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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. På akutmottagningen är flödet av patienter stort och möten mellan sjuksköterskor 

och patienter är korta och tidspressade. Det primära för patienter på en akutmottagning är att 

sjuksköterskan vet vad som ska göras. Omvårdnad kan delas upp i två kategorier: instrumentell 

omvårdnad och emotionell omvårdnad. För att agera med omvårdnad, måste sjuksköterskan dels 

ha ett omhändertagande med teknisk kompetens och samtidigt stödja patientens emotionella 

behov.  

Syfte. Studiens syfte är att undersöka vad omvårdnad är i ett akut omhändertagande på en 

akutmottagning. 

Metod. Sju sjuksköterskor från en akutmottagning inkluderades. Semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat. Två huvudkategorier framstod ur analysen: vad sjuksköterskorna beskrev som 

betydelsefullt i det akuta omhändertagandet och förutsättningar på akutmottagningen. Att 

stabilisera patienten beskrevs som det primära och allt annat omvårdnadsarbete utfördes i mån 

om tid. 

Slutsats. Omvårdnad kan sammanfattas i instrumentell och emotionell omvårdnad. Den 

instrumentella kategorin beskrevs som det primära för att rädda liv och stabilisera vitala 

funktioner. Sjuksköterskan beskrev även vikten av att bejaka patientens integritet och 

välbefinnande i det akuta omhändertagandet. Tidsbrist var dock en faktor som försvårade den 

emotionella omvårdnaden. Sjuksköterskan beskrev inte alltid den instrumentella kategorin som 

omvårdnad, dock kan omvårdnadsdiagnoser användas för att tydliggöra sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete.  

Klinisk betydelse. Resultatet kan tillämpas i syfte att tydliggöra omvårdnaden i det akuta 

omhändertagandet. 

 

Nyckelord: akutmottagning, omvårdnad, akutomhändertagande, sjuksköterska. 

 

 



ABSTRACT 

Background. There is a high flow of patients in the emergency department and encounters 

between nurses and patients are short and time pressed. The primary for patients in an 

emergency department is that the nurse knows what to do. Nursing care and can be divided into 

two categories: instrumental nursing care and emotional nursing care. To act with nursing care, 

the nurse must have technical skills, while supporting the patient's emotional needs. 

Aim. The purpose of this study was to investigate what nursing care is in the emergency care 

situation at an emergency department. 

Method. Seven nurses from an emergency department were included. Semi-structured 

interviews were conducted and analyzed using a qualitative content analysis. 

Results. Two main categories emerged from the analysis: what the nurses described as 

important in the acute care setting and the emergency departments conditions. To stabilize the 

patient was described as the primary focus, and all the other nursing tasks were performed 

according to time. 

Conclusions. Nursing care can be summarized in the instrumental and emotional caring. The 

instrumental category was described as the primary focus in order to save lives and stabilize vital 

functions. The nurses also described the importance of affirming the patient's privacy and well 

being in the emergency care setting. However lack of time was considered to be a factor that 

hindered the execution of adequate emotional care. Some nurses didn´t describe the 

instrumental category as nursing, however nursing diagnoses can be used to clarify what 

nursing care is. 

Relevance to clinical practice. The result can be applied in order to clarify the role of nursing 

care in the emergency care. 

 

Keywords: emergency department, nursing care, emergency care, nurse 
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INLEDNING 

Under tidigare verksamhetsförlagd utbildning har frågan väckts kring hur en akut sjuk 

eller skadad patient omhändertas, med avseende på omvårdnad i det akuta 

omhändertagandet. Situationen är ofta stressad och behovet av att snabbt åtgärda 

patientens medicinska behov stort. Författarna har då upplevt att det är ett väldigt stort 

fokus på den fysiska behandlingen av patientenen och mindre på att stödja patientens 

emotionella behov. Därför väcktes intresset av att undersöka hur sjuksköterskan 

beskriver omvårdnad i det akuta omhändertagandet. 

 

”The sense is somehow that your and my spirits have met in the experience, and the 

whole idea that there is somebody in that hospital who is with me, rather than working 

on me.” (Patient citerad i Halldorsdottir, 2008, s. 643) 
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BAKGRUND 

För att ge en tydlig bild av studiens kontext, inleds bakgrunden med en redogörelse av 

begreppen omvårdnad och relation. Bakgrunden beskriver även akutmottagningen, det 

akuta omhändertagandet och patientens upplevda behov i omhändertagandet. 

Omvårdnad 

Det saknas en entydig definition av begreppet omvårdnad (Wiklund, 2003). Vad 

omvårdnad är tycker vi tydligt beskrivs av NANDA (2011). NANDA beskriver de 

problem och omvårdnadsbehov som sjuksköterskan arbetar med utifrån 

omvårdnadsdiagnoser. Omvårdnadsdiagnoserna utgör grunden för alla 

omvårdnadsåtgärder och har en avgörande roll för omvårdnaden. Omvårdnad kan ses 

som all den vård patienten får av sjuksköterskan (DalPezzo, 2009; Karolinska Institutet, 

2012). Omvårdnad kan även definieras utifrån två kategorier. Den första kategorin är 

instrumentell omvårdnad med fokus på fysisk behandling, bedömning och tekniska 

kunskaper (Kyle, 1995; Papastavrou, Efstathiou & Charalambous, 2011). Den andra 

kategorin är emotionell omvårdnad, med fokus på att etablera en relation och att 

stödja patientens emotionella behov. Emotionell omvårdnad innefattar att vara öppen 

och lyhörd (Halldorsdottir, 1996; Kyle, 1995). Det inbegriper även att vara intresserad 

av patienten både som individ och patient och att ta ett moraliskt ansvar för patienten 

(Halldorsdottir, 1996). Ett moraliskt ansvar tas när sjuksköterskan bevakar patientens 

integritet, genom att till exempel lägga en filt över en avklädd patient (Wiman & 

Wikblad, 2003). Den emotionella omvårdnaden inrymmer även att sjuksköterskan har 

en sann närvaro, både emotionellt och fysiskt, hos patienten (Halldorsdottir, 1996). 

Sann närvaro innebär att vara närvarande i kommunikationen, genom att till exempel 

hålla ögonkontakt, att lyssna och att bekräfta patienten (Wiman & Wikblad, 2003). I en 

vårdsituation med avsaknad av emotionell omvårdnad kan patienten uppleva att 

sjuksköterskan saknar respekt, är okänslig, ointresserad eller inte bryr sig om denne 

som patient eller individ (Halldorsdottir, 1996).  

