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Sammanfattning 
Bakgrund: Säker vård är ett viktigt begrepp inom hälso- och sjukvården. Begreppet 
är ett av de sex kärnkompetenserna vilket innebär att sjuksköterskor ska ha rätt 
kunskap för att öka säkerheten och kvalitén inom vården. Genom att ha god 
kommunikation och att minska stressen inom akutkliniker upprätthålls säker vård.  
Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av vad som påverkar säker vård inom 
akutsjukvård.  
Metod: Genomförandet var en litteraturöversikt med kvalitativ metod och 
utformades med en induktiv ansats. Resultatet formades av tio kvalitativa artiklar. 
Resultat: Det finns yttre förutsättningar och inre upplevelser som spelar stor roll i 
sjuksköterskans arbete kring säker vård. De yttre förutsättningarna är beroende av 
kunskap och tidigare upplevelser, tydlig dokumentation och kommunikation och 
organisation och standardisering. De inre upplevelserna inriktar sig på att ha kontroll 
över en situation och att känna sig stressad.  
Slutsats: Utifrån inre upplevelser och yttre förutsättningar påverkas patientens 
säkerhet, speciellt inom akutkliniker. För att uppnå en säker vård på en akutklinik 
krävs en god kommunikation. Andra nämnda områden är minskad stress, ökad 
bemanning och bra samarbete mellan sjuksköterskor för att främja säker vård. På 
akutkliniker är dessa upplevelser ett problem då sjuksköterskorna aldrig kan förutse 
dagens omvårdnadsåtgärder. Det leder i sin tur till att stressfaktor hos sjuksköterskor 
ökar som bidrar till brister i kommunikationen.  
 
Nyckelord: Säker vård, sjuksköterskans upplevelse, akutsjukvård  
 

 
 



 
 

Summary 
Background: Safety care is an important concept within the healthcare. Safety care 
is one of the six core competences, which means that nurses must have the best 
knowledge in order to secure the safety and quality of the healthcare system. In order 
to uphold a safe healthcare, a good communication and stress reduction of the 
emergency departments is important. 
Purpose: To describe a nurse experience regarding what occasions that affect safe 
care within the emergency service. 
Method: This study is conducted with a literature review with qualitative study 
having an inductive approach. The result is formed by ten qualitative articles.  
Result: There are external conditions and internal experiences, having impact on the 
work towards safe care. External conditions are affected by clear communication, 
documentation, knowledge and experience and organization and standardization. 
The internal experiences focus on the control over a situation and the feeling of 
stress.  
Conclusion: Based on internal experiences and external conditions, patient safety 
affected, especially in emergency departments. To obtain the best safe care in an 
emergency department several factors must be met. Some contributions factors is 
good communication, reduced stress, increased manning and teamwork between 
health professionals to promote safe care. These factors are a problem in emergency 
departments, since a nurse can not anticipate the nursing actions. This leads to 
increased stress among nurses which will lead to lack in communication.  
 
Keywords: Safe Care, Nurses experiences, Emergency departments.  
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Inledning 

Säker vård är ett viktigt förhållningssätt för att patienter ska känna sig trygga och 
omhändertagna, vilket är grunden för att uppnå hög vårdkvalitét inom hälso- och 
sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). I Sverige uppstår det omkring 105 
000 vårdskador varje år vilket i sin tur leder till att vårddygnen ökar med 630 000 
dygn sammanlagt inom svensk sjukvård (Socialstyrelsen, 2009). En viktig faktor för 
att uppnå säker vård inom akutsjukvård är att minska väntetiderna (Ciesielski & 
Clark, 2007). I dagens samhälle finns det brister på många akutvårdsavdelningar på 
grund av att det saknas utrustning och bemanning (Hesselink, Berben, Beune & 
Schoonhoven, 2016). Genom extra utbildning till sjuksköterskor bidrar det till ökad 
patientsäkerhet och en känsla av en säkrare arbetsplats hos sjuksköterskan 
(Hesselink et al., 2016). När säker vård främjas inom sjukvården bidrar det till att 
vårddygnen på så sätt minskar (Socialstyrelsen, 2009). Genom att kontrollera 
medicinering, infektionsrisker samt uppmärksamma fysiska risker kring patienten 
minimeras risken för att vårdrelaterade skador uppstår (James, Patrician & Miltner, 
2017).  
 

Bakgrund 

Säker vård  
Definitionen av säker vård är att minimera risk för skador hos patienter och 
sjuksköterskor genom att använda vetenskaplig beprövad erfarenhet och utveckla 
den individuella prestationsförmågan (Cronenwett et al., 2007). Säker vård är ett 
förhållningssätt som utifrån kunskap utvecklar arbetet att vara medveten om vilka 
risker som finns inom vården, samt hur riskerna minimeras (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016a). Att arbeta evidensbaserat, patientcentrerat, 
kvalitetssäkert och ha ett bra samarbete med alla professioner är viktiga 
ståndpunkter inom begreppet säker vård. Det finns även kompetensdefinitioner som 
sjuksköterskor kan utgå ifrån för att uppnå säker vård (Cronenwett et al., 2007). 
Personcentrerad omvårdnad hjälper sjuksköterskor att främja säker vård som bidrar 
till ökad patientsäkerhet. I Sverige är vården av hög kvalité jämfört med andra länder 
men trots detta finns ett högt antal vårdskador (Alharbi, Ekman, Olsson, Dudas & 
Carlström, 2012). Trycksår och fallskador är några vanliga komplikationer när säker 
vård inte uppnås (Vårdförbundet, 2017). Några bra förutsättningar för att minska 
antalet vårdskador är att arbeta för en hälsosam arbetsplats, följa regler och ha ett 
tryggt säkerhetstänk (Vårdförbundet, 2017). Utifrån patientdatalagen, PdL (SFS 
2008:355) har alla professioner inom vård och omsorg en skyldighet att tillgodose 
patientsäkerhet. Det innebär bland annat att all dokumentation ska utföras så att 
patienternas integritet respekteras. Rätten att behandla och ta del av patienternas 
personuppgifter har olika regler för hur uppgifterna får behandlas. I lagen ingår det 
att sjuksköterskor utvecklar och säkrar vårdkvalitén samt att patientens säkerhet 
prioriteras (SFS 2008:355). 
 
Patientsäkerhetlagen, PSL (SFS 2010:659) gynnar patientens säkerhet inom hälso- 
och sjukvård. Sjuksköterskans arbete under PSL (SFS 2010:659) innebär att skydda 
patienten mot vårdskada samt att minimera riskerna för ett psykiskt och kroppsligt 
lidande. PSL (SFS 2010:659) ska hjälpa sjuksköterskor och annan vårdpersonal att 
arbeta så säkert som möjligt, arbetet ska vara evidensbaserat och riktlinjer som finns 
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måste följas. Patienten måste alltid få en möjlighet att vara delaktig i sin vård och 
sjuksköterskan ska kunna individanpassa vården utifrån samråd med patienten. Det 
bidrar i sin tur till en högre patientsäkerhet och främjar sjuksköterskans arbete. Om 
någon form av patientskada eller vårdskada inträffar ansvarar sjuksköterskan för att 
anmäla händelsen till chefen på arbetsplatsen. Chefen har sedan ansvar att 
rapportera händelsen till Inspektion för vård och omsorg, IVO och på så sätt bidrar 
det till ett förbättringsarbete (SFS:2010:659).  
 
För att främja säker vård är bra teamarbete och god kommunikation viktigt 
(Woloshynowych, Davis, Brown & Vincent, 2007). Till skillnad från vanliga 
vårdavdelningar på sjukhus kan kommunikationen på en akutvårdsavdelning vara 
mer kaotisk då belastningen på kommunikation är större (Disch, 2013). När 
sjuksköterskan inte fokuserar på kommunikation kan det leda till en minskad 
säkerhet och bidra till medicinska fel. Genom att upprätthålla en god kommunikation 
mellan sjuksköterskor är förutsättningarna för att uppnå en effektiv och lugn miljö 
betydelsefullt (Disch, 2013). En bra rapporteringsmetod på akutkliniker är SBAR.  
Det används när information om en patient ska överföras mellan en sjuksköterska 
och annan vårdpersonal. Genom att använda sig utav rapporteringsmetoden SBAR 
undviks kommunikationsbrister och viktig information överförs på ett konkret sätt 
(Stewart & Hand, 2017). När en patient söker akut vård arbetar olika professioner 
inom vården tillsammans vilket benämns som ett aktivt teamarbete (Woloshynowych 
et al., 2007). Teamet måste åstadkomma en god kommunikation för att tillgodose 
patientens behov och önskningar (Disch, 2013). Dels för att de ska få en så god 
vårdkvalité som möjligt men även för att de ska känna sig trygga och inkluderade 
(Disch, 2013). En betydelsefull inverkan inom vården är att patienterna ska vara 
delaktiga och komma med egna åsikter om sin vård. Genom att inkludera patienterna 
kommer patientsäkerheten att öka (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). 
Sjuksköterskor som finns på plats i väntrum har visat sig spela en viktig roll för 
patientsäkerheten och vårdkvalitén (Innes, Elliott, Plummer & Jackson, 2017). Säker 
vård och vårdkvalitén ökar vid reducerad väntetid (Innes et al., 2017).  

