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Sammanfattning 
Bakgrund: Akutmottagning är en del av vårdkedjan och mottagning på sjukhus där 

patienter kommer in med oväntad sjukdom och kritiska tillstånd för en första 

bedömning. Vården som bedrivs är intensiv och krävande av sjuksköterskorna. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskorna har 

av att arbeta på akutmottagning. Dessutom var syftet även att beskriva 

undersökningsgrupperna i de valda artiklarna. 

Metod: Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Via PubMed 

inkluderades 15 artiklar varav åtta hade kvalitativ och sju kvantitativ ansats. För att 

specificera utfallet vid sökningarna användes årtalsbegräsningar, språk och 

tillgänglighet för högskolan i Gävle. Resultatet presenteras via fyra teman som uppkom 

vid analys av artiklarna genom läsning och färgkodning. 

Huvudresultat: Det framkom att sjuksköterskorna på akutmottagning upplever olika 

former av stress vilket påverkar de på olika plan. Patientpopulationen ökar ständigt 

vilket oroade sjuksköterskorna som i sin tur medförde ökad arbetsbelastning. Det 

framkom att behovet av utbildning och fler resurser av personal är stort. Arbetsmiljön är 

krävande med ett högt patientflöde, våld och hektiska arbetsdagar. Totalt antal deltagare 

i undersöknings-grupperna i valda artiklar var 1492. 

Slutsats: Den upplevda stressen påverkade sjuksköterskorna emotionellt och fysiskt, 

vilket gick ut över det sociala livet. Det är oorganiserat och ett högt patientflöde på 

akutmottagning vilket påverkar arbetsmiljön såväl som patientsäkerheten. Patientflödet 

bidrar även till långa väntetider och risken för våld ökades. Det framkom att fler 

resurser behövs samt mer utbildning till sjuksköterskorna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Akutmottagning, Erfarenhet, Sjuksköterskor, Vård. 



Abstract 
Background: The Emergency department is a part of the hospital where patients comes 

with a critical condition and unexpected ilness for a first judgment. The healthcare 

provided is intense and demanding of the nurses. 

Aim: The aim of the study was to describe the nurses experiences of working in the 

emergency department. Our purpose is also to describe the study participants in the 

selected studies. 

Methods: The present literature review has a decpriptive design. PubMed was used and 

15 articles were included, eight had a qualitative approach and seven had a quantitative. 

The limits that were used in the data collection was years, language and access for the 

university of Gävle. The data were analysed by color-coding and reading and the result 

is presented by four themes. 

Main Results: It was revealed the emergency department nurses were affected by the 

experience of various forms of stress. The patient population is constantly increasing, 

which concerned the nurses, which in turn led to increased workload. 

The need of education and more resources of nurses is big, and the work enviroment is 

demanding with a high patient flow, violence and hectic days. In the selected articles 

there was in total 1492 participants. 

Conclusion: The experience of stress affected the nurses emotionally and physically, 

which also affected the social life. The emergency department is unorganized with a 

high patientflow that affects the work enviroment and the patient safety. The high 

patient flow contributed also to a long waiting time which increased the risk of violence. 

More resources of nurses and education is needed. 
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1. Introduktion 
1.1 Arbete på akutmottagning 
Akutmottagning är en del av sjukhuset som bedriver akutsjukvård och tar emot 

olycksfall, livshotande sjukdomar och skador där ingen arbetsdag är sig lik (Arvidsson 

2013). Akutmottagning är en viktig del i dagens akutsjukvård som samarbetar med olika 

instanser som hälsocentraler samt pre hospital vård som ambulans. Ordet 

akutmottagning definieras med mottagning där personer kan söka hjälp för skada och 

sjukdom (Wikström 2012). Dagens akutsjukvård innebär att vårdpersonal ska ha 

beredskap samt resurser för att kunna behandla och vårda kritiska sjukdomar eller 

skador. Personalen på akutmottagning beskriver arbetet som tekniskt samt praktiskt med 

lite fokus på omvårdnad och mer fokus på bedömning och den medicinska 

behandlingen (Almerud Österberg 2014). Akutmottagningen delas vanligtvis in i olika 

områden som ortopedi, medicin och kirurgi (Wikström 2012). Patienter som söker hjälp 

kan lida av till exempel frakturer, andningssvårigheter, buksmärta samt av cirkulatorisk 

påverkan (Arvidsson 2013). Vården som bedrivs på en akutmottagning innefattar 

intensiva samt hektiska medicinska behandlingar och kontroller (Almerud Österberg 

2014). För att höja kvaliteten och minska variationerna hos patienternas vitalparametrar 

krävs det att vårdmiljön är optimal och kontroller samt mätningar utförs kontinuerligt 

(Skyttberg, Vicente, Chen, Blomqvist & Koch 2016). Patienternas tillstånd bedöms på 

akutmottagning och skickas därefter antingen hem eller vidare till en sjukhusavdelning 

för fortsatt vård (Arvidsson 2013). Vid bedömning av patientens tillstånd tar 

vårdpersonalen hänsyn till teoretisk kunskap samt erfarenheter av olika händelser innan 

beslutet tas. Vårdpersonalen som arbetar på akutmottagningen är sjuksköterskor och 

undersköterskor tillsammans med läkare samt administrativ personal (Wikström 2012). 

För att arbetet på akutmottagningen ska fungera och vara optimal krävs ett samarbete 

där varje enskild individ har kompetens för att tillgodose patienternas behov (Muntlin & 

Kurland 2009). Kompetens innebär att en uppgift utförs på korrekt och acceptabelt sätt 

(Arvidsson 2013). Det är viktigt att sjuksköterskor och läkare har öppna samtal och 

hjälps åt vilket ingår de dagliga arbetsuppgifterna på en akutmottagning (Andersson, 

Jakobsson, Furåker & Nilsson 2012). 

 

Ett centralt begrepp inom omvårdnad är omvårdnadens metaparadigm som består av 

hälsa, miljö, vårdande samt omvårdnad. Dessa begrepp står i grund för att utveckla 

omvårdnaden och bedriva forskningen framåt (Kristoffersen 2005). Vårdmiljön består 
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av ett samarbete av kompetent personal som utför olika handlingar med hjälp av 

medicinsk utrustning (Edvardsson & Wijk 2014). Nugus et. al. (2014) anser att i en 

akutmottagnings miljö drivs arbetet av en press för att ta hand om patienter inom en 

begränsad tid, utrymme och resurser av vårdpersonal. Enligt Johansson (2010) är 

vårdmiljön förändrad på grund utav mindre vårdenheter och ett större antal sjuka 

patienter inom akutsjukvård, vilket påverkar vårdmiljön som i sin tur skapar stress och 

utmattning hos vårdpersonal. 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att akutmottagningar som är bundna till sjukhus hade 

år 2015 cirka 2.5 miljoner besökare där en fjärdedel av patienterna kom till sjukhuset 

med ambulans och hälften av de resterande som inte åkte med ambulans tog sig själva 

till akutmottagning utan hänvisning av tidigare kontakt. 1.5 miljon patienter fick vänta 

upp till tre timmar för en första läkarbedömning vilket varierade över Sveriges olika 

akutmottagningar. Riskfaktorer som påverkade väntetiden för patienterna var bland 

annat ålder och tidpunkt på dygnet. 

 

Mindfulness är en teknik i att meditera, där det som händer i nuet uppmärksammas och 

accepteras utan värdering. Det är viktigt att kunna acceptera och se kärleksfullt på sin 

egen självbild. Det finns personer som upplever att stress, nedstämdhet och ångest 

minskas av mindfulness, dock är inte detta vetenskapligt bevisat (1177 Vårdguiden 

2016). 

 

1.2 Läkares erfarenheter av arbete på akutmottagning 
Att jobba inom en akutmottagning innebär hög arbetsbelastning och är relaterat till 

stress. Frågeformuläret Perceived Stress Scale har använts för att mäta den personliga 

påverkan samt arbetsbelastningen av arbetsmiljön hos läkare, sjuksköterskor och 

vårdbiträden där en poäng kring 20 tyder på stress. Läkarna som deltog fick en 

genomsnittlig poäng på 19-22 vilket tyder på att arbetsmiljön påverkar de (Lala et. al. 

2016). 

I artikeln av Berg et. al. (2016) anser de intervjuade läkarna att deras erfarenheter av att 

arbeta inom akutmottagning är stressiga arbetsdagar med hög arbetsbelastning. De 

måste avbryta varandras arbeten för att ställa frågor, få råd och diskutera kring 

behandlingar för patienterna. För att skynda på det brådskande arbetet överlämnar de 

patienterna till varandra för att hinna med deras egna uppgifter. 
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1.3 Sjuksköterskans roll på akutmottagning 
Patienter som kommer till akutmottagning bedöms först av en sjuksköterska som ser 

efter patientens behov och tillstånd. Sedan gör sjuksköterskan en prioritering av 

patienters tillstånd gentemot andra patienters behov. Sjuksköterskan fungerar som en 

koordinator på akutmottagningen och har kontakt med bland annat läkare och röntgen. 

Utöver att samordna med patientens vård tar sjuksköterskan även olika prover och 

administrerar läkemedel. Det finns både grundutbildade sjuksköterskor såväl som 

vidareutbildade sjuksköterskor inom akutsjukvård och intensivvård på 

akutmottagningen (Arvidsson 2013). 

Sjuksköterskor på akutmottagningar kan arbeta med triage för att bedöma patientens 

tillstånd där sjuksköterskan samtalar med patienter och tar kontroller, sedan skickar 

sjuksköterskan patienten till rätt mottagning för bedömning eller behandling beroende 

på symtombild. Det krävs lång erfarenhet av sjuksköterskan vid arbete med triage för att 

organisationen ska fungera eftersom triagesjuksköterskan kan få delegationer på nya 

utökade arbetsuppgifter och befogenhet. Detta kan förkorta vårdtiden för patienter och 

minska kravet på resurser (Wikström 2012). 

 

1.4 Stress och hur det upplevs inom vården 
Stress beskrivs som ett inre och eller yttre krav som känns påfrestande och omöjlig att 

övervinna utifrån ens egna resurser. Stressen kan uppstå av olika faktorer som sociala, 

psykiska och fysiska där bland annat omgivningen påverkar med olika ljud, exponering 

av ljus m.m. (Ringsberg 2014). Enligt Blomberg et. al (2016) upplevde 

sjuksköterskorna stress och det fanns en viss skillnad beroende på vilken arbetsplats de 

hade samt vilken avdelning de arbetade på. Det framkom att de som arbetade på 

kirurgiska avdelningar upplevde mest stress. Sjuksköterskorna på kirurgavdelningen 

som jobbade skift och heltid upplevde en större stress än det som jobbade deltid. 