 

Relationen 

Tillit skapas när patienten upplever att sjuksköterskan demonstrerar genuin omtanke, 

har de färdigheter som krävs i omvårdnadssituationen samt kunskap i kombination med 

erfarenhet (Halldorsdottir, 2008). Patientens tillit till sjuksköterskan är en förutsättning 

för att en relation mellan sjuksköterska och patient ska kunna inledas. I de möten där 
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sjuksköterskan bedriver omvårdnad känner patienten att det upprättas en relation med 

både respekt, ömsesidig tillit, medmänsklighet och en öppen kommunikation. 

Relationen mellan sjuksköterska och patient utgör kärnan i omvårdnad (Halldorsdottir). 

Relationen är grundläggande för att stärka patientens upplevelse av trygghet och 

välbefinnande. 

Akutmottagningen 

På ett sjukhus är akutmottagningen den enhet som tar emot akut sjuka och skadade 

människor (Wikström, 2006). Flödet av patienter är stort och mötet mellan personal 

och patient är kort och intensivt. Det är många gånger omöjligt för sjuksköterskan att 

sitta ner och samtala en stund med patienten. Sjuksköterskans arbetsuppgift innebär att 

ha en överblick över alla patienter och att bedöma vem som först behöver vård. Vid 

hög belastning på akutmottagningen prioriteras den instrumentella omvårdnaden, vilket 

kan leda till ett mindre fokus på att agera med emotionell omvårdnad (Wikström, 2006; 

Nyström, Dalberg & Carlsson, 2003; Frank, Asp & Dahlberg, 2009a). Ett etiskt 

patientperspektiv innebär att patienten är delaktig i vården, får kontinuerlig 

information, är trygg och bibehåller sin integritet (Dahlberg, 2002). Den höga 

belastningen leder enligt Wikström (2003) till att det etiska patientperspektivet inte 

prioriteras. Nyström (2003) påpekar dock att det etiska patientperspektivet bör beaktas 

på en akutmottagning. De medicinska åtgärderna, de många aktörerna och 

informationen till patientens anhöriga kan resultera i att patientens emotionella behov 

förbises. I en studie där sjuksköterskans syn på omvårdnad beskrevs, framgick ett stort 

fokus på instrumentell omvårdnad och mindre på emotionell omvårdnad (Nyström, 

Dahlberg & Carlsson, 2003). Författarna till studien liknade omvårdnadsarbetet med ett 

löpande band där patienter riskerade att känna sig behandlade som objekt istället för 

individer (a.a). Sjuksköterskor som tillfrågats om god omvårdnad, ansåg att deras 

inriktning på akutsjukvård gjorde dem sämre på att ge omvårdnad (Kihlgren, Nilsson & 

Sørlie, 2005). 

Det akuta omhändertagandet 

Vid ankomst till akutmottagningen ska patientens tillstånd bedömas, så kallad triage 

(Nyström, 2003). Triage bör ske så skyndsamt som möjligt för att inte riskera att 

förbise en patient som är i behov av omedelbar vård. Allvarlighetsgraden på de tillstånd 

som patienter har varierar, allt från en näsblödning till ett större trauma (Wikström, 

2006). Patienter med mindre allvarliga sjukdomstillstånd, ska i första hand prioriteras 
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efter allmäntillstånd och/eller skadans grad och i sista hand efter hur länge patienten 

väntat. Patienter med allvarliga sjukdomstillstånd och traumapatienter behöver 

bedömas av läkare omedelbart. Exempel på en patient med allvarligt sjukdomstillstånd 

är en person med sviktande vitala funktioner. Med traumapatient menas patienten som 

varit utsatt för högenergivåld (Wikström, 2006). Det akuta omhändertagandet 

definieras i denna uppsats som omhändertagandet av dessa två brådskande 

patientgrupper. 

Patientens upplevda behov i det akuta omhändertagandet 

Det primära för patienten på akutmottagningen var att sjuksköterskan visste vad som 

skulle göras, när läkaren skulle tillkallas, kunde hantera intravenösa nålar, ge 

injektioner och kunde handha utrustningen (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002). För att 

uppleva trygghet i det akuta omhändertagandet var det viktigt för patienten att 

personalen upplevdes som organiserade, effektiva och som experter (O’Brien & 

Fothergill-Bourbonnais, 2004; Wiman, Wikblad & Idvall, 2006). Trygghet upplevdes 

även när patienten kände att sjuksköterskan uppfattade denne som en individ (O’Brien 

& Fothergill-Bourbonnais, 2004). Jay (1996) menade att för att dämpa oro och ångest 

var kommunikation så som information, lugnande ord och beröring väsentligt. Det var 

inte nödvändigtvis viktigt vad som sades utan snarare tonläget som använts (Jay, 1996; 

O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Beröring beskrevs av patienter som en 

livlina, genom vilken personalen förmedlade en energi som fick patienterna att orka 

fortsätta (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Enligt Wiman och Wikblad (2003) 

var omhändertaganden med frånvaro av emotionell omvårdnad vanligare än 

omhändertaganden med emotionell omvårdnad. Sjuksköterskans förmåga att vid ett 

akut omhändertagande kunna växla mellan instrumentell omvårdnad och emotionell 

omvårdnad var vitalt för ett omhändertagande med hög kvalité (Wiman, Wikblad & 

Idvall, 2007; Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Omvårdnad kan delas upp i två kategorier: instrumentell omvårdnad och emotionell 

omvårdnad. För att bedriva omvårdnad och skapa trygghet måste sjuksköterskan dels 

ha ett effektivt omhändertagande med teknisk kompetens. Samtidigt måste 

sjuksköterskan vara intresserad av patienten både som individ och patient. Det krävs en 

sann närvaro i kommunikationen med patienten. Detta kan vara svårt då flödet av 
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patienter på en akutmottagning ofta är stort och mötet mellan personal och patient är 

kort och intensivt. Det primära för patienter när de kommer till akutmottagningar är att 

sjuksköterskan vet vad som ska göras. I det akuta omhändertagandet är inte den 

emotionella omvårdnaden alltid prioriterad, vilket kan leda till att patienter känner sig 

behandlade som objekt istället för individer. Då både den instrumentella och 

emotionella omvårdnaden, enligt patienter, krävs för att omhändertagandet ska ha hög 

kvalité, så finns ett intresse av att undersöka vilken omvårdnad sjuksköterskan anser 

vara betydelsefull i det akut omhändertagande. 

SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka vad omvårdnad är i ett akut omhändertagande på en 

akutmottagning. 

Frågeställningar 

Vad är betydelsefullt i ett akut omhändertagande ur omvårdnadssynpunkt?  

Vilka faktorer påverkar sjuksköterskans arbete på akutmottagningen? 
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METOD 

Design 

Studiens design är empirisk, deskriptiv med kvalitativ ansats. Det är en intervjustudie 

där sjuksköterskor intervjuades och data analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Polit & Beck (2010) innebär en deskriptiv kvalitativ studie att 

data inte tolkas på djupet utan sammanställs i en omfattande sammanfattning av 

fenomenet.  

Urval 

En förfrågan om att genomföra en intervjustudie på akutmottagningen (se bilaga 1), 

med bifogat PM och informationsblad lämnades till verksamhetschefen, samt till 

ansvarig chefssjuksköterska och godkändes innan studien påbörjades. Urvalet utgjordes 

av ett bekvämlighetsurval, där de första lämpliga deltagarna som var tillgängliga valdes 

ut (Polit & Beck, 2010). Inklusionskriterier var att det skulle vara sjuksköterskor som 

arbetade på akutmottagningen med minst ett års erfarenhet av verksamheten. Urvalet 

skedde genom att chefssjuksköterskan mailade ut deltagarinformation (se bilaga 2) till 

de sjuksköterskor som stämde in under inklusionskriterierna. Därefter valdes de sju 

första frivilliga sjuksköterskorna, som hade tid över för en intervju under den dag vi 

besökte akutmottagningen. Sjuksköterskornas erfarenhet av att jobba på en 

akutmottagning varierade mellan tre till tjugofem år. Sex av sju deltagare var kvinnor. 

Datainsamlingsmetod 

Intervjufrågor förbereddes med hänsyn till studiens syfte och genomfördes som semi-

strukturerade intervjuer enligt Polit och Becks beskrivning (2010). I samband med 

intervjuerna gavs deltagarna muntlig och skriftlig information kring studiens syfte och 

skrev under ett dokument om informerat samtycke. Fem av intervjuerna ägde rum i ett 

kontor på kliniken där de genomfördes ostört, med informanten och författarna 

närvarande. Resterande två genomfördes i personalrummet, där vissa störningsmoment 

förekom såsom in- och utpasserande personal. Den första intervjun utgjordes av en 

pilotintervju för att testa frågorna. Även den kom att ingå i studien då informanten 

svarade väl på frågorna utifrån syftet. Informanterna svarade på öppna frågor och vissa 

följdfrågor ställdes såsom ”Kan du berätta mer?” eller ”Kan du ge ett exempel?” 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ett ljudinspelningsprogram på en telefon. 

Transkriberingen genomfördes samma dag och inspelningarna raderades efteråt. 
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Dataanalys 

Det transkriberade intervjumaterialet bearbetades med en kvalitativ innehållsanalys, 

vilken används för att tolka texter och identifiera skillnader och likheter i innehållet 

(Graneheim & Lundman, 2008). Innehållsanalysen genomfördes enligt Graneheims och 

Lundmans beskrivning av metod, med begreppen meningsenhet, kod, underkategori 

och kategori. Det första steget i analysprocessen var att intervjuerna lades ihop och all 

text delades upp i meningsbärande enheter. Eftersom innehållet i texten analyserades, 

togs överflödiga ord bort, såsom mm. All text som transkriberades, skrevs ut och 

särskildes genom sitt innehåll till meningsenheter. Därefter kondenserades varje 

meningsenhet till koder. I varje kod fanns kärnan av innehållet fortfarande kvar, med 

hjälp av så kallad kondensering, men det var förkortat och lyft till en högre logisk nivå, 

abstraherat (Graneheim & Lundman). Koderna indelades utifrån sitt innehåll till 

underkategorier: Instrumentell omvårdnad, Emotionell omvårdnad, Tiden styr och En 

del i ett team. Kategorierna blev den sista benämningen i innehållsanalysen och band 

ihop den underliggande innebörden i underkategorierna. Kategorierna benämns; 

Betydelsefull omvårdnad i det akuta omhändertagandet och Förutsättningar på 

akutmottagningen 
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Under kategori  Kategori 

Prioritera den 

viktigaste 

omvårdnaden och 

det är ju hos en akut 

sjuk att man 

stabiliserar 

patienten. 

Viktigaste 

omvårdnaden är att 

stabilisera patienten. 

Stabilisera  

 

Instrumentell 

omvårdnad 

 

Betydelsefull 

omvårdnad i det 

akuta 

omhändertagandet  

Viktigaste 

omvårdnadsåtgärder

na hos en patient är 

oavsett vad det 

gäller på en 

akutmottagning, 

många gånger 

smärtlindring. 

Smärtlindring är 

ofta en viktig 

omvårdnadsåtgärd. 

Smärtlindra  

Det viktigaste är att 

patienten skall 

känna sig trygg, 

säker.  

 

Viktigt att 

patienten känner 

sig trygg. 

Trygghet Emotionell 

omvårdnad 

 

Därför är det 

jätteviktigt om du 

vill ha en lugn 

patient att 

kommunicerar med 

dem. 

Kommunikation 

viktigt för att lugna. 

Lindra oro 

 

Det är ett ganska 

stort patienttillflöde 

och det är ganska 

sällan man hinner 

sätta sig ner och 

prata med patienter. 

Högt patientflöde 

gör det svårt att 

hinna sätta sig ner 

och prata. 

Begränsning 

för emotionell 

omvårdnad 

 

Tiden styr Förutsättningar på 

akutmottagningen 

Här har vi så många 

patienter och oftast 

är det väldigt 

snabba och akuta 

insatser vi gör 

Ofta snabba och 

akuta insatser som 

genomförs. 

Snabba 

insatser 

Man jobbar ju 

tillsammans med en 

läkare och en 

undersköterska 

Jobbar tillsammans. Team arbete En del i ett team 
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Förförståelse 

Vi har en förförståelse av att den instrumentella delen av omvårdnaden inom 

akutsjukvård, prioriteras så pass mycket att de emotionella behoven ibland glöms eller 

prioriteras bort. Enligt Graneheim och Lundman (2008) ska förförståelsen beskrivas då 

det kan påverka analysprocessen. Intervjuresultatet kan inte göras oberoende av 

forskaren, eftersom en intervju är ett samspel mellan forskare och respondent. 