Akutsjukvård 

Definitionen av akutsjukvård sammanfattas som att under en kort tid med 
begränsade bakgrundsinformation skapas en utredning, diagnostik och behandling 
av akuta sjukdomstillstånd och olycksfall i alla åldrar (Socialstyrelsen, u.å). På 
sjukhus runt om i världen har varje akutklinik yttersta ansvaret att behandla och 
prioritera personer som är akut sjuka (Bergs, Verelst, Gillet, Deboutte, Vandoren & 
Vandijck, 2014). I dagens samhälle är överbeläggningar och väntetid två utmaningar 
inom akutsjukvård (Bergs et al., 2017). Många patienter anser att den långa 
väntetiden är ett stort problem, flertal väljer då istället att inte söka vård alls (Recido-
Saucedo et al., 2015). Det finns skillnader mellan en akutvårdsavdelning jämfört med 
en vanlig avdelning (Hooper et al., 2010). Akutvårdsavdelningar är inte utrustade 
eller utformade för att ge omsorg under en längre tid (Hooper et al., 2010). Genom 
att ta hjälp av olika olycksrapporteringssystem kan misstag uppmärksammas och 
motverkas (Hesselink et al., 2016). Inom sjukvården kommer patientsäkerhet, 
förbättring av vårdkvalité och förebyggande av fel främja säker vård (Magid et al., 
2009; Hesselink et al., 2016). 
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På akutvårdskliniker är det extra viktigt att ha sjuksköterskor som är säkra och trygga 
i sin arbetsposition, enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Det krävs att varje 
sjuksköterska har rätt kompetens och tillräcklig kunskap för att bidra till en säker 
vård med hög kvalité (SFS 2010:659). Arbetet inom hälso- och sjukvård har tydliga 
regler, riktlinjer och lagar som styr. Hälso- och sjukvårdslagen syftar till att förbygga 
och behandla sjukdomar samt att till största mån utreda sjukdomar eller någon 
annan form av skada (SFS 2017:30). Sjuksköterskan ska alltid utgå ifrån att hålla god 
kvalité på vården och följa riktlinjer som främjar säker vård (Socialstyrelsen, 2017). 
Som patient ska det alltid finnas en känsla av trygghet och en kontinuerlig 
återkoppling om vad som sker vid ett sjukdomsförlopp eller en skada (SFS 2017:30). 
 
Hög patientbelastning och brist på personal är två upplevelser som bidrar till ökade 
väntetider (Källberg, Ehrenberg, Florin, Östergren & Göransson, 2017). Specifika 
omvårdnadsåtgärder som informationsöverföring till patienter samt kontroll av vitala 
parametrar är handlingar som prioriteras bort vid tidspress och stressiga situationer 
(Källberg et al., 2017). På en akutvårdsavdelning har läkare och sjuksköterskor det 
yttersta ansvaret att prioritera vilken ordning patienterna ska omhändertas (Magdi et 
al., 2009). Personer som har potentiella livshotande skador ska alltid prioriteras först 
för att främja en säker omvårdnad (Magdi et al., 2009; Ciesielski & Clark, 2007).  
 

Sjuksköterskan i sin arbetsroll 

Sjuksköterskan är en välutbildad profession. Sjuksköterskan ansvarar för och leder 
omvårdnadsarbetet runt patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det yttersta 
ansvaret omfattar bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering 
angående varje enskild patient i omvårdnadsarbetet. En vårdrelation mellan 
sjuksköterskan och patienten främjar en förtroendefull vård samt ökar 
förutsättningarna till en god omvårdnad. Sjuksköterskan är arbetsledare och 
ansvarar för att samarbeta med andra professioner, för att skapa en helhetsbild av 
patientens status och för att kunna planera och tillgodose patientens behov (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017).  
 
Vården påverkas av bristande vårdkvalité och säkerhet i omvårdnaden (Sherwood & 
Zomorodi, 2014). När en person söker vård vid ett akut tillstånd kan väntetiden vara 
en jobbig process för patienten samtidigt som prioritering av individen kan vara en 
utmaning för sjuksköterskan (Bergs et al., 2014). Att kunna prioritera och planera 
sina arbetsuppgifter är egenskaper som varje sjuksköterska måste utveckla i sin 
profession (Bergs et al., 2014). I dagens sjukvård används mycket olika tekniker och 
ny forskning tillkommer hela tiden (Recio-Saucedo et al., 2015). Att hjälpa människor 
som är i behov av vård är sjuksköterskans primära ansvar och varje sjuksköterska har 
ett eget ansvar att vara påläst och upprätthålla sin yrkeskompetens (Recio-Saucedo et 
al., 2015). Arbetsmiljön är en faktor som påverkar arbetsskador hos sjuksköterskan 
(Cronenwett et al., 2007). Genom att minska antalet avbrott och använda sig av rätt 
hjälpmedel till rätt situation bidrar det till att en god arbetsmiljö främjas (Cronenwett 
et al., 2007). På grund av ökad belastning och förlängda arbetstider ökar 
sjuksköterskans risk för skador på arbete (Perhats et al., 2012). 
 
Omvårdnadsarbete måste vara personcentrerat och alltid utgå ifrån patientens behov 
(Alharbi et al., 2012). En avgörande roll som sjuksköterskan har är att upprätthålla 
flödet i kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter, även sjuksköterskor 
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emellan (Woloshynowych et al., 2007). Kommunikativa brister är vanligast mellan 
läkare och sjuksköterskor men kan även förekomma vid viss informationsöverföring 
mellan vårdpersonal till patient (Källberg et al., 2017). Bristfällig kommunikation 
mellan läkare och sjuksköterskor kan i värsta fall leda till felaktig administrering av 
läkemedel till patienten vilket påverkar säker vård negativt (Källberg et al., 2017).  
 
Att anpassa kommunikation, arbetsuppgifter och göra rätt prioriteringar är väsentligt 
för sjuksköterskans profession och utförande av säker vård. Inom akutsjukvård 
skiljer sig teamarbetet och kommunikationen jämfört med andra vårdavdelningar. 
För att upprätthålla säker vård på akutkliniker är det viktigt att kommunikationen 
och teamarbetet fungerar och anpassas efter situationen. Genom att studera 
sjuksköterskans upplevelse skapas en ökad förståelse om hur vårdrelaterade skador 
inom akutsjukvård kan undvikas samt hur säker vård kan förbättras. 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av vad som påverkar säker vård 
inom akutsjukvård. 

Metod 

Design 
Litteraturöversikten är genomförd utifrån en kvalitativ design, vilket skapar en 
översiktbild över området (Henricson & Billhult, 2017). En kvalitativ 
forskningsdesign innebär att forskningen har ägt rum i fenomenets naturliga miljö 
och har utförts tillsammans med respondenten och en eller flera forskare. Kvalitativ 
forskningsdesign är ett bra instrument vid sökande av förståelse och för att skapa en 
egen tolkning av fenomenet (Henricson & Billhult, 2017). Utifrån de granskade 
artiklarna har uppsatsen bearbetats med en induktiv ansats eftersom studien 
genomfördes förutsättningslöst (Priebe & Landström, 2017).  

Urval och datainsamling 

Litteraturöversikten är baserad på olika faser i arbetsgången (Friberg, 2017). Första 
fasen innebar att välja ut vilket område som skulle undersökas. Nästa fas som 
genomfördes var en litteratursökning på olika databaser för att se om ämnet var 
relevant att undersöka. Det genomfördes för att påträffa artiklar som omfattade rätt 
ämne samt för att fastställa tidigare forskning (Friberg, 2017). Sökningarna som 
gjordes redovisades i tabell 1.  
 
Under tidens gång har två databaser utnyttjats vilket var ”CINAHL” som har fokus på 
omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik samt ”Medline” som är mer inriktad på 
odontologi, omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). Skillnaden 
mellan sökningarna utifrån de olika databaserna var att resultatet av samma sökord 
var större i Medline. För att lättare få fram vetenskapliga artiklar gjordes olika 
avgränsningar i sökmotorn. De begränsningarna som gjordes i databaserna var att 
artiklarna skulle vara publicerade mellan årtalen 2009 och 2019, inneha engelsktext, 
vara kvalitativa studier och vara vetenskapligt granskade. Inklusionskriterierna som 
användes var att artiklarna skulle vara riktad mot en vuxen åldersgrupp (över 18 år), 
riktad mot sjuksköterskor, beskriva deltagarnas upplevelse samt vara inriktade på 
arbetet inom akutkliniker. Artiklar som exkluderades var de som riktade sig mot en 
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speciell patientgrupp eller sjukdom, mot hemsjukvård eller vanliga 
sjukvårdsavdelningar samt de artiklar som riktade sig mot personer under 18 år. 
Artiklar som inte uppfyllde alla inklusionskriterier och begränsningar samt review 
artiklar togs inte med i litteraturöversikten.  
 
Nästa fas innebar en utformning av rätt sökord utifrån litteraturöversiktens syfte 
samt skapades ett helikopterperspektiv över vad som fanns publicerat på området. 
Utifrån syftet att beskriva sjuksköterskans upplevelse av vad som påverkar säker vård 
inom akutsjukvård, användes följande sökord i Medline; Safe care, ”patient safety”, 
”emergency department”, ”emerrgency room”, nurs*, qualitative study or 
qualitative research. I Cinahl användes följande ämnesordet (MH patient safety), 
(MH ”Emergency service”) och (MH ”emergency care”) och sökorden bestod av safe 
care or patient safety, nurs* och qualitativ study (Tabell 1). Vid utformning av 
sökord och genomförandet av sökningar kunde en bibliotekarie användas till hjälp 
(Friberg, 2017). Bibliotekarien hjälpte till vid utformning av sökord till denna 
litteraturöversikt samt rekommenderade att använda trunkering på nurs* för att 
förbättra böjningsformerna på sökningen.  
 
Ämnesord användes även vid sökningarna och det innebär att det valda ämnesordet 
får en större innebörd vid sökningen och blir som ett huvudbegrepp genom 
sökträngen (Östlundh, 2017). I databasen Cinahl användes exempel ämnesordet 
”patient safety” och redovisas som (MH patient safety), MH betyder ”main heading”. 
I sökningen av artiklarna användes booleska termer (Östlundh, 2017). Termerna 
AND och OR används för att bestämma vilket samband sökorden skulle ha till 
varandra. Ordet AND är den mest använda termen och används för att sammanföra 
två sökord. Detta innebär att det bildas en sökträng i databasen. När ett ord har flera 
synonymer används termen OR för att få en bredare sökträff (Östlundh, 2017).   
 