I artikeln av Brown, Bain, Broderick och Sully (2013) uppger sjuksköterskor som 

arbetar på en njuravdelning att de ofta upplever stress i sitt arbete. Stressen som 

upplevdes i arbetet på njuravdelningen påverkade både arbetets kvalité samt 

sjuksköterskornas emotionella ledarförmåga. Om sjuksköterskorna på njuravdelningen 

inte använder sig av coping-strategier i de stressframkallande situationerna fallerade 

hela arbetet. 



4  

1.5 Teoretisk Referensram 
Konceptet coping har varit viktigt inom psykologin i över 40 år och fick sitt genombrott 

år 1940. Coping betyder hantera och kan förklaras som en varaktig förändring av 

kognitiva- och beteendemässiga påfrestningar för att klara av känslomässiga och 

stressfyllda situationer. Att använda sig av coping är en process som ständigt förändras 

under en lång tid för att klara av konflikter och kaotiska situationer, där personen utgår 

från sina egna resurser. Coping modellen är ett hjälpmedel för att bemästra stressfyllda 

miljöer och bli mer toleranta mot plötsliga händelser i livet. Det finns två huvudgrupper 

och strategier inom coping: Emotionsfokuserad och problemfokuserad. Den 

emotionsfokuserade copingen innebär att förändra den stressfyllda situationens mening, 

att se det ur en annan vinkel utan att förvrida verkligheten. Personen kan acceptera och 

tillåta den stressfyllda situationen som den inte kan påverka. Det kan också innebära att 

undfly obehagliga förhållanden för att minska det emotionella besväret. 

Problemfokuserad coping innebär att minska stress genom att lösa problem i sin miljö. 

Denna strategi innebär att definiera problemet, finna alternativa lösningar, jämföra för- 

och nackdelar, dela in de i olika teman sedan se till att lösningen blir verksam. Personen 

försöker aktivt att lösa problemet som skapar stress (Lazarus & Folkman 1984). 

Forskning inom omvårdnad visar att många som arbetar inom vården använder sig av 

copingstrategier för att klara av stressframkallande situationer (Ringsberg 2014). 

 
1.6 Problemformulering 
Att arbeta på akutmottagning ställer höga krav på vårdpersonal eftersom 

arbetsuppgifterna är oplanerade, patienter som söker vård är i många fall kritiskt sjuka 

eller varit med om olycka. Intensiva såväl som hektiska kontroller samt behandlingar 

utförs, få vårdplatser och många patienter påverkar arbetsmiljön vilket i sin tur skapar 

utmattning hos vårdpersonal. Arbetet på en akutmottagning är hektiskt och kräver gott 

samarbete mellan sjuksköterskor och läkare, beredskap och kompetent vårdpersonal. 

Första bedömningen av patientens tillstånd sker oftast av en sjuksköterska då patienten 

skickas hem eller till en sjukhusavdelning för fortsatt vård. På en akutmottagning 

arbetar både grundutbildade samt vidareutbildade sjuksköterskor och därför är det 

relevant att belysa vad sjuksköterskor har för erfarenhet av att arbeta på akutmottagning. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie finner att en bredare forskning som denna 

litteraturstudie bidrar till kan ge en ökad kunskap för grundutbildade sjuksköterskor och 

därmed kan sjuksköterskor bedriva en bättre vård. 
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1.7 Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor har av att 

arbeta på akutmottagning, samt även att beskriva undersökningsgrupperna i de valda 

artiklarna. 

 

1.8 Frågeställningar 

• Vad har sjuksköterskor för erfarenheter av att arbeta på akutmottagning? 

• Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de valda artiklarna? 
 

2. Metod 
2.1 Design 
Föreliggande design på studien är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 
 
2.2 Sökstrategi 
Den använda databasen för att söka artiklar var PubMed som är en stor primärkälla 

inom biomedicin, medicin, omvårdnad och hälsa (Polit & Beck 2012). 

Sökord som användes i olika kombinationer var Emergency Care, Emergency 

Department, Medicine, Experience, Nurses, Nurse. Sökord som identifierades var 

sådana som gav en grund till föreliggande syfte samt frågeställningar och därmed 

litteratursökning (Forsberg & Wengström 2013). Sökorden presenteras i tabell 1. 

Begränsningar och Mesh Major Topics användes för att smalna av sökningarna och 

svensk MeSH för att översätta ord i databasen PubMed. MeSH-termer används för att få 

fram artiklar som ger ett begränsat resultat relevant till valt område (Forsberg & 

Wengström 2013). För att få fram aktuella artiklar valdes begräsningar som engelskt 

språk, tillgängliga för Högskolan i Gävle samt artiklar som publicerats mellan 2012 och 

2017 för att få modern forskning. För att avgränsa och smalna av sökningarna användes 

Booleanska söktermen AND. Valet av begränsningen engelsk text ökade författarnas 

förmåga att förstå artiklarnas innehåll och språk korrekt (Polit & Beck 2012). Sökord 

samt sökstrategi presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1, Databaser, Begränsningar och sökningsdatum, sökord i kombination och 
utfall. 

Databas Begränsningar & 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Inkluderade 
artiklar (ex. 
dubletter) 

PubMed 2017-02-09, Engelska, 5år, 
Högskolan i Gävle 

"Emergency Care" AND Medicine 
AND nurses 

78 29 2 

PubMed 2017-02-09, Engelska, 5år, 
Högskolan i Gävle 

”Emergency Care” AND ”nurses” 166 37 2 

PubMed 2017-02-09, Engelska, 5år, 
Högskolan i Gävle 

(emergency care[*MH]) AND 
nurses [*MH) 

116 43 3 

PubMed 2017-02-09, Engelska, 5år, 
Högskolan i Gävle 

”Emergency Department” AND 
nurse experience 

170 48 8 

  Totalt: 530 157 15 
*MH= MeSH Major Topic 

 
 

2.3 Urvalskriterier 
För att få fram aktuella artiklar följdes inklusionskriterier som följande- Kvalitativa 

samt kvantitativa studier med sjuksköterskor som beskriver sina erfarenheter kring sitt 

arbete på nationella och internationella akutmottagningar. Artiklarna som exkluderades 

var litteraturstudier och de artiklar som inte besvarade syfte samt artiklar där 

sjuksköterskor enbart arbetade på andra sjukhusavdelningar. 

 

2.4 Urvalsprocessen och Utfall 
För att välja ut artiklar läste författarna titel, abstrakt och syfte (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström 2016). De inklusionskriterier som följdes var att resultatet i valda 

artiklar grundade sig på sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på akutmottagning. 

Författarna utgick från 530 möjliga artiklar men ett bortfall skedde på 182 artiklar efter 

att titlarna läst då det inte stämde överens med valda sökord samt syfte och 

frågeställning. Detta resulterade i 348 möjliga artiklar, sedan uppkom ett bortfall på 191 

artiklar då titlarna granskades ytterligare en gång av författarna vilket resulterade i ett 

utfall på 157 möjliga artiklar. 157 abstrakts lästes och ett bortfall uppstod på 69 artiklar 

eftersom abstrakten inte stämde överens med syfte och gav 88 möjliga artiklar. Sedan 

läste författarna 88 artiklar och fick ett bortfall på 56 eftersom de inte svarade 

tillräckligt på syfte och gav 32 möjliga artiklar. Ett sista bortfall uppstod på 17 stycken 

eftersom materialet inte var tillräckligt i artiklarnas resultat för besvara syftet. Ett utfall 

på 15 valda artiklar återstod exklusive dubbletter varav 8 hade kvalitativa och 7 

kvantitativa ansatser. De 15 artiklar som valdes ut svarade på studiens syfte och 

frågeställningar. Författarna valde att ha kvalitativa såväl som kvantitativa artiklar för 

att få ett stort och bra innehåll på material till examensarbetets resultat. Se figur 1 
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Figur 1, Flödesschema över urvalsprocess 

2.5 Dataanalys 
Vid analysen av artiklarna följdes Polit och Becks riktlinjer för att organisera 

informationen gällande artiklarnas författare, årtal, titel, syfte samt resultat (Polit & 

Beck 2012). Efter att författarna till föreliggande litteraturstudie hittat artiklar följdes 

olika steg för att utföra analysen på bästa sätt. Steg 1 var att ta hjälp utav resultattabeller 

3-4 (se bilaga 1 & 2) för att kunna läsa och förstå artiklarnas resultat då författarna läste 

artiklarna tillsammans. För att säkerhetsställa att författarna har samma uppfattning av 

artiklarna följdes steg 2 där artiklarna lästes enskilt, därefter valdes relevanta delar av 

resultatet ut med hjälp av resultattabeller (3 & 4, se bilaga 1 & 2) och markeringar som 

besvarade studiens syfte och frågeställning. Enligt Polit och Beck (2012) underlättas 

analysprocessen om tabeller används för att se olika teman i artiklarna. Den sista delen i 

analysprocessen var steg 3 då författarna färg-kodade de delar av resultat som svarade 

på syfte och frågeställningar för att se likheter och skillnader samt ta fram olika teman 

vilket sedan ledde till formulering av fyra underrubriker, se figur 2. Resultatet som 

tagits fram med hjälp av dataanalysen presenteras med hjälp av underrubriker och byggs 

på resultatdelen från valda artiklar som har både en kvalitativ samt kvantitativ ansats. 

Denna litteraturstudie fokuserade även på undersökningsgruppen i de valda artiklarna 

för att besvara den metodologiska aspekten vilket presenteras i en underrubrik i 

resultatet gällande antal deltagare, erfarenhet, kön och år. I enlighet med Polit och Beck 

Möjliga Artiklar 530 
56 bortfall, Lästa 

artiklar som ej svara 
på syftet 

32 Möjliga 

Bortfall- 182 titlar 
stämmer ej överens 

med sökord 
88 Möjliga 

Borfall- 17, För lite 
material för att svara 

på syfte 

348 Möjliga 
Bortfall- 69, abstrakt 
stämmer ej överrens 

med syfte 

Totalt 15 valda 
artiklar 

Bortfall- 191 titlar 
stämmer ej överens 

med sökord 
157 Möjliga 
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(2012) underlättas granskning av artiklar med hjälp av färgkodning, därför färgkodade 

författarna artiklarnas undersökningsgrupp. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
Att plagiera, förfalska eller påverka informationen ska inte ske, vilket författarna har 

tagit största hänsyn till genom att vara objektiv samt inte välja artiklar efter egna åsikter 

(Polit & Beck 2012). Sökstrategi och analysprocess beskrivs noggrant för att påvisa ett 

objektivt förhållningssätt efter examensarbetets syfte. 