ETISKA ASPEKTER 

Studien var godkänd av verksamhetschef innan den påbörjades. Deltagarna i studien 

fick muntlig och skriftlig information (se bilaga 2) om studiens syfte och gav sitt 

informerade samtycke för att delta. All information såsom ålder på deltagarna eller 

vilken akutmottagningen som intervjuerna har genomförts på, har avidentifierats och 

behandlats konfidentiellt. Forskningsetikens inriktning är att förhindra att deltagarna i 

en forskningsstudie skadas eller kränks (Vetenskapsrådet, 2011). Därför har tyngd lagts 

vid inhämtning av informerat samtycke, bedömning av risk-nytta och att individens 

välbefinnande och säkerhet inte bortses ifrån till förmån för vetenskapliga intressen 

(a.a).  
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RESULTAT 

Resultatet är beskrivet utifrån två kategorier. Den första kategorin redogör för vad 

sjuksköterskorna beskrev som betydelsefullt i det akuta omhändertagandet och delas in 

i underkategorierna Instrumentell omvårdnad och Emotionell omvårdnad. Den andra 

kategorin beskriver under vilka förutsättningar sjuksköterskan arbetar på 

akutmottagningen. Underkategorierna till denna kategori är Tiden styr och En del i ett 

team. 

Betydelsefull omvårdnad i det akuta omhändertagandet 

Vård i det akuta omhändertagandet inriktas på att stabilisera patienten och att behandla 

det livshotande. Det betydelsefulla var många gånger den fysiska behandlingen och 

sjuksköterskans medicintekniska kunskaper. Men flera sjuksköterskor beskrev även 

vikten av den emotionella delen av omvårdnad, till exempel trygghet och 

kommunikation. Det beskrevs vara grundläggande att se till patientens alla behov. 

…det är sammantaget av alla dem här sakerna skulle jag vilja säga, uppmärksamma 

patientens alla behov, både som fysiska, psykiska, multisociala, psykosociala behov. 

(Sjuksköterska 6) 

Instrumentell omvårdnad 

Vid ett akutomhändertagande menade sjuksköterskorna att det primära var att 

säkerställa patientens vitalparametrar och stabilisera dessa vid svikt. För att en patient 

skulle stabiliseras inleddes omhändertagandet med att sätta infart, hänga dropp och 

följa ABCDE. Andra åtgärder som prioriterades var att ta prover, fastställa identitet och 

ge mediciner. Omvårdnad var inte det sjuksköterskorna prioriterade, men beskrevs 

ändå som viktigt för patientens välbefinnande. 

När det är akutomhändertagande så är inte omvårdnad prio ett utan man tar hand om 

det medicinska i första hand. 

 (Sjuksköterska 2) 

Just omvårdnad är så svårt här för vi tvingas bedriva akutvård…får ta omvårdnad lite 

i andra hand… 

(Sjuksköterska 3) 

…det viktigaste att stabilisera…han hade ju avföring…får försöka svabba av det mesta 

och sen varma filtar…de gjorde i alla fall så han fick det bättre. 

(Sjuksköterska 5) 
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Tre av sjuksköterskorna beskrev att smärtlindring var en viktig åtgärd ”…om smärta 

räknas in så tycker jag det är viktigast…” (Sjuksköterska 5). De påpekade att smärta är 

självupplevt och att det är svårt att veta hur ont en patient har. Smärtskattning användes 

för att få en uppfattning om ett smärtstillande läkemedel gett effekt. En annan viktig del 

av omvårdnaden var att inte förvärra redan tillkomna skador och att förebygga nya. Det 

mest framträdande exemplet som förekom hos tre av sjuksköterskorna var att förebygga 

och inte förvärra trycksår. Sjuksköterskorna såg till att patienterna låg bekvämt. De 

trycksårsmadrasser som fanns, fördelades till de patienter med störst behov. 

vi har trycksårsmadrasser, antidecubitus madrasser, man tar in en sån från 

början…han slipper ligga mera på en hård brits… 

(Sjuksköterska 5) 

Emotionell omvårdnad 

Att skapa trygghet beskrev ett par av sjuksköterskorna som en grundläggande del i det 

akuta omhändertagandet. Sjuksköterskorna beskrev att patienter på en akutmottagning 

befinner sig i en utlämnande situation och att det är essentiellt att patienterna känner att 

de kan lämna över ansvaret för sin vård till personalen. 

…när du träffar mig så ska du känna dig trygg med mig…man lägger sitt liv inom 

citationstecken, i någon annan människas händer...  

(Sjuksköterska 4) 

Kommunikation 

Av sjuksköterskornas beskrivningar framgick det att kommunikation var viktigt i det 

akuta omhändertagandet. De beskrev att åtgärder som att informera, tala lugnande och 

att beröra patienter var viktiga för att lugna patienter och lindra deras oro och ångest.  

Att hålla patienten insatt i sin situation ansågs vara en viktig del av omvårdnaden 

”Information är a och o för alla patienter på akuten.” (Sjuksköterska 2). En 

sjuksköterska påpekade att informationen ibland glömdes bort och att personalen 

pratade över huvudet på patienten. En påverkande faktor var patientens ålder och 

allmäntillstånd. Äldre och svårt sjuka upplevdes inte ställa så höga krav på att hållas 

underrättade, vilket kunde påverka den information som gavs. Information beskrevs ha 

en stor inverkan på patientens emotionella tillstånd. Sjuksköterskorna menade att 

många oroliga patienter blev lugna av att få en inblick i situationen. Förutom att 

informera patienterna skulle även anhöriga informeras och tillåtas att vara närvarande. I 

kommunikationen var det även väsentligt att tala lugnande och att stödja patienten.  
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…alltid prata med patienten…vara ett, nåt sorts levande stöd också…man försöker 

tala om för patienten, gjuta lite mod helt enkelt… 

(Sjuksköterska 4) 

Även beröring utgjorde ett slags stöd och hade en lugnande inverkan. Sjuksköterskan 

menade att för patienter med ångestproblematik kunde närhet vara det största behovet. 

Mediciner var inte alltid det mest verksamma. 