Tabell 1. Sökmatris 

Databas Sökord och datum Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Till 
resultat 

Cinahl (MH patient safety) (MH "Emergency 
Service") AND (safe care or patient safety) 
AND Nurs* AND qualitative study 
2019-02-04 

33 33 6 2* 

Cinahl (MH “Emergency Care”), Nurs*, 
qualitative study, patient safety 
2019-02-04 

17 17 5 3 

Medline Safe care AND”emergency department” or 
”emergency room” AND Nurs* AND 
Qualitative study 
2019-02-05 

31 31 11 2 

Medline “safe care” OR “patient safety” AND 
“emergency department” OR “emergency 
room” AND nurs* AND qualitative study 
or qualitative research 
2019-02-06 

92 92 12 3* 
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 *Efter att dubbletter plockats bort återstod fem artiklar i båda databaserna. 
 
I steg 4 påbörjades en avgränsning till urvalet samt en granskning av de utvalda 
artiklarna. Innehållet i artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades ett flertal 
gånger (Friberg, 2017). Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av protokoll för 
kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar vilket framtagits av Avdelning för 
omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 1). Artiklarna är utförda i sex olika 
länder; Australien, Sverige, England, Norge, Irland och USA, artiklarna är även 
kvalitetsgranskade av författarna. De olika artiklarna som har använts omfattar säker 
vård, patientsäkerhet, sjuksköterskans olika upplevelser och akutsjukvård. Av de tio 
artiklarna genomfördes sju semistrukturerade intervjuer, två fokusgruppintervjuer 
och en observationsstudie. Innehållet sorterades under lämpliga rubriker för att tyda 
samband och skapa kategorier och subkategorier (Friberg, 2017). Sista steget innebar 
att läsa igenom artiklarna för att hitta skillnader och likheter som matchade 
litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2017).   

Dataanalys 

Litteraturöversiktens syfte ska finnas i åtanke när artiklarna analyseras (Henricson & 
Billhult, 2017). Tillvägagångsättet som användes var enligt Fribergs tre-stegmodell 
(Friberg, 2017).  I steg 1 valdes tio vetenskapliga artiklar som överensstämmer med 
syftet för litteraturöversikten. De utvalda artiklarna lästes flera gånger individuellt för 
att få en tydlig bild av innehållet och sammanhanget samt skapa en överblick och ett 
helhetsperspektiv. I nästa steg dokumenterades en översiktsmodell, vilket benämns 
som artikelmatris i litteraturöversikten. För varje artikel dokumenteras författare, 
årtal, land, tidskrift/titel, syfte, metod, resultat och kvalitetsgranskning (Bilaga 2) 
(Friberg, 2017). I tredje steget studerades samtliga artiklar och presenterades för att 
sedan göra en sammanställning av det analyserade materialet. Genomförandet 
skapade en bättre bild av vilka artiklar som har använts och vad varje enskild artikel 
handlade om. Text markerades i artiklarna som var relevant till litteraturöversiktens 
syfte. Här uppmärksammades skillnader och likheter mellan artiklarna. Utifrån 
skillnader och likheter skapades kategorier och subkategorier till resultatet, lämpliga 
rubriker formades. De två kategorierna som bestämdes för litteraturöversikten var 
yttre förutsättningar och inre upplevelser. Det som framkom var att det fanns yttre 
förutsättningar från kliniker som påverkade sjuksköterskans upplevelse samt inre 
upplevelser som beskrev hur stress påverkade upplevelsen och arbetet. Utefter det 
sorterades information som framkommit ur artiklarna under de passande 
kategorierna för att sedan sortera ut huvudfynd och skapa subkategorier. 
 
Innan arbetet påbörjades fanns en viss förförståelse inom området, som även följt 

med genom hela arbetet. Det finns en risk med att författarna har en förförståelse när 

litteraturöversikten bearbetades. Detta på grund av att en induktiv ansats har använts 

vilket betyder att författarna ska gå in förutsättningslöst (Priebe & Landström, 2017). 

Genom att ha förförståelse handlar det även om tidigare erfarenheter och värderingar 

från författarnas liv utanför universitetet. Med tanke på att båda författarna har 

tidigare erfarenheter inom vården ökar förförståelsen av arbetet eftersom dem har 

kunskap och uppfattningar om hur säker vård uppnås (Priebe & Landström, 2017). 

En öppen diskussion har förts genom hela arbetet för att minska risken att 

förförståelsen skulle påverka arbetets resultat. 
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Utifrån granskning och analys av artiklarna uppkom två kategorier och fem 
subkategorier som presenteras i resultatet (Figur 1).  
 

 
 
Figur 1. Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av vad som påverkar säker vård inom 
akutsjukvård presenteras här som kategorier och subkategorier.  

Etiska överväganden 
All forskning har skyldighet att göra gott utan att skada, bidra till en rättvis 
behandling och måste alltid respektera individen (Belmontrapporten, 1979). 
Mänskliga rättigheter måste alltid respekteras och all forskning som omfattar 
människors hälsa och välbefinnande ska omhändertas på ett korrekt sätt 
(Helsingforsdeklarationen, 2013). Innan litteratursökning påbörjades borde ett etiskt 
övervägande utföras. Utifrån ett etiskt övervägande ingår olika krav, ett krav var att 
artiklarna som bearbetas var granskade av en etisk kommitté (Forsberg & 
Wengström, 2013). Det behövs inget etiskt godkännande när en litteraturöversikt 
bearbetas på grund av att arbeten som utförs av studenter inte räknas som forskning. 
Trots det krävs det en genomgående etisk reflektion under hela forskningsarbetet 
(Kjellström 2012). Vid litteratundersökningens genomförande togs det hänsyn till 
etiska övervägande och endast etiskt godkända artiklar inkluderades i resultatet. 

Resultat 

I resultatet presenteras två kategorier som är yttre förutsättningar och inre 
upplevelser. Under första kategorin kommer tre subkategorier presenteras sedan 
kommer två subkategorier presenteras under kategorin inre upplevelser. 

Yttre förutsättningar 

  
I denna kategori ingår tydlig dokumentation och kommunikation, beroende av 
kunskap och tidigare upplevelser och organisation och standardisering. 
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Tydlig dokumentation och kommunikation 
En betydelsefull upplevelse för ökad patientsäkerheten och vårdkvalité är tydlig och 
noggrann dokumentation (Calleja et al., 2016). Genom att dokumentera det mest 
väsentliga om varje patient leder det till att olika sjuksköterskor kan urskilja de mest 
centrala delarna för att ge den lämpligaste vården till en specifik individ (Calleja et 
al., 2016). Genom att sjuksköterskan sitter ner tillsammans med patienten för att 
skapa en helhetsbild över personens tillstånd och behov ökar säker vård. Kvalitén på 
vården främjas genom att lägga ner mer tid tillsammans med patienten. Den samlade 
informationen bidrar till att yttre komplikationer utesluts samt att medicinska fel 
förhindras (Kirk & Kane, 2016; Eriksson et al., 2018; Husebø & Olsen, 2019). 
Dokumentation är en betydelsefull del av arbetet inom vård och omsorg (Kirk & 
Kane, 2016). Vid hög arbetsbelastning inträffar brister i dokumentationen vilket 
innebär att viktig och avgörande information uteblir. Med hjälp av ronder ska 
information angående patienten uppdateras och vården planeras. Vid hög 
patientbelastning uteblir i vissa fall rondarbetet och patientens behov blir inte 
tillgodosedd utifrån rutiner. Vid missad dokumentation kan eventuella försämringar 
hos patienten missas (Kirk & Kane, 2016; Eriksson et al., 2018). 
 
En grundläggande upplevelse för att leverera god omvårdnad och en patientnöjdhet 
är samspelet mellan sjuksköterskorna, där kommunikation är den väsentliga 
beståndsdelen (Parizad et al., 2017). Utifrån patientens kognitiva tillstånd 
individualiseras kommunikationen från sjuksköterskans sida, den givna 
informationen återberättas för att kontrollera att patienten förstått (Wolf et al., 2017; 
Lennox et al., 2019). Det krävs en god kommunikation och ett gott teamarbete mellan 
olika avdelningar (Calleja et al., 2016). Vid muntlig överrapportering till 
sjuksköterskor på andra kliniker utelämnas ibland viktig information vilket sedan blir 
bortglömt i patientens framtida omvårdnad (Calleja et al., 2016). Regelbunden 
kommunikation mellan sjuksköterskan, patienten och läkaren är en yttre faktor för 
att vårdkvalitén och patientsäkerheten ska upprätthålls enligt sjuksköterskan 
(Husebø & Olsen, 2019).  
 