 

3. Resultat 
Resultatet presenteras i löpande text via fyra olika identifierade teman, vilket har skapat 

fyra underrubriker. Innehållet i resultatet bygger på 15 artiklar varav 8 kvalitativa och 7 

kvantitativa som beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på akutmottagning. 

De 15 artiklarna beskrivs utförligare i tabell 3 och 4, se bilaga 1 och 2. De fyra 

underrubriker som presenteras är, se figur 2. 
 

 

Figur 2, Utformade underrubriker 
 

3.1 Sjuksköterskors erfarenheter av stress samt mental påverkan av att 

arbeta på akutmottagning 
Enligt Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross och Agbavor (2016); Duffy, Avalos och 

Dowling (2015); Johansen och Cadmus (2016); Vasli och Dehghan-Nayeri (2016); 

Zavotsky och Chan (2016) upplevde sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen 

en stress. Sjuksköterskor som var inne på sitt första år på akutmottagningen kände mer 

Sjuksköterskornas 
erfarenheter av 
att arbeta i en 

hektisk vård- och 
arbetsmiljö 

Sjuksköterskors 
erfarenheter av 

stress samt 
mental påverkan 
av att arbeta på 
akutmottagning 

Sjuksköterskors         Sjuksköterskors 
erfarenheter av erfarenheter av 

svårigheten att att behöva mer 
utföra en god utbildning och 
patientsäker vård  kompetens 
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erfarenheter av stress gentemot de mer erfarna sjuksköterskor som hade en ökad 

kontroll över vad som skulle göras (Vasli och Dehghan-Nayeri 2016). 

Sjuksköterskor på akutmottagningen beskrev en tidsbrist och en utmaning när de inte 

hann sätta sig ner för att ta det lugnt. Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att det inte 

fanns tillräckligt med personal vilket skapade osäkerhet och rädslor hos dem. 

Deras välmående påverkades när de blev trötta på grund utav att arbeta utöver 

arbetstiden för att kunna hjälpa kollegor vilket även påverkade deras fritidsaktiviteter 

som deltagande i kyrkan och sociala liv som träff med väninnor (Atakro, Ninnoni, 

Adatara, Gross & Agbavor 2016). 

 

Erfarenheten av sämre kommunikation och samarbete mellan kollegor beskrevs påverka 

det mentala måendet enligt sjuksköterskor på akutmottagningar 

(Westphal et. al. 2015; Zavotsky & Chan 2016). Sjuksköterskor på akutmottagningen 

hade erfarenheten att ett högre mindfulness var korrelerande med ett bättre psykiskt 

välmående såväl som ökad prestation. Sjuksköterskorna beskrev att erfarenheten av 

högre mindfulness reducerade risken för att bli utbränd, utveckla ångest, depression 

samt emotionellt utmattning. Erfarenheten av att arbeta deltid på akutmottagningen 

beskrevs av sjuksköterskorna som en skyddande faktor emot depression (Westphal et. 

al. 2015). Sjuksköterskor beskrev även erfarenheterna av stress enligt Johansen och 

Cadmus (2016) då en stöttande samt gynnande arbetsmiljö beskrevs som skyddande 

faktorer emot stressen. 

 

Sjuksköterskor på akutmottagning hade erfarenheter av symtom för Sekundär 

traumatisk Stress (STS) samt Post traumatisk stress disorder (PTSD). De vanligaste 

beskrivna erfarenheter av symtomen var rädsla för framtiden, känslomässig påverkan 

samt att sjuksköterskorna inte ville arbeta med vissa patienter. Sjuksköterskorna beskrev 

även lättskrämdhet som en erfarenhet av att arbeta på akutmottagning (Duffy, Avalos & 

Dowling 2015). Erfarenheten av en hög MDS-R skala beskrevs av sjuksköterskorna på 

akutmottagning vilket tydde på stress. De sjuksköterskor som hade höga poäng 

övervägde att lämna sin position på akutmottagningen vilket en del även gjorde. 

Erfarenheten av att använda sig utav copingstrategier hjälpte sjuksköterskorna att 

minska stressen (Zavotsky & Chan 2016). 
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3.2 Sjuksköterskors erfarenheter av att behöva mer utbildning och 

kompetens 
Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning beskriver vikten och betydelse av 

utbildning som stor, att de önskat få genomgå mer utbildningar för att öka kunskapen 

som i sin tur gynnar patienten (Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross & Agbavor 2016; 

Hadorn, Comte, Foucault, Morin & Hugli 2016; Lloyd-Rees 2016; Vasli & Dehghan- 

Nayeri 2016). Sjuksköterskor beskrev att de var tvungna till att lära sig hantera 

situationer, att de hade erfarenheter av att kastas in i arbetsuppgifter som de saknar 

kunskap till för att klara av. Att arbeta på akutmottagning medförde många olika 

situationer som kunde vara svåra att hantera eftersom det inte alltid fanns någon 

specialistsjuksköterska eller läkare att lära sig ifrån. En Sjuksköterska ansåg att 

erfarenheter av dödsfall i vissa fall kunnat undvikas om personalen varit mer kompetent 

samt haft en ökad utbildning inom akutvård (Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross & 

Agbavor 2016). 

 

Pågående utbildning ansågs vara nyckeln till att klara av arbetet med akutvård, 

samtidigt som sjuksköterskor ansåg att det inte kan krävas utav dem att genomföra 

obetalda utbildningar på fritiden (Lloyd-Rees 2016). Sjuksköterskor beskrev att en 

erfarenhet av mer ökad utbildning skulle underlätta hanteringen av kriser på 

akutmottagning korrekt vilket i sin tur skulle reducera stress (Vasli & Dehghan- Nayeri 

2016). Sjuksköterskorna på akutmottagningen beskrev erfarenheten att de önskade mer 

utbildningar i framförallt behandlingar och smärthantering. Dock ansåg vissa 

sjuksköterskor att sådan extra utbildning inte var nödvändigt (Hadorn, Comte, Foucault, 

Morin & Hugli 2016). 

 
3.3 Sjuksköterskors erfarenheter av svårigheten att utföra en god 

patientsäker vård 
Enligt Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross och Agbavor (2016); Hoyle och Grant (2015); 

Kirk & Kane (2016); Taylor, Rush och Robinson (2015); Vasli och Dehghan-Nayeri 

(2016); Weiland et. al. (2015) beskrev sjuksköterskorna att det höga patientflödet 

medförde en hög arbetsbelastning och tidspress vilket skapade frustation för att 

tillgodose en patientsäker vård. Sjuksköterskorna beskrev enligt Hoyle och Grant 

(2015); Kirk och Kane 2016) att de arbetade så fort de kunde på akutmottagning för att 

effektivisera vården för att kunna ge en patientsäker vård och se till patienterna 
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kontinuerligt. Det beskrevs av Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross och Agbavor (2016); 

Taylor, Rush och Robinson (2015); Valsi och Dehghan-Nayeri (2016) att 

sjuksköterskorna ansåg att det inte fanns tillräckligt med sängar för alla patienter på 

grund av det höga patientflödet vilket medförde svårigheter att förflytta patienterna, 

skriva in nya patienter och ge de en god vård. Sjuksköterskorna enligt Atakro, Ninnoni, 

Adatara, Gross och Agbavor (2016) menade att den icke patientsäkra vården berodde på 

att det inte fanns någon struktur och att det alltid var rörigt när de arbetade. Flera 

sjuksköterskor hade erfarenhet av att de gett fel medicin till patienterna på grund utav 

att det var så rörigt och oorganiserat. 

Enligt Taylor, Rush och Robinson (2015) menade sjuksköterskorna att den bristande 

patientsäkerheten berodde på att den grundläggande omvårdnaden stannade upp hela 

arbetet och därför ofta prioriterades bort och de fokuserade på det medicinska 

perspektivet istället. Sjuksköterskorna upplevde att äldre patienter inte passade in i 

akutmottagningens kultur då de ofta behövde hjälp men den grundläggande 

omvårdnaden. Vilket skapade frustation så de stannade kvar efter arbetspassets slut för 

att hjälpa de patienter de inte hann med under deras ordinarie arbetstid. Enligt Hadorn, 

Comte, Foucault, Morin och Hugli (2016) beskrev sjuksköterskorna sina erfarenheter av 

att arbeta på akutmottagning som att de arbetade i både en vårdande roll och ta hand om 

patienterna men även med att bedöma patienternas tillstånd. 

Fler resurser i form av rätt antal sjuksköterskor samt läkare krävdes på 

akutmottagningen för att ha rätt beredskap för att tillgodose patienters behov (Vasli & 

Dehghan-Nayeri 2016; Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross & Agbavor 2016). 

För att klara av arbetet och ge optimal vård krävdes samarbete och trygghet hos 

sjuksköterskorna (Vasli & Dehghan-Nayeri 2016). 

 

3.4 Sjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta i en hektisk vård- och 

arbetsmiljö 
Enligt Kirk och Kane (2016); Taylor, Rush och Robinson (2015) var sjuksköterskorna 

överens om att arbetet på akutmottagning var tidspressande. För att effektivisera vården 

och hinna med alla uppgifter krävdes de att sjuksköterskorna var effektiva, noggranna 

och exakta i sitt arbete. De kände också en press för att hinna med alla uppgifter. 

Sjuksköterskorna beskrev enligt Kirk och Kane (2016) att regelbunden tillsyn 

underlättade arbetet och den tidspressade arbetsmiljön då det gav möjligheten att snabbt 

identifiera försämring hos patienten, hur de skulle prioriteras samt sätta in snabba 
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åtgärder. Dock uttryckte sjuksköterskorna också att den regelbundna tillsynen måste 

anpassas efter den hektiska miljön på akutmottagning. 

Inom fyra timmar beskrev sjuksköterskorna att de skulle ta emot, behandla samt skriva 

ut patienter vilket upplevdes negativt som en ständig press och oro. Erfarenheten av fyra 

timmars regel var även positiv, vården effektiviserades eftersom de kunde identifiera 

patientens behov snabbt och sätta in åtgärder. Sjuksköterskorna belyste även att ett 

beslutsfattande eller flytta en ostabil patient inte skulle skyndas på bara för att hålla sig 

inom fyra timmar (Hoyle & Grant 2015). 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet av simultankapacitet var god då det effektiviserade det 

höga patientflödet, underlättade det hektiska arbetet och alla uppgifter de hade. De var 

vanligt att de påbörjade en ny uppgift innan de avslutat den andra och att de hade 

uppgifter parallellt men sjuksköterskorna beskrev att det hektiska arbetet måste bedrivas 

så. Sjuksköterskornas erfarenhet av simultankapacitet var att det skedde naturligt när de 

arbetade på akutmottagningen då arbetet krävde att flera uppgifter hanterades samtidigt. 