…är det mycket ångest inblandat… så kanske det ger mer att vi står och håller i 

handen och försöker få patienten att slappna av.  

(Sjuksköterska 3) 

 

Vid ett akutomhändertagande har patienten många intryck att ta in. Sjuksköterskan 

beskrev att miljön kunde upplevas stressande för patienten. Det var därför angeläget att 

vara lyhörd och titta på patienten och att försöka läsa av situationen. Att hörsamma en 

patients specifika vårdbehov och att bilda sig en uppfattning kring de omständigheter 

som finns kunde vara avgörande för patientens hälsa. En sjuksköterska påpekade att vid 

samtal med en patient kunde sjuksköterskan få kännedom om andra problem och behov 

än de patienten söker för. För att inte förvärra patientens tillstånd, betonade 

sjuksköterskan att de andra behoven måste uppmärksammas och inte negligeras. 

Sjuksköterskan ansåg att ett samarbete med andra instanser, såsom psykiatri, kunde 

förbättras. Ibland kunde det underlätta för patienten att få träffa en person som lyssnade 

på vad de hade att säga. Att sjuksköterskan lyssnar beskrevs därför som betydelsefullt 

av de flesta sjuksköterskor. Det kunde vara särskilt viktigt att lyssna, bekräfta och om 

möjligt stödja patientens liv utanför sjukhuset. Inläggning kunde bidra med praktiska 

problem som för patienten upplevdes som ett stort bekymmer.  

Min bil står felparkerad, min katt, jag kan inte bli inlagd...att kunna hjälpa dem att 

lösa de här praktiska problemen, det tycker jag är en ganska stor omvårdnadsåtgärd.  

(Sjuksköterska 6) 

Professionellt bemötande 

Gott bemötande och att agera professionellt med respekt och beaktande av patientens 

personliga sfär, ansågs av sjuksköterskorna vara grundläggande inom omvårdnaden. 

Att vara korrekt i bemötandet av alla patienter och att inte förringa någon på grund av 

kontaktorsak beskrevs av sjuksköterskorna. Det var viktigt att behandla patienterna 

med respekt och att visa förståelse för att det som upplevs akut för patienten, verkligen 
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är akut för den personen. Patientens upplevelse fick inte nedvärderas eller förbises på 

grund av sjuksköterskans uppfattning av vad som var akut.  

Om man haft en artonåring som haft ett hjärtstopp och så går man ut därifrån och tar 

nästa patient som vrickat foten så får man inte förminska den personen. För det som är 

akut för dig är akut för dig.  

(Sjuksköterska 1) 

Det beskrevs som väsentligt att vara professionell och att alltid göra sitt yttersta för 

varje patient. Att visa respekt, även för de patienter som var otrevliga eller inte 

samarbetade var viktigt. Dels för att vara korrekt i bemötandet av patienten men även 

för att få patienten mer välvilligt inställd. En sjuksköterska beskrev även att det var 

angeläget att hålla en professionell distans i relationen till patienten. 

…så måste man ju ändå försöka behandla dem med respekt. Om man är otrevlig mot 

dem så blir de ju inte mer samarbetsvilliga. (Sjuksköterska 6) 

inte prata för mycket och börja gråta med dem, att man har sin profession. 

(Sjuksköterska 1)  

För patienten kan det kännas jobbigt när en sjuksköterska klär av och exponerar 

patientens kropp för att kunna genomföra en ordentlig undersökning. Det är viktigt att 

beakta patientens integritet och att ta hänsyn till att det är en känslig situation för 

patienten. Åtgärder som beskrevs var till exempel att stänga dörrar och att se till det 

inte befann sig mer personal än nödvändigt på plats. Det kunde även finnas situationer 

då det krävdes ett enkelrum för att skydda patientens integritet. 

…vi klär av dem och då tycker jag man ska tänka på hur man exponerar patienten och 

du vet man stänger dörrar.  

(Sjuksköterska 6) 

Förutsättningar på akutmottagningen 

Under vilka förutsättningar sjuksköterskan arbetar på akutmottagningen styr i hög grad 

vilken typ av omvårdnad som fokuseras på. Tiden har en stor inverkan på vilka 

omvårdnadsåtgärder som prioriteras. Även sjuksköterskans roll som en del i en större 

verksamhet bestående av flera olika professioner och avdelningar, inverkar på vilka 

arbetsuppgifter som genomförs på akutmottagningen. 
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Tiden styr 

Den korta tiden och det stora patientflödet var ständigt återkommande i 

sjuksköterskornas beskrivningar. Sjuksköterskorna beskrev flera åtgärder som de skulle 

vilja hinna, men att tiden styr de prioriteringar som görs. Det krävdes av 

sjuksköterskorna att de var effektiva och det fanns därför inte tid till att sätta sig ner 

med patienten i lugn och ro. Det som sjuksköterskorna hann med var ofta de praktiska 

åtgärderna. 

På akutmottagningen jobbar sjuksköterskorna i ett högt tempo och omhändertagandet 

av en akut sjuk patient ska gå fort. Det beskrevs att omhändertaganden på akutrummet 

inte ska vara långa. Endast det som måste åtgärdas akut genomförs. Ofta fanns bara tid 

för den fysiska behandlingen. Förebyggande arbete, såsom tempurmadrass för patienter 

med risk för trycksår, genomfördes i mån av tid men ansågs inte vara första prioritet. 

Det gällde även patientens hygien. 

…tiden från att patienten kommer in till oss, tills att de får träffa en doktor och blir 

ordentligt smärtlindrad, får dropp, sätter kateter…ska vara relativt kort.  

(Sjuksköterska 4) 

Man hinner inte med så mycket och om man ska tänka på att man gör något extra för 

den personen, för det är medicintekniskt...  

(Sjuksköterska 1) 

Tidsbristen skapar en stress som sjuksköterskorna upplevde var ett hinder för den 

emotionella omvårdnaden. Sjuksköterskorna beskrev att de inte hann sitta ner och prata 

med patienter. De hade heller ingen tid till att etablera någon relation till patienten. En 

sjuksköterska beskrev att stressen kunde påverka så att bemötandet av patienterna blev 

sämre. Utöver bemötande påpekade sjuksköterskorna att uppföljning av patienten var 

en viktig åtgärd för att se till att patienten mår bra under hela vårdkedjan, men att det 

kunde vara svårt att hinna med det. En bidragande faktor till tidsbristen kunde vara om 

det kom in många larm samtidigt. Det tog då upp stora personalresurser vilket kunde 

medföra att en sjuksköterska blev kvar ensam som ansvarig för ett område. 