Beroende av kunskap och tidigare upplevelser 
Sjuksköterskan upplever att i samband med tillämpning av evidensbaserad vård 
gynnas vårdkvalitén hos patienterna (Damkliang et al., 2015). Evidensbaserad 
omvårdnad anses bidra till att återhämtning hos patienterna ökar, komplikationer 
och risker för biverkningar reduceras (Damkliang et al., 2015). På akutvårdskliniker 
krävs disciplin och kunskap om prioritering relaterat till sjukdomstillståndet hos 
patienten (Jones et al., 2016). När det finns erfaren vårdpersonal underlättas arbetet 
på grund utav att sjuksköterskan vet vilka prioriteringar som kan underlätta arbetet. I 
en livshotande situation förkastas arbetsuppgifter som inte är livsavgörande (Jones et 
al., 2016; Wolf et al., 2017; Husebø & Olsen, 2019). För att förbättra kvalitén på 
vården används checklistor och fördelning av sängplatsnummer (Eriksson et al., 
2018). Omvårdnad uppfattades som en grundläggande del i sjuksköterskans 
profession enligt sjuksköterskan. För att upprätthålla en god vårdkvalité ansåg 
sjuksköterskan att ett aktivt arbete krävs (Eriksson et al., 2018). Patientsäkerhet 
anses vara en angelägen upplevelse inom akutsjukvård enligt sjuksköterskan. Utifrån 
upplevelser av lång arbetserfarenhet blir sjuksköterskan mer rutinerad vilket medför 
en upplevelse av förhöjd säkerhet och vårdkvalité (Wolf et al., 2017). 
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En sjuksköterska inom akutsjukvård ansvarar oftast över fler än endast en kritiskt 
sjuk individ (Eriksson et al., 2018). Eftersom sjuksköterskan ska hinna prioritera de 
viktigaste omvårdnadsåtgärderna händer det att evidensbaserad vård frånses 
(Damkliang et al., 2015). Att använda sig av genvägar vid vårdandet är vanligt. Det 
innebär att sjuksköterskan uteslöt moment som ansågs mindre viktiga för att 
optimera tiden inne hos patienten. Genvägar leder i vissa fall till vårdrelaterade 
infektioner, speciellt när basala hygienrutiner inte tillämpas (Damkliang et al., 2015; 
Jones et al., 2016). Inom hälso- och sjukvård arbetar sjuksköterskan dygnet runt. För 
sjuksköterskor som jobbar nätter krävs disciplin och uppmärksamhet för att inte göra 
några misstag och äventyra patientsäkerheten (Fallis et al., 2011). Med hjälp av 
evidensbaserad vård upplever sjuksköterskan en ökad vårdkvalité och säkerhet 
genom ökad kunskap inom området (Damkliang et al., 2015).  

Organisation och standardisering 
Rätt utrustning på rätt plats förenklar sjuksköterskans arbete (Eriksson et al., 2018). 
När utrustning som exempelvis kuddar till avlastning av immobiliserade patienter i 
säng och nack-kragar saknas, äventyras vårdkvalitén och risken för komplikationer 
ökar (Eriksson et al., 2018). Riskbedömningsinstrument ska hjälpa sjuksköterskan 
men vid miss eller vid felaktig användning minskar vårdkvalitén och säker vård 
avsevärt (Damkliang et al., 2015; Eriksson et al., 2018). Arbetsflödet på en akutklinik 
anses stressig och tidskrävande, då det inte alltid finns tid till att fokusera på 
patienterna (Parizad et al., 2017). Sjuksköterskan handskas med hög arbetsbelastning 
samt hög patientvolym vilket skapar problem vid brist på tid, resurser och utrustning 
(Kirk & Kane, 2016; Damkliang et al., 2015; Jones et al., 2016; Lennox et al., 2019; 
Wolf et al., 2017). En del observationer och uppgifter förkastas vid en hög 
arbetsbelastning (Jones et al., 2016). 
 
Patientplatserna påverkas av patientflödet inom akutsjukvård (Eriksson et al., 2018). 
Patienter flyttas runt till olika utrymmen på avdelningen vilket betyder att 
sjuksköterskan upplever problem med att urskilja individerna och dess vårdbehov 
(Eriksson et al., 2018). Vid rotation eller överbeläggningar uppstår det problem med 
att bibehålla patienternas integritet och sekretess samt bibehålla regelbundna 
observationer enligt sjuksköterskan. Smittorisker inom akutsjukvård ökar eftersom 
patienterna många gånger måste dela toalett med andra. Sjuksköterskan upplever 
brister i säkerheten för patienten och en bristande vårdkvalité (Eriksson et al., 2018; 
Kirk & Kane, 2016). Vid en akutförsämring hos en patient ökar påfrestningen på 
sjuksköterskan. Belastningen och kraven tilltar vilket leder till att andra patienters 
omvårdnadsåtgärder fördröjs (Eriksson et al., 2018). Dehydrering, trycksår och 
försämrat medicinskt tillstånd är komplikationer vid fördröjda eller uteblivna 
omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskor bekräftade att upplevelsen av vårdkvalitén 
minskade vid frånvaro från patienten (Eriksson et al., 2018; Wolf et al., 2017; Lennox 
et al., 2019). 
 
Med hjälp av ett signalsystem där patienten själv kan ringa vid behov av hjälp 
uppfylls säker vård och en känsla av säkerhet (Eriksson et al., 2018). När en specifik 
sjuksköterska har ansvaret för patientflödet och fördelning bidrar detta till en 
tydligare översikt av platsbeläggningen (Husebø & Olsen, 2019). Uppdateringen av 
platsbyten sker även den via den specifika sjuksköterskan (Husebø & Olsen, 2019). 
Sammanställning av användbar information är sjuksköterskans ansvar för att enklare 
fatta beslut om eventuell fortsatt vård och förbättrad vårdkvalité (Calleja et al., 2016). 
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Inre upplevelser  
Kategorin beskriver upplevelsen av att ha kontroll över situationen och att känna sig 
stressad. 

Att ha kontroll över situationen 
Sjuksköterskan upplever att upprepade observationer påvisar positiva reaktioner hos 
patienterna (Kirk & Kane, 2016). Sjuksköterskan anser att återkommande och 
upprepade besök hos patienten är en betydelsefull upplevelse för att upprätthålla 
patientsäkerhet. Det ansågs även att patienten visade en ökad förståelse och trygghet, 
samt ångest och oro reducerades enligt sjuksköterskan (Kirk & Kane, 2016). 
Sjuksköterskan upplevde ofta en känsla av att förlora kontrollen på sin arbetsplats då 
det är mycket information att särskilja om varje patient (Eriksson et al., 2018). Till 
följd av en anpassad, förbättrad och uppriktig kommunikation mellan sjuksköterskor 
samt mötet med patienten främjades sjuksköterskans upplevelse av 
patientsäkerheten (Lennox et al., 2019; Husebø & Olsen, 2019).  
 
Patientsäkerheten möter hinder i kliniska miljöer och känslomässiga reaktioner 
baserat på kontrollförlust. Många sjuksköterskor upplever dåligt samvete eftersom de 
tar på sig ansvaret för en del vårdskador som sker i samband med tidsbrist (Eriksson 
et al., 2018). Att ta en tupplur under nattarbetspass bidrog till förbättrat humör, ökad 
energi och en ökad mental vakenhet (Fallis et al., 2011). En tydlig bedömning av 
patientens tillstånd upplevdes sämre om sjuksköterskan inte hann med att ta en 
paus. Beroende på hur situationen såg ut gjorde sjuksköterskan en egen granskning 
och bedömning om det fanns tillfälle att ta en tupplur (Fallis et al., 2011).  

Att känna sig stressad  
Sjuksköterskans psykiska tillstånd påverkas negativt vid en förlängd vistelse för 
patienter inom akutsjukvård då en inre stress bildas enligt sjuksköterskan (Eriksson 
et al., 2018; Jones et al., 2016). Arbetet handlade om att sjuksköterskan ska göra 
prioriteringar med hänsyn till patientens behov och säkerhet (Eriksson et al., 2018). 
Akutkliniker anses vara en stressig och tidskrävande arbetsplats vilket leder till att 
sjuksköterskor blir fysiskt och känslomässigt utmattade (Parizad et al., 2017). 
Kommunikationen mellan sjuksköterskor tolkas i vissa sammanhang som otillräcklig 
och oduglig. Sjuksköterskan upplevde att det uppstod praktiska svårigheter vid 
bristfällig kommunikation på en akutklinik (Parizad et al., 2017; Kirk & Kane, 2016; 
Eriksson et al., 2018; Lennox et al., 2019; Wolf et al., 2017). Det uppstår diskussioner 
och konflikter mellan personalen vid förlängda vårdtider på avdelningen, samt 
missnöje hos patienterna och deras anhöriga enligt sjuksköterskan (Eriksson et al., 
2018). Sjuksköterskan upplevde även att en kombination mellan flera arbetsuppgifter 
och dåligt samarbete resulterar i att en del behandlingsåtgärder förkastas (Damkliang 
et al., 2015). Utifrån sjuksköterskan synsätt försummas viktiga omvårdnadsåtgärder 
genom att utelämna angelägna arbetsuppgifter vid påfrestade situationer, specifikt på 
akutkliniker (Damkliang et al., 2015; Jones et al., 2016).  
 
Ur sjuksköterskans aspekt är det svårt att bibehålla en god vårdkvalité när patienten 
stannar längre än beräknat (Eriksson et al., 2018). När arbetet inte flyter på uppstår 
en känsla av maktlöshet och bristande möjlighet till påverkan hos sjuksköterskan. 
Brist i bemanningen och ökade stressfaktorer är beståndsdelar som har en negativ 
inverkan på säker vård (Parizad et al., 2017). Högt tryck på en akutklinik resulterar i 
att omvårdnad och dokumentation utesluts, även förseningar vid medicindelning 
sker (Parizad et al., 2017; Eriksson et al., 2018; Kirk & Kane, 2016; Wolf et al., 2017). 
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Kombinationen mellan höga patientvårdskrav och otillräckliga personalresurser 
känner sjuksköterskan en oro över sin egen säkerhet samt patientsäkerheten (Wolf et 
al., 2017; Eriksson et al., 2018). Sjuksköterskans upplevelse är att deras närvaro vara 
avgörande för god patientvård, en frustration uppstod när en ofullkomlig omvårdnad 
inte uppnåddes. Känslan av frustation uppkom framför allt när patientflödet ökade. 
Det fanns en oro över att inte hinna med fler medicinordinationer och 
omvårdnadsåtgärder (Wolf et al., 2017; Eriksson et al., 2018).  
 
Sjuksköterskan måste anpassa sitt arbete efter ronder, rapportering och andra 
grundläggande arbetsuppgifter (Eriksson et al., 2018). När en patient är i behov av 
ökade omvårdnadsåtgärder måste sjuksköterska planera och strukturera om sitt 
arbete. Det kan bidra till en ökad stressupplevelse hos sjuksköterskan då flera ofta 
äldre patienter väntar på hjälp (Eriksson et al., 2018; Lennox et al., 2019). Vid en 
förlängd vistelse på en akutklinik ökade känslan av försämring hos patienterna när 
sjuksköterskan inte hann med att möta patientens vårdbehov (Eriksson et al. 2018).  

