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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Mellan åren 2010 och 2015 har antalet besök på Sveriges akutmottagningar ökat 

och i samband med det har vistelsetiden per besök ökat. Akutsjukvårdens uppdrag är att 

bekräfta eller utesluta om ett akut tillstånd föreligger. Tidigare forskning gällande 

lågprioriterade patienter på akutmottagning visar att väntetiden ofta är lång och att information 

gör väntan lättare att acceptera. Lågprioriterade patienter upplever ofta sitt besök på 

akutmottagningen som kortare om bemötandet från vårdpersonalen varit bra. Den tidigare 

forskningen har inte fokuserat mycket på sköterskors erfarenheter av lågprioriterade patienter. 

Därför togs initiativet till studien. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av 

lågprioriterade patienter på akutmottagningen. Metod: Studien är kvalitativ och har en 

deskriptiv design, datainsamling skedde med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Datan 

analyserades med innehållsanalys. Resultat: Väntetiden genererade ibland frustration och 

missnöje hos lågprioriterade patienter vilket emellanåt gick ut över akutmottagningens 

sjuksköterskor. Tillsyn hos lågprioriterade patienter kunde lätt glömmas bort vid hög 

arbetsbelastning, vilket kunde medföra skuld och stress hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor var 

överens om att information var av stor betydelse för att underlätta den lågprioriterade patientens 

tillvaro på akutmottagningen. Trots det informerades sällan patienter om exempelvis väntetid 

eller medicinsk bedömning. Det var främst yngre och mer oerfarna sjuksköterskor som tvekade 

att ge den informationen. Slutsats: Lågprioriterade patienter utgör en stor andel av patienterna 

på akutmottagningen vilket många gånger skapar problem där den långa väntetiden ställer höga 

krav på sjuksköterskor. Det skapas en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskor de gånger de 

inte hinner med den lågprioriterade patienten. Information är en central del i resultatet och 

troligen skulle den lågprioriterade patientens tillvaro på akuten underlättas om den var bättre 

informerad. Detta är något som förtjänar uppmärksamhet och författarna anser att vidare 

forskning inom området behövs. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, information, lågprioriterad, otillräcklighet, sjuksköterska, 

väntetid 

  



 

 

Abstract 

 

Background: Between the years 2010 and 2015, the number of people seeking emergency care 

has increased and in connection to this the duration of stay has also increased. The commission 

of the emergency care is to confirm or to deny that an urgent condition is at hand. Prior research 

regarding low priority patients in the emergency department show that the waiting time often 

is long and that information makes waiting easier to tolerate. Low priority patients often 

experience the visit to the emergency department as shorter if the treatment from the medical 

staff has been decent. The disadvantage with prior research is the lack of nurses’ experiences. 

Therefore, the initiative for this study was made. Aim: To describe nurses’ experience of low 

priority patients in the emergency department. Method: The present study has a qualitative, 

descriptive design and the data collection was made through focus group interviews. The 

collected data was analyzed using content analysis. Results: Due to waiting time, low priority 

patients sometimes experienced frustration and dissatisfaction which occasionally affected the 

nurses at the emergency department. Low priority patients’ need of care was easily forgotten 

during increased work load, which could induce guilt and stress amongst nurses. Nurses agreed 

that information was of great importance for the low priority patient at the emergency 

department. In spite of this, patients were rarely informed about waiting time or medical 

assessment. The nurses that mainly retained that kind of information were the younger and less 

experienced ones. At times nurses didn’t have time to see to the low-priority patients, and it 

created a feeling of inadequacy. Conclusion: Low priority patients represent a big volume of 

the patients in the emergency department and many times they induce problems where the long 

waiting time results in high demands on nurses. When nurses feel that they don’t have time for 

low priority patients, a feeling of inadequacy appears. Information is a central part of the result 

and if the low priority patient were better informed, their stay at the emergency department 

would be eased. This is something that deserves attention and the authors’ understanding is that 

further research regarding the area is advised. 

 

Key words: Emergency department, nurse, inadequacy, information, low priority, waiting 

time  
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Definitioner 

Akut patient I föreliggande studie avses patienter med 

prioriteringsgrad 2 eller högre i RETTS – orange 

eller röd  

Lågprioriterad patient I föreliggande studie avses patienter med 

prioriteringsgrad 4 i RETTS – grön. 

Prioriteringsgrad/-nivå Utfallet för en viss patient avseende medicinsk 

angelägenhet efter bedömning av sjuksköterska med 

hjälp av ett triagesystem. Ofta angett i en färg.  

Triage (att triagera) Processen att sortera patienter efter medicinsk 

angelägenhet eller brådskandegrad, med hjälp av ett 

triagesystem. 

Triagesystem Ibland kallat triageverktyg. Ett system med kriterier 

och referensramar som ligger till grund för beslutet 

av prioriteringsgrad. I föreliggande studie avses 

RETTS. 

Triagör Sjuksköterska som utför triage. 

Vårdnivå Rangordning utifrån hur avancerad vård som kan ges. 

Exempel på vårdnivå: primärvård.  
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Inledning 
Nedan följer en beskrivning från en akutmottagning i Östra Mellansverige där det tydligt 

framgår vilka sjukdomstillstånd som handläggs på akutmottagning och vilket dess primära 

uppdrag är. 