Sjuksköterskorna upplevde inte simultankapacitet som något stressande utan något 

positivt, de blev mer verksamma och gynnande arbetet (Hvitfeldt-Forsberg, Muntlin- 

Athlin & Thiele Schwarz 2014). Sjuksköterskorna upplevde att arbetsmiljön och det 

hektiska arbetet gynnas om det fanns förberedelser för kritiska situationer på 

akutmottagningen. De kände att arbetsmiljön blev mer tillfredställande om det fanns 

förberett material som gjorde vården mer effektiv (Valsi & Dehghan-Nayeri 2016). 

Detta upplevde även sjuksköterskorna i artikeln av Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross och 

Agbavor (2016) där de menade att om de inte fanns förberett material blev vården 

försämrad och arbetsmiljön blev drabbad. Sjuksköterskors erfarenheter av krishantering 

var att behålla ett lugn, lära sig att prioritera och bedöma patienters tillstånd samt att 

delegera arbetsuppgifter i personalen. Kommunikation ska ske utan problem och vara 

hållbar (Vasli & Dehghan-Nayeri 2016; Zavotsky & Chan 2016). 

Enligt Valsi och Dehghan-Nayeri (2016); Wolf, Deola och Perhats (2014) hade flera av 

sjuksköterskorna erfarenhet av fysiskt och psykiskt våld på arbetet, både från 

patienterna och deras anhöriga. De menade också att arbetsmiljön på akutmottagning 

påverkade risken att bli utsatt för våld, då det ofta var långa väntetider och patienterna 

eller dess anhöriga var påverkade av alkohol eller droger. 

Det ökade våldet på akutmottagningen skapade frustation och ångest hos 

sjuksköterskorna då de upplevde att organisationen inte brydde sig om deras säkerhet på 
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arbetet, vilket gjorde att sjukskötskorna upplevde en rädsla för att gå till arbetet. De 

vistades dagligen ensamma med patienterna eftersom det inte fanns tillräckligt med 

resurser och sjuksköterskorna beskrev att organisationen visste om detta men inget 

gjordes. De kände sig svikna av rättsväsen då sjuksköterskorna hade rapporterat flera 

händelser på arbetet men att fallen alltid lades ned (Wolf, Deloa & Perhats 2014). 

Enligt Graneto och Damm (2013); Weiland et. al. (2015) ansåg sjuksköterskorna med 

färre års erfarenhet att den höga ljudnivån på akutmottagning var störande för 

arbetsmiljön och det var ogynnsamt för patienterna att vistas där samt ett hinder för 

optimal vård. Sjuksköterskorna med mer erfarenhet av att arbeta på akutmottagning 

upplevde inte ljudnivåerna som störande och de hade en annan attityd gällande 

arbetsmiljön än de med färre år. 

 

3.5 Metodologisk aspekt 
Författarna till den föreliggande studien har granskat deltagarna i de valda artiklarnas 

undersökningsgrupp för att besvara den metodologiska aspektens frågeställning. Detta 

presenteras i tabell 2 och i löpande text. 

Tabell 2, översikt av deltagare i valda artiklars undersökningsgrupp 
 

Författare Antal deltagare År av erfarenhet Kön Ålder 
Atakro, Ninnoni, Adatara, 
Gross & Agbavor 2016 

20 70% arbetat 2år 
eller mindre (övriga 
30% anges ej) 

Inte angivet 75% 25-29 
Övrig 25 % 
Inte angivet 

Duffy, Avalos & Dowling 
2015 

105 Medelvärde 14 5 Män 
100 Kvinnor 

26-60 

Graneto & Damm 2013 55 Inte angivet Inte angivet Inte angivet 
Hadorn, Comte, Foucault, 
Morin &  Hugli 2016 

37 1-26 9 Män 
28 Kvinnor 

26-54 

Hoyle & Grant 2015 31 1år- >15 6 Män 
25 Kvinnor 

21-65 

Hvitfeldt Forsberg, Muntlin 
Athlin och Thiele Schwarz 
2015 

9 5-38 Inte angivet 30-57 

Johansen & Cadmus 2016 222 0-34 31 Män 
191 Kvinnor 

18->50år 

Kirk & Kane 2016 5 3-10 Kvinnor Inte angivet 
Lloyd-Rees 2016 8 >1 2 Män 

6 Kvinnor 
Inte angivet 

Taylor, Rush & Robinson 
2015 

7 >3 1 Man 
6 Kvinnor 

35-58 

Vasli & Dehghan-Nayeri 
2016 

18 3-12 Kvinnor Inte angivet 

Weiland et. al. 2015 681 Inte angivet 308 Män 
373 Kvinnor 

Inte angivet 

Westphal et. al. 2015 50 Inte angivet 5 Män 
45 Kvinnor 

Mellanålder 
39 

Wolf, Delao & Perhats 2014 46 Inte angivet 8 Män, 37, 
Kvinnor1 

Inte angivet 
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   Okänd  
Zavotsky & Chan 2016 198 14,2 29 Män 

169 Kvinnor 
Inte angivet 

Totalt: 1492    
 

Antalet deltagande i undersökningsgruppen var totalt 675 sjuksköterskor på 

akutmottagningar (Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross & Agbavor 2016; Graneto & 

Damm 2013; Hadorn, Comte, Foucault, Morin, Hugli 2016; Hvitfeldt Forsberg, Muntlin 

Athlin och Thiele Schwarz 2015; Johansen & Cadmus 2016; Kirk & Kane 2016; Lloyd- 

Rees 2016; Taylor, Rush & Robinson 2015; Vasli & Dehghan-Nayeri 2016; Westphal 

et. al. 2015; Wolf, Delao & Perhats 2014; Zavotsky & Chan 2016). 

Undersökningsgruppen bestod totalt av 817 deltagare. Varav 346 var sjuksköterskor, 

284 Specialistsjuksköterskor, 162 praktikanter, 21 chef sjuksköterskor, 4 

barnsjuksköterskor i artiklarna av (Duffy, Avalos & Dowling 2015; Hoyle & Grant 

2015; Weiland et. al. 2015). 

Undersökningsgruppen bestod utav totalt 404 män och 1003 kvinnor enligt (Duffy, 

Avalos & Dowling 2015; Hadorn, Comte, Foucault, Morin & Hugli 2016; Hoyle & 

Grant 2015; Johansen & Cadmus 2016; Kirk & Kane 2016; Lloyd-Rees 2016; Taylor, 

Rush & Robinson 2015; Vasli & Dehghan-Nayeri 2016; Weiland et. al. 2015; Westphal 

et. al. 2015; Wolf, Delao & Cydne 2014; Zavotsky & Chan 2016). 

I artikeln av Wolf, Delao & Cydne (2014) framkommer det även en deltagare vars kön 

är okänt. Undersökningsgruppens kön är inte angivet i artiklarna av (Atakro, Ninnoni, 

Adatara, Gross & Agbavor 2016; Graneto & Damm 2013; Hvitfeldt Forsberg, Muntlin 

Athlin och Thiele Schwarz 2015). 

Det minsta och högsta angivna antal år av erfarenhet som framkommer är 0 upp till 38 

år enligt (Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross & Agbavor 2016; Duffy, Avalos & Dowling 

2015; Hadorn, Comte, Foucault, Morin & Hugli 2016; Hoyle & Grant 2015; Hvitfeldt 

Forsberg, Muntlin Athlin och Thiele Schwarz 2015; Johansen & Cadmus 2016; Kirk & 

Kane 2016; Lloyd-Rees 2016; Taylor, Rush & Robinson 2015; Vasli & Dehghan- 

Neyeri 2016; Zavotsky & Chan 2016). Antal år av erfarenheter framkommer inte i 

artiklarna av (Graneto & Damm 2013; Weiland et. al. 2015; Westphal et. al. 2015; 

Wolf, Delao & Cydne 2014). 

Deltagarnas ålder i undersökningsgrupp framkommer inte i artiklarna av (Graneto & 

Damm 2013, Kirk & Kane 2016; Lloyd-Rees 2016; Vasli & Dehghan-Nayeri 2016; 

Weiland et. al. 2015; Wolf, Delao & Perhats 2014; Zavotsky & Chan 2016). 
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I de resterande åtta artiklar är åldrarna mellan 18-65 (Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross 

& Agbavor 2016; Duffy, Avalos & Dowling 2015; Hadorn, Comte, Foucault, Morin & 

Hugli 2016; Hoyle & Grant 2015; Hvitfeldt Forsberg, Muntlin Athlin och Thiele 

Schwarz 2015; Johansen & Cadmus 2016; Taylor, Rush & Robinson 2015; Westphal et. 

al. 2015). 

 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning upplevde olika former av stress, som 

påverkade de både emotionellt och fysiskt. Trötthet och utmattning påverkade den 

mentala och sociala hälsan. För att minska risken för att utveckla depression och ångest 

bör sjuksköterskan ha ett bra mindfulness. De dagliga arbetsuppgifterna skulle 

underlättas om sjuksköterskorna erbjöds mer utbildning då kompetensen inte alltid 

räcker till för att ge en patientsäker och god vård. Sjuksköterskorna upplevde en hög 

arbetsbelastning till följd utav ett högt patientflöde, begränsad arbetsyta och 

patientutrymme samt att arbetsmiljön var oorganiserad och rörig. Detta medförde en 

svårighet att tillgodose alla patienter med en patientsäker vård. De arbetade under 

konstant tidspress med många uppgifter samt högt patientflöde vilket gjorde att den 

grundläggande omvården prioriterades lågt. För att kunna hantera de hinder som uppstår 

på akutmottagning till exempel som vid för lite vårdpersonal krävs det av 

sjuksköterskorna att samarbeta och ha en god samt felfri kommunikation. 