 
Misstag vid medicindelning, angelägna basala hygienrutiner och kontroll av identitet 
är oavsiktliga moment som lätt missades vid brist på tid och vid en hög stressfaktor. 
Sjuksköterskan uteslöt medvetet observationer för att prioritera de nödvändigaste 
omvårdnadsåtgärderna. Enligt sjuksköterskan är ”cut corners” en användbar metod 
vid prioriteringar av omvårdnadsåtgärder i samband med tidsbrist på en akutklinik. 
Det innebär att moment som försummas eller inte har någon hög prioritet ska lämnas 
kvar och genomföras om tid finns till. Sjuksköterskan upplevde metoden både 
positivt och negativt. Ur sjuksköterskans perspektiv främjades patientsäkerheten på 
grund av att rätt prioritering utfördes (Jones et al., 2016). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Litteraturöversikten är baserad på en kvalitativ design. Efter val av forskningsområde 
väljs metod utefter det. Eftersom litteraturöversikten inriktar sig på att beskriva 
sjuksköterskan upplevelser och beskriva ett fenomen i sin naturliga miljö var en 
kvalitativ metod mest passande. Litteraturöversikt utgick inte ifrån någon teori utan 
en induktiv ansats var relevant (Henricsson & Billhult, 2017). Induktiva ansats syftar 
på att utgå ifrån den levda erfarenheten vilket är relevant gentemot översiktens syfte. 
Det finns inga fel eller ingen absolut sanning när erfarenhet studeras eftersom varje 
individ utgår ifrån sina egna åsikter och erfarenheter (Henricsson & Billhult, 2017). 
Området skapades efter intresse för säkerhet inom området och bildade en 
nyfikenhet hos författarna. Vid genomförandet användes två olika databaser vilket 
resulterade i en bredare sökning jämfört med om endast en databas använts.  
 
En utmaning vid sökning av artiklar var att huvudbegreppet säker vård inte är ett 
internationellt begrepp på samma sätt som i Sverige. För att hitta rätt huvudbegrepp 
på engelska togs en bibliotekarie till hjälp. Huvudfynd som matchade säker vård på 
databasen CINAHL var ”emergency service”, ”patient safety” och ”emergency care” 
(Bilaga 1). Orden matchade bra till litteraturöversiktens begrepp säker vård och gav 
relevanta artikelresultat. I databasen Medline krävs inga huvudbegrepp. Andra ord 
användes istället och redovisas i sökmatris (bilaga 1). När olika sökningar 
genomfördes bildades en bredare bild över området. Vid användning av flera begrepp 
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på engelska gav det en större sökning över området och olika synvinklar 
uppmärksamdes, det ses som en styrka i arbetet. Vid användning av peer-reviewed 
artiklar ökar trovärdigheten av arbetet, vilket har tagits i beaktning vid val av 
artiklarna. De begränsningarna som genomfördes diskuterades mellan författarna för 
att sökningarna och artiklarna skulle matcha översiktens syfte. Fördelar och 
nackdelar vägdes motvarandra innan alla begränsningar och inklusions- samt 
exklusionskriterier var färdigställda. 
 
Utförandet baserades på primärkällor vilket är en förutsättning för att hålla god 
kvalité. För att förstärka litteraturöversiktens resultat användes artiklar med samma 
design och samtliga artiklar använde sig av intervjuer vid genomförandet. Det är en 
faktor som underlättar bearbetningsprocessen av resultatet (Henricsson, 2017). 
Majoriteten av artiklarna använde sig av en semistrukturerad-intervju som metod, 
vilket ses som en styrka. Därför deltagarna hade samma förutsättningar. Artiklarna 
avgränsades när det kom till språk och årtal för att lättare förstå textens innehåll. En 
nackdel med att exkludera andra språk förutom engelska är att andra erfarenheter 
och synpunkter från andra länder försummades (Henricsson, 2017). Innehållet av de 
utvalda artiklarna är kritiskt granskade och har kvalitetsgranskat med hjälp av 
kvalitetsprotokoll (bilaga 2). Artiklarna har granskats var för sig av författarna för att 
skapa en gemensam uppfattning. Alla valda artiklar som genomgick 
kvalitetsgranskningen var tvungna att uppnå alla kriterier i del ett samt sex av åtta 
kriterier i del två. Del ett i kvalitetsprotokollet (bilaga 2) består av 4 frågor och del två 
består av 8 frågor. Punkterna som prioriterades i kvalitetsgranskningsprotokollet del 
två var: beskrivs vald kvalitativ metod, hänger metod och syfte ihop, beskrivs 
datainsamlingen, beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/ställningstagande, 
diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp och diskuteras huvudfynd i 
resultatdiskussionen. De artiklar som hade en eller två bristande punkter enlig del två 
i protokollet valdes ut till resultat även om de inte uppfyllde alla åtta kriterier. 
Artiklarna ansågs rimliga och passande gentemot litteraturöversiktens syfte. Kriterier 
som inte uppfylldes i del två ansågs inte påverka artikelns kvalité.  
 
Artiklarna som användes kommer från olika länder, vilket bidrar till både fördelar 
och nackdelar vid en litteraturöversikt (Henricson, 2017). Fördelarna är att en 
helhetsöversikt skapas över hela världen och att den svenska sjukvården kan ta 
lärdom av andra länder. Skillnader och likheter mellan olika länder kan identifieras. 
En nackdel med att använda artiklar från andra delar av världen är att alla länders 
olika sjukvårdssystem och syn på säker vård och vårdkvalitén varierar (Henricson, 
2017). Det anses att resultaten också kan variera i olika studier samt att forskarna 
som genomfört litteraturöversikten kan gå in med olika förutsättningar och 
förväntningar på resultatet. 
 
Begrepp som bör diskuteras angående resultatbeskrivningarna är trovärdighet och 
överförbarhet. Genom att generalisera eller föra över resultatet till andra situationer 
eller kontext är trovärdighet och överförbarhet två bra begrepp att bearbeta 
(Henricsson, 2017). Vid för mycket generalisering i resultatet än vad som kan 
motiveras bidrar det till att trovärdigheten påverkas negativt. Det har författarna 
tagit ställning till under hela processen och endast utgått från resultat som 
framkommit ur artiklarna. Likartade upplevelser och artiklar med samma design 
framgick i resultatartiklarna vilket bevisar en hög trovärdighet för uppsatsen. 
Reflektion över förförståelse är en sorts trovärdighet avseende kvalitativ design, 
vilket utfördes under hela uppsatsskrivandet. Handledningstillfällen tillsammans 
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med handledaren och andra studiekamrater har genomförts vilket det också stärker 
trovärdigheten av arbetet. Detta eftersom de inkluderade har granskat uppsatsen för 
att reducera missuppfattningar och felaktiga tolkningar av texten (Henricsson, 2017). 
Eftersom det är flera personer som har granskat arbetet ökar trovärdigheten detta på 
grund av att alla inkluderade kan komma med andra idéer och åsikter. Som i sin tur 
leder till att missuppfattningar och feltolkningar kan reduceras (Henricsson, 2017). 
Flertal artiklar påvisade samma eller liknande resultat gällande dokumentation. Det 
stärker både trovärdigheten och överförbarheten för den här litteraturöversikten efter 
som att flera tidigare forskar har kommit fram till samma resultat. Det innebär att det 
inte kan bero på just ett specifikt urval har upplevt något utan samma upplevelse 
återkommit under flera olika studier (Mårtensson & Fridlund, 2017)  
 
Vid bearbetning av litteraturöversikten måste hänsyn tas till att båda författarna har 
en sjukvårdsutbildning. Förförståelse och egna erfarenheter har trängts bort så 
mycket som möjligt vid arbetets gång för att inte ge någon påverkan på resultatet. 
Innan arbetet påbörjades fanns inga tidigare specifika erfarenheter som ansågs 
kunde påverkade litteraturöversiktens syfte. Alla människor kan uppfatta och tolka 
texter på olika sätt, genom att tillsammans skapa en förståelse över texterna har 
artiklarna fått en likvärdig tolkning (Pribe & Landström, 2017). När andra parter 
granskar arbetet utan fördomar bildas andra synvinklar vilket är en stor fördel. Det 
bidrar även till hjälp med bearbetning av litteraturöversikten och förbättrade 
förklaringar samt en förbättring av texten generellt.  
 

Resultatdiskussionen  
Efter bearbetning av artiklarna grundades resultatet i yttre förutsättningar och inre 
upplevelser. En angelägen beståndsdel som uppmärksammades i resultatet är att 
känna sig stressad och tydlig dokumentation och kommunikation vilket är 
huvudfynden till litteraturöversikten. Detta på grund av att stress och brister i 
dokumentationen och kommunikationen är de mest väsentliga fynden som framkom 
i resultatet som påverkar säker vård. 
 