… jag kan ha jätte jättemånga patienter samtidigt och kan känna att…man slutar vara 

trevlig för att man, det blir sån press. 

 (Sjuksköterska 4) 

…att du följer upp det, för det är inte säkert att det du gjort hjälpt. Mycket av jobbet 

på akuten handlar just om det, att du följer patienten från början till slut... och det 
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kan vara svårt när du har väldigt mycket att göra… 

 (Sjuksköterska 7) 

En del i ett team 

Arbetet på en akutmottagning innebar att jobba i ett team, tillsammans med framförallt 

läkare och undersköterskor. För att ha tiden att bedriva omvårdnad som att administrera 

läkemedel eller sätta infarter, delegerades vissa omvårdnadsuppgifter till 

undersköterskorna. Arbetsuppgifterna beskrevs även involvera mycket samarbete med 

läkaren som till exempel att assistera vid behandling och hjälpa till att påminna om de 

förbisett någonting. Sjuksköterskorna påpekade dock att deras uppgift inte bara var att 

hjälpa läkaren utan även gick ut på att vara en ambassadör för patienten och dennes 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan hade en koordinerande roll, där det ingick att 

ansvara för att det var rätt patient och att överrapportera vid förflyttning till andra 

avdelningar. 

Man jobbar ju tillsammans med en läkare och en undersköterska…  

(Sjuksköterska 3)  

…man har ju många roller som sjuksköterska, man sitter alltid på flera stolar…det blir 

oftast ett teamarbete, man är ju en del i teamet…  

(Sjuksköterska 6) 

Sjuksköterskan beskrev ett samarbete med andra avdelningar och professioner. Det 

innebar att ta ansvar för sin patient genom att skicka denne vidare i vårdkedjan när ett 

behov som inte kunde åtgärdas på akutmottagningen blev uppmärksammat. 

…bara för att jag har fått den här informationen, så är det ju inte jag som måste lösa 

patientens alla sociala eller psykiska problem. Däremot kanske, är jag ju ändå skyldig 

att se till att dem personer som kan lösa det här, blir informerade om det. 

(Sjuksköterska 6) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvalitativ innehållsanalys valdes som metod. Den är relevant att använda när 

fenomen inom omvårdnad ska analyseras (Elo & Kyngäs, 2008). Metoden är 

användbar när stora textmängder ska analyseras, vilket vi ansåg lämpligt då 

transkriberade intervjuer utgjorde analysmaterialet. Intervjuerna genomfördes med få 

deltagare, där kvaliteten på materialet inte gick att förutsäga. Den kvalitativa 

innehållsanalysen kan dock anpassas till datamaterialets kvalitet (Graneheim & 

Lundman, 2008). Vi har eftersträvat att beskriva metoden så väl utifrån urval, analys 

och i vilken kontext studien utfördes, så att läsaren kan bilda sig en uppfattning om 

huruvida resultatet är överförbart (Polit & Beck, 2010; Graneheim & Lundman, 2008). 

 

Vi som genomförde studien hade ingen direkt påverkan på urvalet. 

Chefssjuksköterskan förmodades vara en lämplig person att välja ut informationsrika 

källor då denne besatt god kunskap om de anställda på akutmottagningen. Urvalet 

utgjordes därför av sjuksköterskor som chefssjuksköterskan ansåg kunde svara på 

frågor utifrån syftet. Med hänsyn till detta fick de sjuksköterskor som hade möjlighet 

och intresse delta i studien. Polit och Beck (2010) påpekar att i en kvalitativ studie 

ställer forskaren frågan vem som skulle kunna vara en informationsrik källa för studien 

för att få svar på sina frågor. Ett inklusionskriterie var att sjuksköterskorna skulle ha 

minst ett års erfarenhet av arbetet på en akutmottagning. Då sjuksköterskorna som 

intervjuades hade mellan 3 och 25 års erfarenhet av verksamheten, menar vi att 

variationen på erfarenhet eventuellt bidrog till ett bredare material att analysera.  

 

Intervjuerna genomfördes med båda författarna närvarande. Innan intervjuerna 

inleddes, gavs informanterna tillfälle att läsa igenom frågorna. Det blev därav möjligt 

att förtydliga frågor, vilket kan ge ökad styrka till resultatet (Polit & Beck, 2010). I 

slutet av varje intervju gavs informanten även möjlighet att tillägga eller ändra något. 

Informanterna deltog i intervjun under sitt arbetspass, där fyra av dem hade avsedd tid 

för administrering. Resterande tre var i beredskap att ta emot patienter. Det kan ha 

påverkat resultatet då det inte var en optimal avslappnande miljö. Två av intervjuerna 

genomfördes dessutom i en miljö som kunde uppfattas som störande, vilket kunde 
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försvåra vid transkriberingen. Vi bedömde dock vid transkriberingen att ljudkvalitén 

var tillräckligt bra för att uppfatta allt som blev sagt på ett korrekt sätt. Inspelningarna 

har noggrant lyssnats igenom och jämförts med transkriberingen. Det kan minimera 

uppkomna fel som enligt Polit och Beck (2010) kan påverka giltigheten. 

 

En svårighet i vår analysprocess var då meningsbärande enheter delades upp. Det finns 

en risk att enheter utgörs av för långa eller korta stycken (Graneheim & Lundman, 

2004). Följden blir att användbart material går förlorat under kondenseringen och 

abstraktionen, vilket påverkar trovärdigheten. Konsensusförfarande användes för att 

öka trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2008). Det innebär att författarna 

tillsammans reflekterar fram en gemensam tolkning av data. Under studiens gång har 

även andra personer som var insatta i ämnet och/eller i forskningsprocessen kritiskt 

granskat arbetet, vilket kan öka trovärdigheten (Graneheim & Lundman). Resultatdelen 

har presenterats med ett flertal citat, som enligt Elo och Kyngäs (2008) samt Graneheim 

och Lundman (2008) gör det mer tillförlitligt. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad omvårdnad är i ett akut omhändertagande på 

en akutmottagning. Vi anser att utifrån det resultat som framkommit, har syftet blivit 

besvarat. Två frågeställningar om vad som är betydelsefullt i ett akut omhändertagande 

ur omvårdnadssynpunkt och vilka faktorer som kan styra sjuksköterskans arbete på 

akutmottagningen har också blivit besvarade. I resultatet framkom att omvårdnad 

ibland beskrevs komma i andra hand i det akuta omhändertagandet. Tiden upplevdes 

som en begränsande faktor för omvårdnaden. Dock beskrevs flera åtgärder som visar på 

att omvårdnad har en betydande roll i det akuta omhändertagandet. De åtgärder som 

beskrivs tyder även på att omvårdnaden bedrivs med både instrumentell och emotionell 

omvårdnad. 