Arbetsmiljön på akutmottagningen är hektiskt och det krävs av sjuksköterskan att vara 

noggrann, behålla ett lugn och prioritera rätt. Totalt antal deltagare i undersöknings- 

grupperna i valda artiklar var 1492 varav 1021 var Sjuksköterskor och övriga 471 var 

vidareutbildade sjuksköterskor, praktikanter samt chef sjuksköterskor. Majoriteten av 

deltagarna var kvinnor och erfarenheten av antal år var upp till 38år. Deltagarnas ålder 

framkom inte i sju av artiklarna och i de resterande åtta artiklarna var åldern mellan 18- 

65. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
Att arbeta på akutmottagning innebär stressiga arbetsdagar enligt Atakro, Ninnoni, 

Adatara, Gross och Agbavor (2016); Duffy, Avalos och Dowling (2015); Johansen och 

Cadmus (2016); Vasli och Dehghan-Nayeri (2016); Zavotsky och Chan (2016). Detta 

styrks även av Lala et. al. (2016) då den personliga påverkan och belastningen av 
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arbetsmiljön mättes via Perceived Stress Scale. Sjuksköterskorna som deltog fick ett 

medelvärde på 17,96 vilket då tyder på stress. Dock framkommer det enligt Vasli och 

Dehghan-Nayeri (2016) att sjuksköterskorna upplevde mer stress under sitt första år till 

skillnad från de mer erfarna sjuksköterskorna. 

Detta kan även kopplas till studien av Graneto och Damm (2013); Weiland et. al. (2015) 

då upplevelsen av händelser och ting förändras med tiden, då erfarna sjuksköterskor inte 

bryr sig om den störande arbetsmiljön lika mycket som de nyexaminerade 

sjuksköterskorna. Författarna till föreliggande studie anser att acceptansen eller 

upplevelsen av stress och arbetsmiljön som står beskrivet av Vasli och Dehghan-Nayeri 

(2016); Graneto och Damm (2013); Weiland et. al. (2015) påminner om hur 

copingstrategier fungerar. Som beskrivet ovan av Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross och 

Agbavor (2016); Duffy, Avalos och Dowling (2015); Johansen och Cadmus (2016); 

Vasli och Dehghan-Nayeri (2016); Zavotsky och Chan (2016) upplevde 

sjuksköterskorna en stress på akutmottagning vilket innebar att arbetet påverkade 

individen. Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping som ett sätt att hantera stress 

med två olika strategier. Coping hjälper personen att hantera plötsliga händelser och vad 

som sker som bidrar till stress så att det kan ses från en ny vinkel och därmed 

accepteras. 

 

Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross och Agbavor (2016); Hadorn, Comte, Foucault, Morin 

och Hugli (2016); Lloyd-Rees (2016); Vasli och Dehghan- Nayeri (2016) Anser att ett 

behov fanns av ökad samt fortsatt utbildning för sjuksköterskor på akutmottagning, 

detta för att kunna öka kunskapen och ge bättre vård. Författarna anser att 

vidareutbildning är något som bidrar positivt till utvecklingen av den akutvård som 

bedrivs idag, dock kanske det inte passar alla individer att åter igen studera. Enligt 

Andersson, Wireklint- Sundström, Nilsson och Jakobsson (2014) anser en del 

sjuksköterskor att specialistutbildningar för sjuksköterskor ökar kvaliteten på vården, 

medan andra sjuksköterskor ansåg att sådan utbildning inte alls behöver bidra till ökad 

kvalitet. De belyste istället vikten av arbetsträning inom olika akutbehandlingar. 

Författarna anser att behovet och valet till fortsatt utbildning kan kopplas till coping, då 

enligt Lazarus och Folkman (1984) används strategier inom coping för att hantera 

situationen. Författarna tror att viljan till ökad utbildning kan ses som en strategi likt 

coping, för att som beskrivet ovan lättare hantera situationen. 
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Att upprätthålla en god arbetsmiljö försvåras på grund utav att det finns färre 

vårdenheter och fler antal sjuka patienter (Johansson 2010). Detta kan kopplas till det 

höga patientflödet som beskrivs av Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross och Agbavor 

(2016); Kirk och Kane (2016); Taylor, Rush och Robinson (2015); Vasli och Dehghan- 

Nayeri (2016); Weiland et. al. (2015) där sjuksköterskorna belyser att den tidspressade 

arbetsmiljön gör det svårt att upprätthålla en god och patientsäkervård. I studien av 

Taylor, Rush och Robinson (2015); Valsi och Dehghan-Nayeri (2016) ansåg 

sjuksköterskorna att det var svårt att bedriva en grundläggande omvårdnad vilket 

skapade frustration hos sjuksköterskorna enligt (Taylor, Rush & Robinson 2015). 

Problemfokuserad Coping kan användas för att bemöta det höga patientflödet och 

minska frustrationen genom att aktivt lösa problemen som skapar frustrationen. Att 

finna alternativa verksamma lösningar på problemet medför att personen kan acceptera 

sin miljö (Lazarus & Folkman 1984). Om det höga patientflödet och den tidspressade 

arbetsmiljön accepteras finner författarna att en god och patientsäkervård lättare kan 

bedrivas. 

Enligt Valsi och Dehghan-Nayeri (2016); Wolf, Deola och Perhats (2014) framkommer 

det att våld förekom på akutmottagning vilket störde sjuksköterskans arbetsmiljö. Att 

våld förekommer styrks även av Ferri, Silvestri, Artoni och Di Lorenzo (2016) där 

majoriteten av våld skedde i väntrummet orsakat av patienterna på tidig morgon eller 

natt och av män, medan våld ifrån anhöriga oftast skedde under eftermiddagen. 

Arbetsmiljön är en viktig trygghetsfaktor i arbetet som fallerar när stöttning till 

sjuksköterskorna inte fanns då enligt Wolf, Deola och Perhats (2014) upplevde 

sjuksköterskorna att de inte fick något stöd ifrån organisationen eller rättsväsenden 

gällande deras erfarenheter av våld på akutmottagning. Enligt Kirk och Kane (2016); 

Taylor, Rush och Robinson (2015) upplevde sjuksköterskorna att arbetsmiljön på 

akutmottagning var tidspressad. Hoyle och Grant (2015) beskrev även att 

sjuksköterskorna kände en pressad arbetsmiljö och att resurser för att förbättra detta inte 

fanns. Behov av resurser i form av personal beskrivs även enligt Vasli och Dehghan- 

Nayeri (2016); Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross och Agbavor (2016). För att 

upprätthålla en god arbetsmiljö krävs samarbete mellan personal och medicinsk 

utrustning enligt (Edvardsson & Wijk 2014). Vasli & Dehghan-Nayeri (2016) beskriver 

även att samarbete är viktigt. Dock kan detta anses som svårt när det är finns en brist på 

resurs av personal och material som beskrivs enligt (Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross & 

Agbavor 2016).  Som enligt Kirk och Kane (2016); Vasli och Dehghan-Nayeri (2016); 
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Weiland et. al. (2015) upplevde sjuksköterskorna på akutmottagning en hög 

arbetsbelastning och press som påverkade vård-arbetet. För att hantera detta kan den 

teoretiska referensramen Coping användas. Med emotionsfokuserad coping går strategin 

ut på att acceptera och infinna sig i det som sker för att kunna hantera ens reaktion av 

händelsen. Vid en acceptans av vad som har skett och sker kan individen hantera 

situationen eller händelsen bättre (Lazarus & Folkman 1984). 

 

Människan är en del av omvårdnadens metaparadigm (Kristoffersen 2005). Enligt 

Kristoffersen och Nortvedt (2005) betonar en humanistisk människosyn att individen 

har möjligheten till utveckling och en frihet samt ansvar beroende på ens val i livet. 

Denna humanistiska människosyn kopplar författarna till omvårdnadens metaparadigm 

samt coping eftersom att sjuksköterskan kan ta vara på egna resurser och arbeta med sin 

acceptans samt känslor. 

Författarna anser att föreliggande teoretisk referensram passar grundutbildade 

sjuksköterskor, med tanke på att det framkommer att arbetet på akutmottagningen är 

stressfullt och hektiskt. För att kunna bedriva en patientsäker och god vård samt att inte 

bli personligt påverkad utanför arbetet måste sjuksköterskan kunna acceptera sina 

arbetsuppgifter och känslor. Därför passar copingstrategier bra och sjuksköterskor bör 

känna till och arbeta efter teorin, vilket författarna till den föreliggande litteraturstudien 

tror kan bidra till. Författarnas åsikt styrks av Van der wath, Van Wyk och Van 

Rensburg (2016) då sjuksköterskorna på akutmottagning använde sig utav coping- 

strategier för att hantera olika situationer. 
 
4.2.1 Metodologisk aspekt 
Artiklarna som inkluderades i föreliggande litteraturstudie var av kvalitativa såväl som 

kvantitativa ansatser. Undersökningsgrupperna i de valda artiklarna skiljde sig kraftigt 

gentemot varandra och den enda samhörigheten de hade var att undersökningsgruppen 

bestod av sjuksköterskor på akutmottagning. Författarna anser att 6 av de kvantitativa 

artiklarna Duffy, Avalos och Dowling (2015); Graneto och Damm (2013); Johansen och 

Cadmus (2016); Weiland et. al. (2015); Westphal et. al. (2015); Zavotsky och Chan 

(2016) har ett högt antal deltagare då minsta är 50 deltagare och högsta antalet är 681. 

Detta tolkar författarna som större undersökningsgrupper och höjer därmed 

tillförlitligheten i föreliggande resultat. Detta stämmer överens med Polit och Beck 

(2012) då studier med kvantitativa ansatser bör ha ett så stort antal deltagare som 

möjligt, då trovärdigheten att resultatet stämmer överens med populationen höjs. Åtta 
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av de valda artiklarna Atakro, Ninnoni, Adatara, Gross och Agbavor (2016); Hadorn, 

Comte, Foucault, Morin och Hugli (2016); Hoyle och Grant (2015); Hvitfeldt Forsberg, 

Muntlin Athlin och Thiele Schwarz (2015); Kirk och Kane (2016); Lloyd-Rees (2016); 

Taylor, Rush och Robinsson (2015); Vasli och Dehghan-Nayeri (2016); Wolf, Delao 

och Perhats (2014) har lägre antal deltagare som är 5 och upp till 46. Antalet deltagare 

stämmer överens med Polit och Beck (2012) då kvalitativa studier kan ha lägre antal 

deltagare eftersom de undersöks intensivare. Dock har Hadorn, Comte, Foucault, Morin 

& Hugli (2016) en kvantitativ ansats trots sitt låga antal deltagare på 37 stycken vilket 

kan sänka tillförlitligheten i föreliggande resultat. Polit och Beck (2012) menar att 

kvantitativa studier ska ha en större undersökningsgrupp. 