En grundläggande komponent för en god omvårdnad och en hög patiensnöjdhet är 
kommunikation. Det visade sig vara viktigt att använda sig av anpassad 
kommunikation utifrån varje individ. Oreofe och Oyenike (2018) lyfter vikten av 
sjuksköterskans eget ansvar angående informationsgivande och tagande. Varje 
sjuksköterska ansvarar över att veta vilken information som är relevant, även vikten 
av dokumentation och noggrannhet för att undvika medicinska eller vårdande 
misstag (Oreofe & Oyenike, 2018). Disch (2013) beskriver vikten av god 
kommunikation inom akutsjukvård. En god, förbättrad och uppriktig 
kommunikation mellan sjuksköterskor främjar säker vård genom att undvika misstag 
(Disch, 2013). Information och dokumentation anses vara en viktig faktor ute i 
praktiken för att främja säker vård. Detta på grund av att missuppfattningar och 
misstag inte ska inträffa. Vikten av vilken information som är relevant variera 
beroende på vilken avdelning som sjuksköterskan befinner sig på. Eftersom varje 
avdelning fokuserar på olika områden skiljer det sig vad som anses vara relevant att 
dokumentera. I resultatet framgår det inte varför information uteblir vid 
överrapportering till andra kliniker. Vad som egentligen gör att information utesluts 
är svårt att svara på.  
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På akutkliniker är stress en stor faktor till att säker vård försummas.  Stress är en 
faktor som ofta förkommer inom en akutklinik och en hög patientbelastning är en 
grundläggande faktor till att stress ökar hos sjuksköterskor. Genom att ha kontroll 
över sin arbetssituation tillfördes positiva upplevelser av säker vård enligt 
sjuksköterskan. Upprepade observationer av patienten ansågs främja säker vård samt 
främjade en ökad patientsäkerhet och minskade känslan av stress. Observationer som 
genomförts på ett korrekt och strukturerat sätt främjar säker vård (Alastalo, 
Salminen, Lakanmaa & Leino-Kilpi, 2017). Hooper et al. (2010) bekräftar att 
akutkliniken inte är utrustad eller utformad för att ta hand om patienter en längre tid 
vilket bidrar till en mental påfrestning för sjuksköterskan. Överbelastning och stress 
på en arbetsplats leder till att ökad arbetsbelastning och oro hos sjuksköterskan. 
Detta bidrar till konsekvenser för sjuksköterskans hälsa och välbefinnande vilket kan 
påverka säker vård (Johnson, O’Connor, Jacobs, Hassell & Ashcroft, 2014). För att 
skapa djupare kunskap i resultatet samt en bredare förståelse angående stress borde 
mer information ur artiklarna inriktats mot just hur stress reduceras. På så sätt hade 
sjuksköterskan kunnat använda sig av det för att främja säker vård. Vilket kan tas i 
akt vid framtida studier eller utveckling av arbetet. Trots att ämnet är lyft ett flertal 
gånger ses ingen tydlig förbättring. Fler omvårdnadsåtgärder anses nödvändiga 
samtidigt som dokumentationen tar mer tid i arbetet. Många faktorer påverkar 
situationen samtidigt som sjukhusen lider av personalbrist och varje sjuksköterska 
får ett större ansvar att främja just säker vård. Som nyexaminerad sjuksköterska vore 
det uppskattat om arbetsplatserna presenterar hur stress hanteras på avdelningen. 
Detta kan ses som en utmaning för sjukvården en tid fram över, arbetet på hur stress 
ska reduceras och förbättras.  
 
Kommunikationen är kärnan för ett bra teamarbete och för ökad säkerhet. Vikten av 
kommunikation har en avgörande roll inom akutsjukvård, även hur säker vård 
främjas.  Redley (2017) beskriver vikten av kommunikation och dokumentation vilket 
stödjer resultatet. Det framkommer att det framförallt är vid överflyttning till andra 
kliniker som kommunikationen är bristande (Redly, 2017; Rigobello et al. 2017). 
Säker vård riskerar att försämras i samband med patientöverlämningar enligt 
sjuksköterskan (Redley, 2017; Rigobello et al., 2017). Vid tidigare erfarenheter och 
kunskap påverkas samt gynnas vårdkvalitén. Detta eftersom ju mer kunskap och 
erfarenhet en person har desto mer främjas hanteringen av akuta situationer och 
arbetet blir mer strukturerat anser sjuksköterskan (Rigobello et al., 2017). Alla 
avdelningar ska rapportera och dokumentera på ett liknande sätt så att viktig 
information inte utesluts. Genom att använda sig utav SBAR undviks 
kommunikationsbrister och viktig information överförs på ett konkret sätt (Stewart & 
Hand, 2017). Vid en korrekt dokumentation angående patientens tillstånd ska all 
väsentlig information finnas med. Det är varje sjuksköterskas uppgift att förnya sin 
kunskap. Vilket innebär att sjuksköterskan ansvarar för att ta reda på vad som anses 
vara relevant information utifrån att använda sig utav SBAR (Stewart & Hand, 2017). 
Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patient kan ses som en självklarhet, 
men i resultatet framkommer det att informationsöverföringen inte alls är lika 
självklar. Människan är en varelse som uppskattar information som gäller sitt eget 
tillstånd. När patienten får otillräcklig information om sitt vårdtillfälle upplevs en 
missnöjdhet. Det finns ingen tydlig beskrivning på varför sjuksköterskan i vissa fall 
väljer att utesluta information från patienten, vilket skulle behövas för att främja 
säker vård. Som nyexaminerad sjuksköterska känns det viktigt att strukturen vid 
kommunikation fungerar och samtliga kliniker har ett bra samarbete. 
Kommunikationen skiljer sig beroende på kollegor och arbetsplatser men för att nya 
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sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin profession uppskattas en bra struktur och 
samarbete mellan kollegor och kliniker. 
 
På en akutklinik gör sjuksköterskan prioriteringar angående patienterna för att 
uppnå säker vård för alla patienter. I resultatet beskrivs det att evidensbaserad vård 
och basala hygienrutiner förkastas vid stressiga situationer. Evidensbaserad 
omvårdad är en betydande faktor vid säker vård (Bengtson & Drevenhorn, 2002). Vid 
tillämpning av evidensbaserad vård blir sjuksköterskan säkrare i sin profession och 
bidrar till en förbättrad omvårdnad (Bengtsson & Drevehorn, 2002). Bengtsson & 
Drevehorn (2002) beskriver att erfarenhet är en god egenskap inom 
omvårdnadsarbeten men de lyfter även att nyutbildad omvårdnadspersonal har en 
färskare kunskap. Nyutbildade har då ökad kunskap angående den senaste 
utveckling, vilket kan bidra till säker vård. Evidensbaserad vård ska följas men vid 
livshotande situationer kan sjuksköterskan bortse från de rutinerna för att rädda liv 
(Willmann, Forsberg & Carlsson, 2005; Bergs et al., 2014). Inom sjukvården och 
andra arbeten anses erfarenhet vara en merit. Att skapa sig erfarenhet av arbetslivet 
och utveckla sina kunskaper är något som människan strävar efter. Inom sjukvården 
kan ett snabbt agerande vara avgörande i samband med ett akut tillstånd. För att 
reagera snabbt och veta vad som ska genomföras är erfarenhet nästintill ett måste. 
Som ny på en arbetsplats eller ny inom professionen kan det vara svårt att veta hur 
just ett snabbt agerande kan ha en livsavgörande betydelse. Genom att arbeta 
evidensbaserat förstärks sjuksköterskans självkänsla och trygghet i genomförandet. 
Sjuksköterskan vet då att momentet fungerar och hjälper patientens tillstånd vilket 
leder till en säkrare vård. Känslan att inte veta hur moment ska genomföras kan 
kännas svårt som nyexaminerad men kollegor som finns runt om underlättar i början 
av en ny karriär. Vid just prioriteringar skulle det önskas finnas tydliga riktlinjer på 
sin arbetsplats för att underlätta vid akuta situationer. Även att ta hjälp av 
träningstillfället skulle hjälpa nya sjuksköterskor att känna sig trygga i sin profession.  
 
En hög arbetsbelastning och bristande utrustning är en utmaning inom akutsjukvård 
enligt sjuksköterskan. Sjuksköterskan upplevde att arbetet underlättades när det var 
bra bemanning och rätt utrustning fanns på rätt plats. Det finns tidigare forskning 
som påvisar att med hjälp av olycksfallsrapportering och andra checklistor ska 
patientsäkerheten och arbetet av säker vård inte påverkas, även om personalen inte 
är närvarande hos patienten majoriteten av tiden (Magid et al., 2009; Hesselink et 
al., 2016). Utifrån dessa förutsättningar förbättrades även sjuksköterskans psykiska 
mående (Hesselink et al., 2016). Känslan av en hög arbetsbelastning kan kännas som 
påfrestande. Vid en hög arbetsbelastning påverkas sjuksköterskans arbete lika 
mycket som patientens säkerhet. Detta då sjuksköterskan inte hinner med att utför 
alla sina uppgifter på grund av att det inte finns tillräckligt med vårdpersonal. Det 
leder till att dem får ta över andra sjuksköterskor arbetsuppgifter som anses vara 
viktigare. Där av påverkas andra patienters säkerhet, då dem blir bort prioriterade.  

Slutsatser 

Yttre förutsättningar och inre upplevelser är två kategorier. Det framkom i resultatet 
att stress och kommunikation var två viktiga områden för att upprätthålla säker vård. 
Vid brister i kommunikationen eller stressade sjuksköterskor förkom det att säker 
vård försummades. Kommunikationen och dokumentationen är viktigt för att 
moment inte ska utelämnas. Genom att göra rätt prioriteringar och ha koll på 
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situationen upprätthålls säker vård. Sjuksköterskan upplevde att bemanning var ett 
stort problem vilket påverkade arbetet och den förväntade givna vården till 
patienterna. För att uppnå säker vård är det viktigt att det är en god bemanning vilket 
även leder till att stressen minskar. Genom att ha en öppen dialog och ett gott 
samarbete mellan olika professioner inom vården ökar säker vård.  
 

Kliniska implikationer 

Utifrån sjuksköterskans perspektiv kan denna uppsatsen ge en tydligare inblick i 
säker vård och vårdens agerande. Förväntningar är att säker vård ska bli mer 
självklart och stödja framtida agerande inom hälso- och sjukvård. Samt ge vägledning 
vid pressade situationer och tillföra trygghet i sjuksköterskans profession. 
Sjuksköterskor på akutkliniker måste göra prioriteringar för att säker vård ska 
uppnås. Detta genom att prioritera de patienter som är i behov av mest hjälp. Det 
uppkommer ofta stressiga situationer för sjuksköterskor på akutkliniker. Genom att 
tillämpa basala hygienrutiner och evidensbaserad vård kan stressiga situationer 
förkastas. Även genom att bra samarbete mellan sjuksköterskor kan stressen på 
akutklinikerna minska.  
 