 

Omvårdnad i det akuta omhändertagandet 

En uppfattning var att omvårdnad kommer i andra hand i det akuta omhändertagandet. 

Det var den medicinska vården, det vill säga den fysiska behandlingen och tekniska 

kompetensen som prioriterades. I en studie av Kihlgren, Nilsson och Sørlie (2005) 

framkom en liknande syn på vad som är omvårdnad. Sjuksköterskorna i studien ansåg 

inte att den fysiska behandlingen eller den tekniska kompetensen var en del av 

omvårdnad. De åtgärder som beskrevs som medicinska i vår studie kan kategoriseras 
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som instrumentell omvårdnad. Vilket betyder att alla åtgärder som sjuksköterskorna 

beskrev ingår i begreppet omvårdnad, antingen som instrumentell eller emotionell, och 

därmed är omvårdnad. Det vill säga att allt som sjuksköterskan gör i det akuta 

omhändertagandet är omvårdnad. Detta styrks även med NANDA (2011). I resultatet 

ses att sjuksköterskorna ansåg att smärtlindring var en viktig instrumentell åtgärd för att 

förebygga och lindra akut smärta. Det beskrevs som en del i det akuta 

omhändertagandet och prioriterades därefter. Sjuksköterskorna påpekade samtidigt att 

omvårdnad fick komma i andra hand. Dock visar NANDA på att akut smärta är en 

omvårdnadsdiagnos vilket motsäger sjuksköterskornas uppfattning. Liknande kan ses i 

omvårdnadsdiagnosen Risk för blödning, där minskad blodvolym kan leda till att 

personen inte överlever. En riskfaktor till denna omvårdnadsdiagnos är en person som 

utsatts för trauma (NANDA). På akutmottagningen beskrev sjuksköterskorna att det 

viktigaste var att stabilisera patienten, därför blir en viktig omvårdnadsåtgärd att se till 

att patienten inte förblöder. Omvårdnadsdiagnoser är avgörande i omvårdnadsarbetet 

och är grunden till de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan utför. Omvårdnadsdiagnoser 

kan vara allt från nedsatt spontanandning som innebär att personen inte kan upprätthålla 

den andning som krävs för att hålla sig vid liv, till nedsatt egenvårdsförmåga vid 

påklädning eller ängslan/oro (NANDA). Med hjälp av NANDA och kategorierna 

emotionell och instrumentell omvårdnad, kan sjuksköterskans arbete i det akuta 

omhändertagandet tydligt kategoriseras som omvårdnad, oavsett åtgärd. 

Instrumentell och emotionell omvårdnad 

I likhet med flertalet andra genomförda studier (Wikström, 2006; Nyström, Dalberg & 

Carlsson, 2003; Frank, Asp & Dahlberg, 2009a) beskrev sjuksköterskorna att den 

instrumentella kategorin av omvårdnad var det primära i det akuta omhändertagandet. 

Även patienter ansåg att den instrumentella omvårdnaden var det viktigaste i det akuta 

omhändertagandet (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002). Den prioriteringen kan bero på 

att den emotionella omvårdnaden är en naturlig del i omhändertagandet och inte 

uppfattas som viktig förrän den upplevs utebli (Kylet, 1995). Enligt Nyström, Dalberg 

och Carlsson (2003) kan ett fokus på den instrumentella omvårdnaden leda till att 

patienterna behandlas som objekt. Dock beskrev sjuksköterskorna i vår studie att 

åtgärder inom den emotionella omvårdnaden var viktiga. Vilket tyder på att 

sjuksköterskorna har patientens emotionella behov i åtanke vid det akuta 

omhändertagandet. Sjuksköterskorna beskrev att beröring, att tala lugnande och att ge 

information var viktiga redskap för att lindra patienters oro och ångest. Hawley (2000) 
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poängterar också att beröring, information och att tala med patienten bidrar till att 

patienterna upplever trygghet, känner sig mer avslappnade och kan hantera smärta 

bättre. Hayes och Tyler-Ball (2007) kom dock fram till att beröring inte uppskattades 

eller ansågs betydelsefullt av alla patienter. Genom att vårdpersonalen lyssnar och 

informerar om vad som pågår, stärks patientens känsla av tillit och trygghet (Franzén, 

Björnstig & Jansson, 2006). Även att ha anhöriga i närheten bidrog till ökad trygghet. 

Att låta anhöriga vara närvarande i akutrummet tyckte även sjuksköterskorna i vår 

studie var viktigt. De påpekade att det var lugnande för de anhöriga att få vara med, då 

deras fantasier om vad som skedde på akutrummet oftast var värre än verkligheten. 

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient 

En sjuksköterska påpekade att omhändertagandet skulle gå fort och att en relation inte 

hann etableras på den korta tid som patienten befann sig på akutmottagningen. Trots 

uppfattningen om att en relation inte hann etableras, beskrev flera av sjuksköterskorna 

olika aspekter som alla är steg för att upprätta en relation. Relationen behöver inte 

byggas på en långvarig kontakt, utan det kan räcka med en kort stunds närvaro (Frank, 

Asp & Dahlberg, 2009b). Relationen uppstår genom olika faser (Halldorsdottir, 2008). 

Trots tidsbristen förklarade sjuksköterskorna på akutmottagningen vikten av att alltid 

informera patienten fortlöpande, att låta patienten komma till tals och att då som 

åhörare lyssna. Att lyssna vid en första kontakt är en inledande fas och påbörjan på en 

relation, menar Halldorsdottir. Den andra fasen innebar att patienten och sjuksköterskan 

erkände varandra som personer, och bekräftade den andres liv utanför sjukhuset. I vår 

studie beskrevs att det var viktigt att se patienten, fråga hur det står till. En 

sjuksköterska beskrev även vikten av att uppmärksamma att patienter har ett liv utanför 

akutmottagningen som kan bidra med praktiska problem. Att bemöta patienter 

individanpassat, respektera patienten som person och få patienten att känna tillit var 

också steg för att bygga en relation mellan sjuksköterska och patient (Halldorsdottir). 