 

4.3 Metoddiskussion 
Den föreliggande litteraturstudien har en deskriptiv design, vilket innebär att ett ämne 

undersöks och beskrivs. I enlighet med Polit och Beck (2012) har författarna svarat på 

föreliggande frågeställningar med en deskriptiv design. Enbart databasen PubMed 

valdes då Polit och Beck (2012) beskriver att databasen visar forskning som är aktuell 

för huvudområdet omvårdnad med biomedicinsk samt litteratur publicerat av 

sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Det kan i efterhand ses som en svaghet i 

valet av enbart en databas vilket medförde ett begränsat likartat utfall. Samtidigt har 

detta gett författarna en fördel och med rätt valda sökord blev träffarna specifikt till valt 

syfte. Sju sökord utformades, vilket kan ses som svaghet i att det är många och 

ospecificerat. Men med rätt kombinationer och två olika böjningar av det engelska ordet 

sjuksköterska gav det ett relevant utfall. Sökorden kombinerades med den Booleanska 

termen AND för att begränsa sökningen mer specifikt till valt syfte (Polit & Beck 

2012). 

 

Begränsningen av årtal på artiklarna ses som en styrka och gör att föreliggande resultat 

bygger på nyare forskning som är max fem år gammal. En svaghet i att söka artiklar 

som är tillgängliga för högskolan i Gävle är att bra artiklar efter relevanta titlar faller 

bort som hade kunnat bidra med ett intressant material. 

En stor svaghet i sökstrategi är att antalet träffar skiljer sig ovanligt mycket beroende på 

om sökningen genomfördes på de två privata datorerna gentemot skolans datorer. Detta 

trots samma begränsningar, sökord, Booleanska termer, Mesh major topic och databas. 

Detta oroar författarna i och med att sökningen kan vara felaktig, men sökningen har 
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bearbetas ett flertal gånger efter samma riktlinjer och gett samma resultat på de privata 

datorerna som stämmer överens med utformad sök-tabell. 

Kvalitativa såväl som kvantitativa artiklar inkluderades vilket kan diskuteras angående 

att författarna inte vart överens. Dock var detta ett gemensamt beslut, författarna ville ha 

ett brett resultat som bygger på statistik och självrapporterat material för att svara på 

syftet på bästa sätt med sjuksköterskors erfarenheter. Valet av både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar gav ett stort utfall, vilket var positivt men även negativt i och med 

att urvalsprocessen blev tidsmässig påverkad. Arbetet i att välja ut valda artiklar 

försvårades och blev en lång process med mycket läsning och risk att missa något. 

Styrkan i det stora utfallet var att det fanns en möjlighet att välja specifika och bra 

artiklar som kunde svara på valt syfte. 

När artiklarna valdes ut var en tanke först att ha artiklar som gjort studier på enbart 

sjuksköterskor, men sedan ändrade författarna sin åsikt och tog även med artiklar med 

annan vårdpersonal. Detta gjordes för att få artiklar med stora undersökningsgrupper 

och därför ge ett varierat och pålitligt resultat, dock grundar föreliggande resultat enbart 

på sjuksköterskornas erfarenheter. För att underlätta analysen av artiklarna utvecklades 

ett system som var till fördel för att se övergripande teman och bra material till 

föreliggande resultat. En svaghet i analysen var att materialet i artiklarna var på 

engelska vilket försvårade tolkningen i och med att författarna har svenska som 

modersmål. 

 

Risken för feltolkning ökar drastiskt till skillnad för hur liten den hade varit om 

artiklarna hade ett svenskt språk. Något som kan ha sänkt trovärdigheten i de valda 

artiklarna är att majoriteten inte har angivit hur stort bortfallet av deltagarna var, 

författarna resonera och tänker att om datainsamlingsmetoden i de valda artiklarna är 

tillräckligt bra bör inte bortfall ske. Etiska överväganden är viktiga eftersom vi 

värdesätter evidensbaserad vård högt och vill arbeta med och efter ny forskning i 

framtiden, därför är det viktigt att arbeta efter etiska principer redan nu. Artiklar som 

valts har i första hand varit de med ett godkännande av etiska kommittéer, dock var inte 

detta ett inklusionskriterie men en tanke som följt med i urvalsprocessen. Vid 

bearbetning av resultattabellerna var det svårt att tolka en artikels design av Kirk och 

Kane (2016) där en metodologisk design framkom. Författarna förstod inte riktig vad 

som menades med den formulerade meningen och kan i efterhand se det som en svaghet 

i och med att trovärdigheten för ett väl arbetat material sjunker. 
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie kan bidra med ökad kompetens för grundutbildade sjuksköterskor genom 

av att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på akutmottagning. 

Akutmottagningar är en viktig del av vårdkedjan och med denna studie menar 

författarna att sjuksköterskors förståelse av hur det är att arbeta på akutmottagning kan 

ökas och därmed bidra till patientsäker vård i dagens samhälle. 

Vidare forskning inom sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på akutmottagning är 

relevant med tanke på att akutvård ständigt är under utveckling. Föreliggande resultat 

belyser att sjuksköterskor är i behov av mer eller fortsatt utbildning vilket bör studeras 

och utvecklas vidare för att kunna tillmötesgå sjuksköterskornas önskan. Författarna 

önskar att vidare forskning har fokus på vilken typ av utbildning som önskas och krävs 

för att ständigt säkra en fortsatt god patientvård. 

 

5. Slutsats 
I valda artiklar var det totalt 1492 deltagare, där 1021 deltagare var sjuksköterskor och 

övriga 471 deltagare var annan vårdpersonal. Det framkom i föreliggande 

litteraturstudie att den upplevda stressen påverkade sjuksköterskorna emotionellt och 

fysiskt, vilket gick ut över det sociala livet. Det upplevs oorganiserat och med ett högt 

patientflöde på akutmottagning vilket påverkar arbetsmiljön såväl som 

patientsäkerheten. Det höga patientflödet bidrar även till långa väntetider och risken för 

våld ökades, vilket oroade sjuksköterskorna och de var rädda att gå till sin arbetsplats. 

Organisationen och rättsväsen var medvetna om våldet och arbetsmiljön men åtgärder 

satts ändå inte in. Det framkom att utbildning och fler resurser i form av sjuksköterskor 

behövdes till akutmottagningen. Med ovan beskrivna erfarenheter kan denna 

litteraturstudie bidra med kompetens för grundutbildade sjuksköterskor. 
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Bilaga 1 
Tabell 3. Sammanställning över artiklarnas författare, titel, Ansats och Design samt metod. 
Författare, publ.år 
& Studie land 

Titel Ansats & Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Atakro, Ninnoni, 
Adatara, Gross & 
Michael 
*2016 
*Ghana 

Qualitative Inquiry 
into Challenges 
Experienced by 
Registered General 
Nurses in the 
Emergency 
Department: A study 
of selected Hospitals 
in the Volta Region of 
Ghana 

Kvalitativ Ansats 
Fenomenologi Design 

Antal deltagare: 20 
sjuksköterskor på 
akutmottagning. 
Bortfall: Inget 
Ålder: 75% 25-29 
(övriga 25% anges ej) 
Kön: Inte angivet 
Erfarenhet: 70% 
arbetat 2år eller 
mindre (övriga 30% 
anges ej) 

1 semistrukturerad- 
intervju per deltagare 
på tid & plats efter 
dennes önskan. 
Intervjuerna tog 30- 
60min, spelades in & 
transkriberades. 

Konventionell 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Duffy, Avalos & 
Dowling 
* 2015-105 
* Storbritannien 

Secondary traumatic 
stress among 
emergency nurses: a 
cross-sectional study 

Kvantitativ Ansats 
Tvärsnittsstudie 

Antal deltagare: 105- 
78st Sjuksköterskor, 
21 Chef 
Sjuksköterskor, 4 barn 
sjuksköterskor & 2 
specialist- 
sjuksköterskor. 
Bortfall: 12st 
Ålder: 21-60 
Kön: 5 män & 100 
kvinnor 
Erfarenhet: 14 

Frågeformulär via 
*STSS, Deltagarnas 
symtom de senaste 7 
dagarna på en skala 1 
Aldrig-5 Väldigt ofta. 
Slutet av formuläret 
innehöll frågor om 
demografisk data. 

*SPSS 
Pearson’s Chi square 
Pearson Correlation 
Anova 
Binary Logistic 
regression 

Graneto & Damm 
* 2013 

Perception of noise by 
emergency 

Kvantitativ Ansats 
Design inte angivet 

Antal deltagare: 55 
Sjuksköterskor på 

En ljudnivåmätare 
kalibrerades med 

Den inspelade 
ljudnivån jämfördes 



 

 
 
 

* USA department nurses  akutmottagning 
Bortfall: Inte angivet 
Ålder: Inte angivet 
Kön: Inte angivet 
Erfarenhet: Inte 
angivet 

parametrar enligt säkra 
& hälsosamma 
parametrar enligt 
yrket. Mäter låg såväl 
som höga frekvenser. 
Enkäter med frågor 
om arbetsmiljön som 
deltagarna fyllde i. 

med personalens 
enkäter. 

Hadorn, Comte, 
Foucault, Morin, 
Hugli 
*2016 
*Schweiz 

Task-Shifting Using a 
Pain Management 
Protocol in an 
Emergency Care 
Service: Nurses’ 
Perception through the 
eye of the Rogers’s 
Diffusion of 
innovation Theory 

Kvantitativ Ansats 
Deskriptiv 
Korrelations Studie 

Antal deltagare: 37 
Sjuksköterskor på 
akutmottagning. 
Bortfall: 67st 
Ålder: 26-54år 
Kön: 9 Män & 28 
kvinnor 
Antal års erfarenhet: 
1-26år 

Enkät innehållande 56 
frågor där 46 frågor 
innehöll en skala 1-10. 
Avslutades med två 
öppna frågor 

Icke parametriska 
metoder- Kendall’s 
tau coefficient, 
Kruskal Wallis & 
Mann Whitney U 
Test. 

Hoyle & Grant 
*2015 
* Storbritannien 

Treatment targets in 
emergency 
departments: nurses’ 
views of how they 
affect clinical practice 

Kvalitativ Ansats 
Deskriptiv Fallstudie 

Antal deltagare: 31 
sjuksköterskor, varav 
5 arbetar på 
akutmottagning 
Bortfall: inte angivet 
Ålder: 21-65 
Kön: 6 Män & 25 
Kvinnor 
Erfarenhet:1år- 
>15år 

Individuella Semi- 
Strukturerade 
intervjuer. Intervjuer 
hölls på sjukhus & 
varade generellt i 
45min. Intervjuerna 
transkriberades & 
kodades. 

Tematisk 
Analysmetod 

Hvitfeldt Forsberg, 
Muntlin Athlin & 

Nurses’ perceptions of 
multitasking in the 

Kvalitativ Ansats 
Explorativ Design 

Antal deltagare: 9 
Sjuksköterskor på 

Intervju med öppna & 
undersökande frågor. 