 

 



 
 
 

17 

Referenser 

Alastalo, M., Salminen, L., Lakanmaa, R., & Leino-Kilpi, H. (2017). Seeing beyond 
monitors-critical care nurses’ multiple skills in patient observation: Descriptive 
qualitative study. Intensive & Critical Care Nursing, 42, 80-87. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2017.03.004 
 
Alharbi, T.S. J., Ekman, I., Olsson, L.E., Dudas, K., & Carlström, E. (2012). 
Organizational culture and the implementation of person centered care: results from 
a change process in Swedish hospital care. Health Policy (Amsterdam, Netherlands), 
108(2–3), 294–301. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.09.003 
 
Belmontrapporten (1979). Hämtad 13 februari 2019 från 
https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-
belmont-report/index.html 
 
Bengtson, A., & Drevenhorn, E. (2002). Evidensbaserad omvårdnad, sjukvård och 
kunskap: Introduktion till en granskningsmodell. Vård I Norden, 22(2), 48-51. 
 
Bergs, J., Verelst, S., Gillet, J.B., Deboutte, P., Vandoren, C., & Vandijck, D. (2014). 
The number of patients simultaneously present at the emergency department as an 
indicator of unsafe waiting times: A receiver operated curve-based 
evaluation. International Emergency Nursing,22(4), 185-189 
 
Staff perceptions of best practice for information transfer about 
multitrauma patients on discharge from the emergency department: a 
focus group study 
Staff perceptions of best practice for information transfer about 
multitrauma patients on discharge from the emergency department: a 
focus group study 
Staff perceptions of best practice for information transfer about 
multitrauma patients on discharge from the emergency department: a 
focus group stu 
Calleja, P., Atiken, L., & Cooke, M. (2016). Staff perceptions of bet practice for 
information transfer about multitrauma patients on discharge from the emergency 
department: A focus groups study. Journal of Clinical Nursing, 25(19-20), 2863-
2873.  
 
Ciesielski, G., & Clark, N. (2007). Safety in the emergency department: it’s about 
time. The Kansas Nurse, 82(3), 3-6.  
 
Cronenwett, L., Sherwood, G., Barnsteiner, J., Disch, J., Johnson, J., Mitchell, P., 
Sullivan, D., & Warren, J. (2007). Quality and safety education for nurses. Nursing 
Outlook, 55(3), 122-131. 
 
Damkliang, J., Considine, J., Kent, B., & Street, M. (2015). Nurses' perceptions of 
using an evidence-based care bundle for initial emergency nursing management of 
patients with severe traumatic brain injury: A qualitative study. International 
Emergency Nursing, 23(4), 299-305. 
 



 
 
 

18 

Disch, J. (2013). Samverkan i team. I Sherwood, G., & Barnsteiner, J (Red.), Kvalitet 
och säkerhet inom omvårdnad – sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: 
Studentlitteratur  
 
Eriksson, J., Gellerstedt, L., Hillerås, P., & Craftman, Å.G. (2018). Registered nurses’ 
perceptions of safe care in overcrowded emergency departments. Journal of Clinical 
Nursing, 27(5-6), E1061-E1067. 
 
Fallis, W., McMillan, D., & Edwards, M. (2011). Napping during night shift: Practices, 
preferences, and perceptions of critical care and emergency department nurses. 
Critical Care Nurse, 31(2), E1-11. 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 
Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & 
Kultur.  
 
Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. F. Friberg (Red.), Dags för uppsats 
– vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s.141-152). Sverige, Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Helsingforsdeklarationen (2013). Hämtad 12 februari 2019 från 
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-
for-medical-research-involving-human-subjects/ 
 
Henricson, M. (2017). Diskussion. M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod – från idé till examination inom omvårdnad (s.411-420). Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Henricson, M., & Billhult, A. (2017). I Kvalitativ metod. M. Henricson (Red.), 
Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad (s.111–
119). Lund: Studentlitteratur.  
 
Hesselink, G., Berben, S., Beune, T., & Schoonhoven, L. (2016). Improving the 
governance of patient safety in emergency care: a systematic review of interventions. 
BMJ Open, 6(1), e009837. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-009837 
 
Hooper, C., Craig, J., Janvrin, D.R., Wetsel, M.A., & Reimels, E. (2010). Compassion 
Satisfaction, Burnout, and Compassion Fatigue Among Emergency Nurses Compared 
With Nurses in Other Selected Inpatient Specialties. Journal of Emergency Nursing, 
36(5), 420-427. 
 
Husebø, S.E., & Olsen. (2019). Actual clinical leadership: A shadowing study of 
charge nurses and doctors on-call in the emergency department. Scandinavian 
Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 27(1), 2. 
 
Innes, K., Elliott, D., Plummer, V., & Jackson, D. (2017). Emergency department 
waiting room nurse role: A key informant perspective. Australasian Emergency 
Nursing Journal: AENJ, 20(1), 6–11. https://doi.org/10.1016/j.aenj.2016.12.002 
 
James, D.H., Patrician, P.A., & Miltner, R.S. (2017). Testing for Quality and Safety 
Education for Nurses (QSEN): Reflections From Using QSEN as a Framework for RN 



 
 
 

19 

Orientation. Journal For Nurses In Professional Development, 33(4), 180–184. 
https://doi.org/10.1097/NND.0000000000000365 
 
Johnson, S.J., O’Connor, E.M., Jacobs, S., Hassell, K., & Ashcroft, D.M. (2014).  
The relationships among work stress, strain and self-reported errors in UK 
community pharmacy. Research in Social and Administrative Pharmacy : 
RSAP., 10(6), 885-895.  
 
Jones, A., Johnstone, M., & Duke, M. (2016). Recognising and responding to ‘cutting 
corners’ when providing nursing care: A qualitative study. Journal of Clinical 
Nursing, 25(15-16), 2126-2133. 
 
Kirk, K., & Kane, R. (2016). A qualitative exploration of intentional nursing round 
models in the emergency department setting: Investigating the barriers to their use 
and success. Journal of Clinical Nursing, 25(9-10), 1262-1272. 
 
Källberg, A.S., Ehrenberg, A., Florin, J., Östergren, J., & Göransson. (2017). 
Physicians’ and nurses’ perceptions of patient safety risks in the emergency 
department. International Emergengy Nursing, 33, 14-19.  
 
Lennox, A., Braaf, S., Smit, D.V., Cameron, P., & Lowthian, J.A. (2019). Caring for 
older patients in the emergency department: Health professionals' perspectives from 
Australia - The Safe Elderly Emergency Discharge project. Emergency Medicine 
Australasia, 31(1), 83-89. 
 
Magid, D., Sullivan, A., Cleary, P., Rao, S., Gordon, J., Kaushal, R.,  . . . Blumenthal. 
(2009). The Safety of Emergency Care Systems: Results of a Survey of Clinicians in 
65 US Emergency Departments. Annals of Emergency Medicine, 53(6), 715–723. 
 
Oreofe, A.I., & Oyenike, A.M. (2018). Transforming Practice through Nursing 
Innovative Patient Centered Care: Standardized Nursing Languages. International 
Journal of Caring Sciences, 11(2), 1319–1322.  
 
Parizad, N., Hassankhani, H., Rahmani, A., Mohammadi, E., Lopez, V., & Cleary, M. 
(2018). Nurses’ experiences of unprofessional behaviors in the emergency 
department: A qualitative study. Nursing & Health Sciences, 20(1), 54-59. 
 
Perhats, C., Keough, V., Fogarty, J., Hughes, N.L., Kappelman, C.J., Scott, M., & 
Moretz, J. (2012). Non–violence-related Workplace Injuries Among Emergency 
Nurses in the United States: Implications for Improving Safe Practice, Safe Care. 
JEN: Journal of Emergency Nursing, 38(6), 541–548. 
https://doi.org/10.1016/j.jen.2011.06.005 
 
Priebe, G., & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 
begränsningar – grundläggande vetenskapsteori. M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad (s.25-42). Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Recio-Saucedo, A., Pope, C., Dall'Ora, C., Griffiths, P., Jones, J., Crouch, R., & 
Drennan, J. (2015). Safe staffing for nursing in emergency departments: Evidence 
review. Emergency Medicine Journal, 32(11), 888-894.  



 
 
 

20 

 
Redley B. (2017). Interprofessional communication supporting clinical handover in 
emergency departments: An observation study. Australasian Emergency Nursing 
Journal, 20(3), 122-130. 
 
Rigobello, M.C.G., Carvalho, R.E.F.L., Guerreiro, J.M., Motta, A.P.G., Atila, E., & 
Gimenes, F.R.E. (2017). The perception of the patient safety climate by professionals 
of the emergency department. International Emergency Nursing, 33, 1–6. 
https://doi.org/10.1016/j.ienj.2017.03.003 

 
Sherwood, G., & Zomorodi, M. (2014). A new mindset for quality and safety: the 
QSEN competencies redefine nurses’ roles in practice. The Journal Of Nursing 
Administration, 44(10 Suppl), S10–S18. 
https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000124 
 
Stewart, K.R., & Hand, K.A. (2017). SBAR, Communication, and Patient Safety: An 
Integrated Literature Review. MEDSURG Nursing, 26(5), 297-305. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=c
8h&AN=125833257&site=ehost-live 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska. Hämtad 28 januari, 2019, från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-
publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2016a). Säker vård – en kärnkompetens för vårdens 
samtliga professioner. Stockholm. Hämtade den 8 oktober 2018 från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet-
publikationer/saker-vard_2016.pdf 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2016b). Personcentrerad vård. Stockholm. Hämtad 
den 8 oktober 2018 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-
publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2
016.pdf 
 
Socialstyrelsen (u.å). Tilläggspecialiteter – akutsjukvård. Hämtad 8 maj, 2019, från 
https://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/bevis,specialistkomp
etens/Documents/stmal-akutsjuk.pdf 
 
Socialstyrelsen (2009). Säker vård. Hämtad den 8 oktober 2018 från 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-
72/Documents/God%20v%C3%A5rd%20S%C3%A4ker%20v%C3%A5rd.pdf 
 
SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen. Hämtad den 14 februari 2019 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 
 



 
 
 

21 

SFS 2008:355 Patientdatalagen. Hämtad den 14 februari 2019 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355  
 
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen. Hämtad den 14 februari 2019 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 
 
Vårdförbundet (2017). Vi verkar för säkervård. Stockholm. Hämtad den 8 oktober 
2018 från https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-gor-vi-
varden-battre/saker-vard/vi-verkar-for-saker-vard/ 
 
Willman, A., Forsberg, A., & Carlsson, S. (2005). Identifiera omvårdnadens metoder 
— en nödvändighet för implementering av evidensbaserad omvårdnad. Vård I 
Norden, 25(4), 51-55. 
 