Bemötandet beskrevs av sjuksköterskorna som en essentiell del i omhändertagandet. 

Det var betydelsefullt att vara följsam och se patientens behov. Även respekt för 

patienter och att få varje patient att känna trygghet beskrevs som viktigt. 

Beskrivningarna överensstämmer väl med Halldorsdottirs teori (2008) och vi drog 

utifrån detta slutsatsen att en relation mellan sjuksköterska och patient kan etableras på 

en akutmottagning. 
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Akutmottagningens förutsättningar 

Sjuksköterskorna beskrev vårdsituationen som korta möten i en stressfull miljö. Den 

högsta prioriteringen var att stabilisera patienten. Även Wiman, Wikblad och Idvall 

(2007) kom i sin studie fram till att den instrumentella omvårdnaden värderades högt. 

Det beskrevs av patienter som positivt att arbetet gick fort och initialt fokuserades på 

den instrumentella omvårdnaden. Patienterna upplevde ett professionellt 

omhändertagande och att de hade ett teamarbete omkring sig (a.a). Även 

sjuksköterskorna i vår studie beskrev teamarbetet som en naturlig del i arbetet på 

akutmottagningen. Trots att omhändertagandena beskrivs som begränsade i tid och att 

prioritet ligger på den instrumentella omvårdnaden så beskrevs även emotionell 

omvårdnad som en viktig del i omhändertagandet. Även Jay (1996) fann bevis för att 

den emotionella omvårdnaden hanns med i det akuta omhändertagandet. 

Slutsats 

Omvårdnad i det akuta omhändertagandet bedrivs med både instrumentell och 

emotionell omvårdnad. Den slutsatsen dras utifrån att alla åtgärder som beskrevs 

kunde indelas i de två kategorierna. Den instrumentella kategorin beskrevs som det 

primära för att rädda liv och stabilisera vitala funktioner. Ett förvånande resultat var 

däremot att flera sjuksköterskor inte ansåg att den instrumentella kategorin var 

omvårdnad. Sjuksköterskan beskrev vikten av den emotionella omvårdnaden, såsom att 

kommunicera och att ha ett professionellt bemötande. Tidsbrist var dock en faktor som 

försvårade den emotionella omvårdnaden. (flyttat mening) Resultatet tyder på att både 

den instrumentella och emotionella omvårdnaden är essentiell i det akuta 

omhändertagandet. Med hjälp av omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA (2011) och 

kategorierna emotionell och instrumentell omvårdnad, kan sjuksköterskans arbete i det 

akuta omhändertagandet tydligt kategoriseras som omvårdnad, oavsett åtgärd. 

Klinisk betydelse 

Resultatet ger en bild av hur sjuksköterskor ser på sitt arbete och vad de beskriver som 

omvårdnad. Det hjälper även till att synliggöra omvårdnad som allt sjuksköterskan gör 

och hur viktig den upplevs vara för patienten. Vilket kan bidra till att framhålla 

betydelsen av sjuksköterskas omvårdnad i det akuta omhändertagandet. 
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Förslag på vidare forskning/utveckling 

En del av resultatet visar på att sjuksköterskan beskriver omvårdnad som en del utanför 

det medicinska och som ofta inte hinns med i tillräcklig utsträckning på 

akutmottagningen. Därför finns ett behov av att genomföra liknande studier i en större 

omfattning, för att studera sjuksköterskan uppfattning om vad som ingår i omvårdnad. 
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BILAGOR 

     Bilaga 1 

 

Till verksamhetschefen vid  

Akutmottagningen  

 

Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 

 

Vi, Amanda Spennare och Tom Schröder är sjuksköterskestudenter och studerar vid 

Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett 

examensarbete (Kandidatuppsats) inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av 

en uppsats på 15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för 

examensarbetet. Preliminärt namn på studien är: Sjuksköterskan och omvårdnaden i 

det akuta skedet. 

 

Studiens övergripande forskningsfråga är: Att undersöka sjuksköterskans beskrivning 

av när omvårdnadens utförande hade betydelse i det akuta omhändertagandet. 

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Intervjuer med 5-6 

allmänsjuksköterskor på akutmottagningen, där data analyseras med en kvalitativ 

innehållsanalys. Intervjuerna, som är planerade att äga rum under informanternas 

arbetstid, kommer bestå av öppna frågor och beräknas ta cirka 20-30 min.  

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras att genomföras under vecka 7 och vara avslutad 

under vecka 8. 

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 

Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga 

kontaktade patienter alternativt personal inhämtas informerat samtycke inför 

deltagande i undersökningen. I görligaste mån kommer uppgifter från de undersökta 

patienterna av vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att personer 
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och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till 

berörda enheter.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid 

akutmottagningen vid akutkliniken. 

 

Stockholm 2012 02 10 

 

Amanda Spennare   Tom Schröder 

    

 

Handledare XXXXXXXXXXXX  Examinator: XXXXXXXXXX 

    

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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Bilaga 2 

 

2012 02 10 

Deltagarinformation  

 

Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Vi är sjuksköterskestudenter som studerar vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I 

utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet 

omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Sjuksköterskan och omvårdnaden i det akuta skedet. 

 

Området vi önskar studera är: Omvårdnad i det akuta omhändertagandet 

 

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning gällande: Att undersöka 

sjuksköterskans beskrivning av när omvårdnadens utförande hade betydelse i det 

akuta omhändertagandet. 

 

Intervjun kommer att ta ca 20-30 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas 

anonymt och konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan 

identifieras. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 

förbättrat patientomhändertagande.  
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Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig 

till: 

 

Amanda Spennare   Tom Schröder 

   

 

XXXXXXXXXXX (Handledare) 

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE 

Kan du beskriva ett speciellt tillfälle när omvårdnadsarbetet var betydelsefullt i det 

akuta omhändertagandet? 

 

 Kan du beskriva vad du gjorde i situationen? 

 

Vad tycker du är den, generellt, viktigaste omvårdnadsåtgärden (varför)? 

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på i det akuta omhändertagandet ur

 omvårdnadssynpunkt? 

 

Vad anser du är omvårdnad i det akuta omhändertagandet?  

 

 

 