Schilling's 
strukturerade modell 



 

 
 
 

Thiele Schwarz 
* 2015 
* Sverige 

emergency 
department: Effective, 
fun and unproblematic 
(at least for me) 

 Akutmottagning 
Bortfall: Inte angivet 
Ålder: 30-57år 
Kön: Inte angivet 
Erfarenhet: 5-38år 

Spelades in & varade i 
44-68min. 

för kvalitativ 
innehållsanalys. 

Johansen & Cadmus Conflict management Kvantitativ Ansats Antal deltagare: 222 4mån mellan 2009- *SPSS 
* 2016-222 style, supportive work Beskrivande Sjuksköterskor på 2010. *ENSS, *SPOS. Deskriptiv Analys 
* USA enviroments and the Korrelations Design akutmottagning The Rahim Korrelation och linjär 

 experience of work  Bortfall: 78st organisational conflict regressionsanalys 
 stress in emergency  Ålder: 18->50år inventory-II. Hierarkisk multipel 
 nurses.  Kön: 31 män & 191  regressionsanalys 
   Kvinnor   
   Erfarenhet: 0-34år   

Kirk & Kane A qualitative Kvalitativt Ansats Antal deltagare: 5 Semi-strukturerade Ramverks Metod 
*2016 exploration of Metodologisk Design Sjuksköterskor på djupingående enskilda Kvalitativ Data 
*Storbritannien intentional nursing  akutmottagning. intervjuer Analys. 

 round models in the  Bortfall: Inte angivet genomfördes cirka 30  
 emergency  Ålder: Inte angivet minuter  
 department setting:  Kön: Kvinnor   
 investigating the  Erfarenhet: 3-10år   
 barriers to their use     
 and success     
Lloyd-Rees How emergency nurse Kvalitativ Ansats Antal deltagare: 8 Semistrukturerade Tematisk analysmetod 
*2016 practitioners view Design inte angivet Sjuksköterskor på Intervjuer, Spelades in  
* Storbritannien their role within the  akutmottagning. & transkriberades.  

 emergency  Bortfall: 2st Varade under 35-  
 department: A  Ålder: Ej Angivet 60min.  
 qualitative study  Kön: 2 Män & 6   
   Kvinnor   



 

 
 
 

   Erfarenhet: >1år   

Taylor, Rush, Nurses’ Experiences Kvalitativ Ansats Antal deltagare: 7 7 semistrukturerade Tematisk 
Robinson of caring for the older Etnografisk Design sjuksköterskor på Intervjuer Analysmetod 
2015 adult in the  akutmottagning. transkriberades.  
Kanada emergency  Bortfall: Inte angivet Observation under 12  

 department: a focused  Ålder: 35-58år timmar på ett  
 ethnography  Kön: 1 Man & 6 schemalagt arbetspass.  
   Kvinnor   
   Erfarenhet: > 3år   
Vasli & Dehghan- Emergency nurses’ Kvalitativ Ansats Antal deltagare: 18 Semi-strukturerad Konventionell 
Nayeri experience of crisis: A Design inte angivet Sjuksköterskor på face-to-face intervjuer Kvalitativ 
2016 qualitative study  akutmottagning. på 2 olika Innehållsanalys 
Iran   Bortfall: Inte angivet akutmottagningar  

   Ålder: Inte angivet mellan Nov 2012 –  
   Kön: Kvinnor Sep 2013.  
   Erfarenhet: 3-12år Medelvärdet av  
    intervjutid var 1timme.  
    Intervjuerna utfördes  
    enskilt med den  
    deltagande &  
    forskaren. Spelades in  
    & transkriberades.  
Weiland, Lane, Managing the Kvantitativ Ansats Antal deltagare: 681- Datainsamling genom Kvantitativ data 
Jelinek, Marck, Weil, advanced cancer Tvärsnittsstudie 162 praktikanter, 282 undersökning gjort på *SPSS 
Boughey & Philip patient in the  akutspeciallister & internet- Demografiska 
2015 Australian emergency  237 sjuksköterskor SurveyMonkey. skillnader 
Australien department  Bortfall: Inte angivet Deltagarna bjöds in analyserades via Chi- 

 enviroment: findings  Ålder: Inte angivet via mail med länk till Square samt Fisher's 
 fram a national survey  Kön: 308 Män & 373 undersökningen. Exact test. 



 

 
 
 

 of emergency 
department clinicians 

 Kvinnor 
Erfarenhet: Inte 
angivet 

15min tog 
undersökningen som 
innehöll svar med 
likert-skalor. 

Dubbelsidigt test. 

Westphal, Bingisser, Protective benefits of Kvantitativ Ansats Antal deltagare: 50 Demografisk data Analys via SAS 9.3 
Feng, Wall, Blakley, mindfulness in Design inte angivet sjuksköterskor på insamlades genom Pearson Correlation 
Bingisser, Kleime emergency room  akutmottagning. självrapport. Ångest & Two-sample t-Test. 
2015- 50 personnel  Bortfall: Ej angivet Depression via  
Schweiz   Ålder: Mellanålder *HADS. Utbrändhet  

   39år via *MBI.  
   Kön: 5 Män & 45 Mindfulness via  
   Kvinnor *MAAS.  
   Erfarenhet: Inte   
   angivet   
Wolf, Delao & Cydne Nothing Changes, Kvalitativ Ansats Antal deltagare: 46 Kontakt via mail & Narrative research & 
Perhats Nobody Cares: Explorativ Design sjuksköterskor på uppmaning på konstant jämförelse 
2014 Understanding the  akutmottagning. Emergency Nurses för att analysera 
USA Experience of  Bortfall: Inte angivet Association's hemsida. svaren 

 Emergency Nurses  Ålder: Inte angivet Deltagarna svarade på  
 Physically of Verbally  Kön: 8 Män, 37 en öppen fråga via  
 Assaulted While Care  Kvinnor & 1 okänd mail, svaren varierade  
   Erfarenhet: Inte från 1-15 sidor.  
   angivet   
Zavotsky & Chan. Exploring the Kvantitativ ansats Antal deltagare: 198 Via SurveyMonkey. Deskriptiv statistisk 
2016 Relationship Among Beskrivande sjuksköterskor på Plats & tid efter för att analysera 
USA Moral Distress, korrelations design akutmottagning. deltagare. *MDS-R för poäng. Data 

 Coping, and the  Bortfall: Inte angivet att mäta moralisk analyserades via 
 Practice Enviroment  Ålder: Inte angivet stress, inkluderade 21 *SPSS 
 in Emergency  Kön: 29 Män & 169 frågor med svar 0-4.  
 Department Nurses  Kvinnor Cope Inventory för att  



 

 
 
 

   Erfarenhet: 14,2 år mäta copingstrategier, 
innehållande 15 
delskalor. 

 

 

*ENSS- Expanded nursing work stress scale 
*HADS- Hospital Anxiety and depression scale 
*MAAS-Mindful Attention Awareness Scale 
*MBI- Maslach Burnout Inventory 
*MDSR- Moral Distress Scale-Revised 
*SPOS- Survey of perceived organisational support 
*SPSS- Statistical Package for the Social Sciences 
*STSS- Secondary Traumatic Stress Scale 

 
Bilaga 2 
Tabell 4. Tabell med sammanställning av syfte och resultat 
Författare Syfte Resultat 
Atakro, Att undersöka utmaningar Majoritet av de intervjuade sjuksköterskorna på akutmottagning ansåg att bristande förberedelser 
Ninnoni, som upplevs av för att arbeta på akutmottagningar var en utmaning. Bristen på specialist-sjuksköterskor och läkare 
Adatara, Gross sjuksköterskor på påverkade deras lärande och erfarenheter. Sjuksköterskorna rapporterade att många dödsfall skulle 
& Agbavor akutmottagningar i Volta kunna ha förhindrats genom att ökad utbildning, de önskade en utbildning eller workshop innan de 

 regionen av Ghana började sitt arbete. Verbala övergrepp ansågs vara en annan utmaning, att anhöriga är otacksamma 
  och pratar oförskämt. Bristen på resurser, plats och material ansågs vara generande, då antalet 
  sjuksköterskor är för litet samt att behandlingar uteblev på grund utav brist på material. Stress 
  påverkar personalen då sjuksköterskorna lär jobba över vilket skapar trötthet, och social påverkan. 
Duffy, Avalos Att mäta sekundär Akutmottagningens sjuksköterskor undersöktes efter diagnostiska kriterier för arbetsrelaterad 
& Dowling traumatisk stress genom sekundär traumatisk stress (STS). Majoriteten uppnådde kriterierna för att diagnosen STS vilket 

 självrapportering av även innebär tre uppnådda kriterier för PTSD (Post traumatisk stress disorder). De vanligaste 
 sjuksköterskor på rapporterade symtomen var att sjuksköterskorna på akutmottagningen kände sig rädda för 



 

 
 
 

 akutmottagning framtiden, känsla av känslomässigt stel, samt o-önskan att arbeta med vissa patienter. Andra 
symtom deltagarna kände var även irritabilitet och lättskrämdhet. 

Graneto & 
Damm 

Att beskriva och kvantifiera 
den omgivande ljudnivån på 
en akutmottagning & 
samtidigt undersöka 
sjuksköterskors bedömning 
av buller-nivå 

Sjuksköterskor med mer än 10års erfarenhet tyckte inte ljudnivån eller bullret på akutmottagningen 
påverkade arbetsmiljön medan sjuksköterskor med mindre än 1 års erfarenhet ansåg ljudnivån som 
störande. Sjuksköterskor med lägre erfarenhet tyckte också att ljudnivån var högre än vad det borde 
var. Sjuksköterskornas åsikt kring ljudnivån skiljde sig då en del ansåg att den kognitiva förmågan 
påverkades negativt. En del av sjuksköterskorna upplevde att patienternas läkningsförmåga 
påverkades av arbetsmiljön medan andra inte höll med om detta. 

Hadorn, 
Comte, 
Foucault, 
Morin & 
Hugli 

Att undersöka ett nytt 
protokoll för smärtlindring 
efter de fem elementen i 
Rogers ”Diffusion of 
innovations” modell och att 
utvärdera om korrelation 
finns mellan innovation och 
egenskaper 

Sjuksköterskorna som vela ha mer utbildning i smärthantering önskade träning i smärtbehandling. 
Dock ansåg nästan hälften av sjuksköterskorna att sådan extra utbildning inte var nödvändig. Att 
arbeta på akutmottagning kräver att sjuksköterskor arbetar antingen med triage eller i en vård-roll. 
Majoriteten av deltagarna arbetade med både triage och vård medan en mindre del enbart hade en 
vård-roll. 