Woloshynowych, M., Davis, R., Brown, R., & Vincent, C. (2007). Communication 
Patterns in a UK Emergency Department. Annals of Emergency Medicine, 50(4), 
407–413. 
 
Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s.59-82). Lund: 
Studentlitteratur.  



 

22 
 

Bilagor 

Bilaga 1 – protokoll för kvalitetsgranskning. 
 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod 
 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Ja  
 Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja   Nej

  

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/    Ja  Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 

diskussionen?   Ja   Nej  
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Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

    Ja  Nej

     

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?   Ja  Nej

   

 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ……………………………………………
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Bilaga 2-artikelmatris 
 

Nr
: 

Författare 
Årtal 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalite
tsgrans
kning 

1 Calleja, P., 
Aitken, L., 
& Cooke, 
M. 
2016 
Australien 
 

Staff perceptions 
of best practice for 
information 
transfer about 
multitrauma 
patients on 
discharge from the 
emergency 
department: a 
focus group study. 
 

Personaluppfattningar av bästa 
genomförandet vid 
informationsöverföring för 
multitraumapatienter om 
ansvarsfrihet från akutkliniker. 
 

Fokusgruppintervjuer på 
fem kliniska områden. 
Kvalitativ studie.  
 

"Variabilitet", "Kontinuitet" och 
"Sätta ihop bitarna" vad delar 
bidragande faktorer som framkom 
i resultatet. 
 

Del 1: 
4/4 Ja. 
 
Del 2: 
8/8 Ja. 

2    Damkliang
, J., 
Considine, 
J., Kent, 
B., & 
Street, M. 
(2015).  
England.  

Nurses’ 
perceptions of 
using an evidence-
based care bundle 
for initial 
emergency nursing 
management of 
patients with 
severe traumatic 
brain injury: A 
qualitative study. 

Akutsjuksköterskors 
uppfattning om att använda 
evidensbaserad vård. 
 

Kvalitativ studie.  
 

Användningen av evidensbaserad 
vård, inklusive kvalitet på vård, 
konkurrerande prioriteringar, 
otillräcklig utrustning, agiterade 
patienter och lagarbete. 
användandet hjälpte dem att 
förbättra vårdkvaliteten, ökade 
sjuksköterskor kunskaper, 
färdigheter och förtroende. 

Del 1: 
4/4 Ja.  
 
Del 2: 
8/8 Ja. 
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3 Eriksson, 
J., 
Gellerstedt
, L., 
Hillerås, 
P., & 
Craftman, 
Å. G.  
2018. 
Sweden.  

Registered nurses’ 
perceptions 
of safe care in 
overcrowded emer
gency departments 
 

Utforska sjuksköterskors 
uppfattningar om säker vård 
för patienter med längre 
vistelse på en akutklinik 
 

Intervjustudie på 5 olika 
akutkliniker. Kvalitativ 
studie.  

Patientsäkerhet och känsla av att 
tappa kontrollen framkom i 
resultatet.  

Del 1: 
4/4 Ja. 
 
Del 2: 
8/8 Ja. 

4 Fallis, W. 
M., 
McMillan, 
D. E., & 
Edwards, 
M. P. 
(2011). 
USA.  
 

Napping During 
Night Shift: 
Practices, 
Preferences, and 
Perceptions of 
Critical Care and 
Emergency 
Department Nurse
s 
 

Att utforska sjuksköterskors 
uppfattningar, erfarenheter, 
och säkerhetsproblem relaterat 
till att vila och inte vila under 
nattskift. 

Interjuver utifrån 
uppfattningar och hinder. 
Kvalitativ studie.  

Att vila eller sova en kort stund 
påverkade patientsäkerheten och 
patientens behov. 

Del 1: 
4/4 Ja.  
 
Del 2: 
8/8 Ja. 

5 Husebø, S. 
E., & 
Olsen, Ø. 
E. 
2019  
Norge 

Actual clinical 
leadership: a 
shadowing study of 
charge nurses and 
doctors on-call in 
the emergency 
department.  
 

Utforska de aktiviteter som 
utförs av kliniska ledare och att 
identifiera likheter och 
skillnader mellan de aktiviteter 
som utförs av sjuksköterskor. 
Även de som utförs av läkare i 
samband med samtalet på 
akutkliniker efter avslutat 
kliniskt ledarskap. 
 

Nio kliniska ledare 
skuggades. Data 
analyserades med 
användning av en tematisk 
analys. Kvalitativ studie.  
 

Kliniskt ledarskap är nödvändigt 
för att tillhandahålla säker, 
högkvalitativ vård och behandling 
för patienter med akuta 
hälsobehov 
 

Del 1: 
4/4 Ja.  
 
Del 2: 
8/8 Ja. 
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6 Jones, A., 
Johnstone, 
M.-J., & 
Duke, M. 
2016 
USA 

Recognising and 
responding to 
'cutting corners' 
when providing 
nursing care: a 
qualitative study. 
 

Undersöker de "luckor" i 
patientvården som 
sjuksköterskor stöter på i 
praktiken. 
 

Analyserades med hjälp av 
innehålls- och tematiska 
analysstrategier. Kvalitativ 
studie. 
 

Ta genvägar var en vanlig metod 
som omfattade partiell eller 
fullständigt genomförande av 
patientvård, förseningar vid vård 
och misslyckande att göra saker på 
rätt sätt. 
 

Del 1: 
4/4 Ja.  
 
Del 2: 
8/8 Ja.  

7 Kirk, K., & 
Kane, R. 
(2016). 
UK & 
Irland 
 

A qualitative 
exploration of 
intentional nursing 
round models in 
the emergency 
department 
setting: 
investigating the 
barriers to their 
use A and success 
 

Undersöka användningen av 
avsiktlig avrundning på 
akutkliniker genom att 
undersöka sjuksköterskans 
erfarenhet. 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer med 
sjuksköterskor som 
arbetade på en akutklinik. 
Kvalitativ studie.  
 

I förbättringar av patientsäkerhet 
och övergripande vårdupplevelse 
identifierades en rad svårigheter 
och anpassningar som behövdes. 
Öppen kommunikation mellan 
personal och patienter och 
potentiellt mer tidsmässigt svar på 
patientbehov. 
 

Del 1: 
4/4 Ja.  
 
Del 2: 
8/8 Ja. 
 

8 Lennox, 
A., Braaf, 
S., Smit, D. 
V., 
Cameron, 
P., & 
Lowthian, 
J. A. 
(2019). 
Australia. 
 

Caring for 
older patients in 
the emergency 
department: 
Health 
professionals' 
perspectives from 
Australia – 
The Safe Elderly 
Emergency 
Discharge project 
 

Att utforska hälso- och 
sjukvårds perspektiv om att ta 
hand om samhällsboende äldre 
patienter inom akutsjukvård. 

Kvalitativ studie. 
fokusgrupper och intervjuer 
genomfördes. 

Omsorg för äldre uppfattas 
utmanande. Miljön och utrustning 
uppfattades som olämplig 
tillsammans med brist på 
geriatrisk specifik kunskap. Dålig 
passform mellan 
akutvårdsavdelning och äldre 
patienters behov. 

Del 1: 
4/4 Ja. 
 
Del 2: 
8/8 Ja. 
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9 Parizad, 
N., 
Hassankha
ni, H., 
Rahmani, 
A., 
Mohamma
di, E., 
Lopez, V., 
& Cleary, 
M. 2018  
Australien 
 

Nurses’ 
experiences of 
unprofessional 
behaviors in the 
emergency 
department: A 
qualitative study 
 

Utforska sjuksköterskors 
erfarenheter av professionell 
kommunikation mellan 
kollegor inom akutkliniker. 
 

Femton individuella 
intervjuer genomfördes 
 

Metoder som aktivt motverkar 
oprofessionell arbetsplatsbeteende 
är grundläggande för att upprätta 
och behålla positiva arbetsmiljöer 
och stödja säker, god patientvård 
 

Del 1: 
4/4 Ja. 
 
Del 2: 
8/8 Ja. 
 

10 Wolf, L. A., 
Perhats, 
C., Delao, 
A. M., 
Clark, P. 
R., & 
Moon, M. 
D.  
2017 
USA 

On the Threshold 
of Safety: A 
Qualitative 
Exploration of 
Nurses' 
Perceptions of 
Factors Involved in 
Safe Staffing 
Levels in 
Emergency 
Departments. 

Faktorer som är inblandade i 
säker personalnivå och att 
identifiera faktorer som 
negativt och positivt påverkar 
personalnivåerna.  
 

Kvalitativ studie med urval 
av 26 akut sjuksköterskor. 
 

Deltagarna rapporterade att 
bemanningsnivåer bestäms av 
antalet sängar i avdelningen men 
inte av patientens skarpa eller 
antalet patienter som väntar på 
behandling. 
 

 Del 1: 
4/4 Ja.  
 
Del 2: 
7/8 Ja. 

 
 