Hoyle & Grant Att undersöka 
sjuksköterskors syn och 
erfarenheter av behandling 
inom 4 timmar på 
akutmottagning, samt hur 
detta påverkar det kliniska 
beslutsfattandet på 
sekundära sjukhus. 

Sjuksköterskor på akutmottagning anser att de känner sig pressad av den höga arbetsbelastningen, 
de anser att trots försök att arbeta så fort som möjligt med patienter så är det aldrig nog. 
Sjuksköterskor kände även sig övervakade av chefer när det kommer till rapporter och vanliga 
telefonsamtal. En oro beskrivs hos sjuksköterskorna att inte hinna ta emot och behandla timmar 
inom fyra timmar, samtidigt som en deltagare anser man inte behöver hinna vid en god anledning 
eller brist på resurser. Ett fyra timmars mål gynnar inte lika sjuka patienter som annars hade 
prioriterats lågt, men sjuksköterskor på akutmottagningen anser att de allra sjukaste patienterna inte 
får tillräckligt med tid och vården kan äventyras. Samtidigt så hävdar sjuksköterskorna att de inte 
tror de allvarligt sjukas vård inte påverkas, eftersom de kan identifiera behov och hjälpa de. 
Beslutsfattande ska inte skyndas och att flytta en ostabil patient oavsett 4-timmarsmålet ska inte 
ske. 

Hvitfeldt Att förstå hur multitasking Sjuksköterskorna är överens om att det är ett högt patientflöde på akutmottagningen med många 



 

 
 
 

Forsberg, 
Muntlin Athlin 
& Thiele 
Schwarz 

upplevs av sjuksköterskor 
och hur de relaterar detta till 
deras dagliga arbete på 
akutmottagningar 

arbetsuppgifter vilket gör att de är tvungna att använda sig av simultankapacitet. De beskriver att 
de är vanligt att de påbörjar en ny uppgift innan de avslutat den förra samt att de genomför 
uppgifter parallellt. Sjuksköterskorna upplever att simultankapacitet är något de gör omedvetet för 
att klara av alla uppgifter. För att effektivisera vården och hantera det höga patientflödet är 
sjuksköterskorna tvungna att användas sig utav simultankapacitet samt att vara stresstålig. 

Johansen & 
Cadmus 

Att undersöka vilken 
konflikthanterings stil 
sjuksköterskor på 
akutmottagning använder 
för att lösa konflikter och 
för att avgöra om deras stil 
att lösa konflikter eller 
arbetsmiljö-relaterade 
problem påverkar deras 
arbetsrelaterade stress 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde stress generellt, medan enbart några upplevde 
arbetsrelaterad stress. Mer än hälften av sjuksköterskorna upplevde att det inte fick tillräckligt med 
support från organisationen gällande stresshantering. Sjuksköterskorna upplevde mindre 
arbetsrelaterad stress om arbetsmiljön var stödjande och god på akutmottagningarna. 

Kirk & Kane Att undersöka avsiktliga 
ronder på akutmottagningar 
genom sjuksköterskors 
erfarenheter 

Sjuksköterskorna beskriver ett högt patientflöde på akutmottagningarna vilket gör det svårt att 
hinna med alla uppgifter och ge en god vård. De upplever en oro över den ökade 
arbetsbelastningen då patientpopulationen ständigt ökar vilket gör det svårt att hantera detta och att 
titta till patienterna varje timme. Sjuksköterskornas erfarenhet av regelbunden tillsyn underlättade 
deras arbete då de snabbt kan identifiera problem hos patienten och ge de en patientsäker och god 
vård samt sätta in åtgärder, sjuksköterskorna hade även bättre koll över patienternas tillstånd. Men 
de uttrycker också att regelbunden tillsyn måste anpassas efter akutmottagningars miljö då den 
skiljer sig från andra avdelningar och de har svårt att hinna med detta. 

Lloyd-Rees Att undersöka hur 
sjuksköterskor på 
akutmottagning ser på sin 
roll på akutmottagningen 

Majoriteten av sjuksköterskorna hade en positiv tanke om hur de tror att vårdpersonalen på 
akutmottagning såg på de, och kände en tacksamhet samt respekt. Sjuksköterskorna kände en 
acceptans från läkare, att de förstod deras evidens och kunskap. Utbildning ansågs vara en positiv 
bemärkelse och majoriteten ansåg att utbildning ständig behövs. Sjuksköterskor som är nöjda med 



 

 
 
 

 och inom akutvårds-teamet. sitt arbete har en högre motivation vilket är till fördel för patienterna och omvårdnaden. 
Taylor, Rush, 
Robinson 

Att denna studie var att 
undersöka sjuksköterskors 
erfarenhet av att ta hand om 
äldre på en akutmottagning. 

Kulturen på akutmottagning präglas utav många uppgifter och prioriteringar i en tidspressad miljö 
som ständigt ändras. Dessa ändringar gör så att grundläggande vård och omvårdnad prioriteras sist 
och kräver att sjuksköterskorna på akutmottagningar är effektiva, gör snabba bedömningar och 
ingripanden hos patienter för att kunna skriva ut eller flytta till avdelning. Sjuksköterskorna på 
akutmottagningen uttryckte sig under intervjuerna att det finns en press få saker gjorde som att 
flytta patienter, vårda och skriva ut. Pressen beskrevs bli förstärkt utav högt patientflöde och brist 
på bäddar. Sjuksköterskorna beskrev att de är svårt att vårda äldre vuxna eftersom de inte passar in 
i kulturen på akuten, förutom när de var självständig att ta hand om sig själva eller led av ett akut- 
tillstånd. Sjuksköterskorna beskrev att grundläggande omvårdnad och vård tog tid som egentligen 
bör läggas på ABC bedömningar (Andning, Andning, Cirkulation). En del sjuksköterskor stannade 
upp i sitt arbete eller bad om hjälp av kollegor för att tillgodose varje patients vårdbehov, vissa 
stannade även kvar efter sina arbetspass för att hjälpa patienterna. 

Vasli & 
Dehghan- 
Nayeri 

Att definiera & utforska 
sjuksköterskors beskrivning 
av kriser i kritiska 
situationer, identifiera 
barriärer och lindrande 
faktorer som sjuksköterskor 
använder för att handskas 
med kriserna på 
akutmottagning. 

Sjuksköterskorna beskriver det höga patientflödet på akutmottagningar vilket gör det svårt att 
tillgodose patienterna med sängar och en bra vård. Varje arbetspass är påfrestande och de måste 
ständigt tillföra mer sängar för att tillfredsställa varje patient. Sjuksköterskan beskriver att stressen 
har minskat efter några års arbete men upplever trotts detta att behovet av utbildningen är stor för 
att klara av arbetet på akutmottagningen. Sjuksköterskorna beskriver att för att klara av ett arbete 
på akutmottagning krävs erfarenhet av kompetens, psykisk stark, förmåga till ha god 
kommunikation samt ta ansvar. Samarbete är också viktigt när man arbetar på en akutmottagning, 
detta underlättar och ger en känsla av trygghet beskriver en av de deltagande. 

Weiland, 
Lane, Jelinek, 
Marck, Weil, 
Boughey & 
Philip. 

Att ge kunskap för de 
miljöfaktorer som kan 
påverka miljön på 
australienska 
akutmottagningar samt hur 
bästa vård kan ges till 

Sjuksköterskor med färre år av erfarenhet av yrket upplevde att överbeläggningar och oljud på 
akutmottagningarna var ett hinder för optimalvård. De upplevde även svårigheter att upprätthålla 
en god vård då det var begränsat med slutenvårdsplatser, speciellt hos de som arbetade på en 
blandad akutmottagning. Sjuksköterskorna upplevde frustation över att ge en optimalvård då detta 
förhindrades av oljud, överbeläggningar, tidspress, integritet och att de döende patienterna inte få 
tillgång till enskilt rum. 



 

 
 
 

 patienter med avancerad 
cancer på akutmottagning 

 

Westphal, 
Bingisser, 
Feng, Wall, 
Blakley, 
Bingisser & 
Kleime 

Att undersöka om 
mindfulness skyddar emot 
effekterna av arbetsrelaterad 
stress på den psykiska 
hälsan samt utbrändhet hos 
sjuksköterskor på 
akutmottagning. 

Det generella mönstret av korrelationerna indikerar på att ett större mindfulness hos sjuksköterskor 
på akutmottagning är korrelerade med bättre psykisk hälsa och mindre utbrändhet, ångest, 
depression och emotionell utmattning. Faktorer som skyddar emot depression konstaterades sig 
vara att arbeta deltid samt ha barn, att ha en direkt patientkontakt minskade risk för depression 
samt ökade prestationen hos de sjuksköterskor på akutmottagning med hög mindfulness. 
Mindfulness skyddar emot emotionell utmattning medan konflikt med kollegor visade sig öka 
risken för utmattning vilket även skapade personlighetsförändring hos de med låg mindfulness 

Wolf, Delao & 
Perhats 

Att bättre förstå 
sjuksköterskors upplevelse 
på en akutmottagning som 
blivit fysiskt eller verbalt 
angripen medan det utfört 
patientvård på 
akutmottagningar i USA. 

Sjuksköterskorna beskriver att arbetsmiljön på akutmottagningen påverkar risken för att bli utsatt 
för angrepp då det ofta är långa väntetider, patienterna/anhöriga är påverkade av alkohol eller 
droger och psykiatriska patienter vistas där. Några av sjuksköterskorna upplever rädsla på sin 
arbetsplats då de ofta är själva med patienterna som är påverkade av droger vilket innebär att de 
inte kan be om hjälp. Flera sjuksköterskor har erfarenhet av angrepp från patienter och de upplever 
att rättsväsen inte är till något stöd då fallen ofta läggs ner. 

Zavotsky & 
Chan 

Att undersöka moralisk 
stress hos sjuksköterskor på 
en akutmottagning och 
relationen till coping i den 
specifika gruppen 

Sjuksköterskornas erfarenheter av stress är hög och det som bidrog till stressen var osäker personal 
samt dålig grupp kommunikation. .101 av sjuksköterskorna hade inte övervägt eller lämnat sitt 
arbete på grund av stress, 73 av sjuksköterskorna hade övervägt att lämna arbetet för stressen och 
24 sjuksköterskor hade lämnat arbetet position för stressen. de sjuksköterskor som hade högre 
poäng på MDS-R skalan var även de som funderat på att lämna sitt nuvarande arbete på 
akutmottagningen. Miljön är på akutmottagningen påverkade sjuksköterskornas stress. Det 
framkommer att användandet av copingstrategier hjälper sjuksköterskorna att minska stressen. 
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