Akutmottagningen på sjukhus är den mottagning som patienter kan besöka akut utan att 

i förväg ha beställt tid, ofta genom att föras dit i ambulans. På akutmottagningen 

behandlas allvarliga tillstånd som uppkommit plötsligt, och vilkas behandling på grund 

av svår smärta eller letalitet inte kan fördröjas. Här prioriteras patienterna vid ankomst 

med triage och behandlas enligt LABC-konceptet. … Uppdraget är att identifiera om 

ett allvarligt tillstånd föreligger eller ej (Barkne-Nilsson, 2016, s. 3). 

1 Bakgrund 

1.1 Svensk akutmottagning 
En akutmottagning bemannas av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ 

personal (Wikström 2012). Merparten av patienter som söker akutmottagningen beskrivs inte 

själva veta vad som orsakat deras symtom (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Till 

akutmottagningen söker i Sverige 47–61 % av patienterna på eget initiativ, 14–25 % kommer 

via primärvården och 6–10 % kommer efter kontakt med 1177. Omkring 80 % av patienterna 

som söker akutmottagningen bedöms ha låg medicinsk angelägenhetsgrad (Socialstyrelsen, 

2015). Medianvistelsetiden för ett besök på en akutmottagning är 3 timmar och 19 minuter 

(Socialstyrelsen, 2017). Uppgifter från Socialstyrelsen (2015) pekar på att patienter som 

kommer till akutmottagningen med ambulans generellt sett har en högre angelägenhetsgrad 

samt att en större andel är äldre jämfört med de som kommer gående till akutmottagningen. 

Många akutmottagningar fördelar de inkommande patienterna efter kliniktillhörighet beroende 

på vilken typ av läkare de behöver träffa, där vanliga indelningar kan vara kirurgi, medicin eller 

ortopedi. Det finns idag flertalet akutmottagningar som har akutläkare i den dagliga 

bemanningen, vilka arbetar med patienter oavsett kliniktillhörighet och är anställda på 

akutmottagningen. De flesta patienter som blir inlagda på sjukhus blir det via akutmottagningen 

(Wikström, 2012).  

I Sverige finns 71 akutmottagningar och under 2015 beräknades antalet besök på 

akutmottagningar vara 2,5 miljoner vilket är en ökning med 2,9 % jämfört med 2014. Mellan 

2010–2015 har tiden för ett besök på en akutmottagning ökat med 31 minuter och det finns 

sedan 2010 en trend med att antalet besök per år på Sveriges akutmottagningar ökar 

(Socialstyrelsen, 2015).  
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Flera lagar reglerar verksamheten inom sjukvården. I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

framgår att ”Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Patienten skall visas omtanke och respekt.” (kap. 6, 1 §). I Patientlagen (SFS 2014:821) 

förtydligas att sjukvården ska vara lättillgänglig och att patientens tillstånd ska bedömas så fort 

som möjligt, såvida det inte är uppenbart omotiverat. Det framgår också att patienten ska få 

information om när den förväntas få vård samt det förväntade vårdförloppet.  

Om möjligt ska patienten själv välja behandling men det är inte alltid praktiskt genomförbart 

eftersom patientens liv och hälsa måste prioriteras i en akut situation. Sjukvården är ansvarig 

för sakkunnighet och trygghet för patienten vilket inte får riskeras på grund av att patienten 

själv vill bestämma sin vård (Wikström, 2012).  

1.2 Triage 
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) står det att den som har störst behov av sjukvård också ska 

ges företräde till den (SFS 1982:763). För att veta vem som har det största vårdbehovet måste 

det göras en bedömning av varje enskild patients tillstånd och utifrån den bedömningen måste 

en turordning skapas (Göransson et al., 2008).  

Göransson et al. (2008) beskriver triage som ett sorteringssystem där principen är att skapa 

en turordning baserad på den enskilda individens medicinska angelägenhet. Triage har främst 

utvecklats utifrån masskadesituationer, både civilt och militärt. Termen, som ursprungligen 

kommer från latinets tritare och terere, har fått innebörden bedöma eller sortera. På 

akutmottagningen gör ofta en sjuksköterska den första bedömningen och sorteringen av 

inkommande patienter. I den första bedömningen kan också patienter som inte behöver tillsyn 

av en läkare identifieras och få vård och slutbehandling av en sjuksköterska (Wikström, 2012). 

Sverige har ett och samma triagesystem för sortering och prioritering av patienterna; Rapid 

Emergency Triage and Treatment System (RETTS). Det tillhandahålls av Predicare, ett svenskt 

företag som arbetar med att förvalta och utveckla RETTS (www.predicare.se). 

Triagesystemet RETTS är en femgradig färgskala och patientens vårdbehov bedöms efter 

symtom och vitalparametrar (VP) och ges, baserat på triagefärg, en så kallad processnivå. 

Processnivåerna som finns är; Röd – direkt livshotande, omgående behov akutsjukvård. Orange 

– potentiellt livshotande, omgående akutsjukvård men kan vänta lite längre till förmån för röd 

patient. Gul – ej livshotande, behov av akutsjukvård inom rimlig tid. Kan vänta utan uppenbar 

medicinsk risk. Grön – ej livshotande, behov av sjukvård inom rimlig tid. Kan vänta utan 

uppenbar medicinsk risk. Blå – uppvisar starkt begränsade symtom eller skador där inga eller 

endast mycket enkla åtgärder är nödvändiga. Skillnaden mellan grönprioriterad- och 

http://www.predicare.se/
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gulprioriterad patient är att de gulprioriterade patienterna uppvisar tydligare symtom på akut 

sjukdom än de grönprioriterade (Widgren, 2012).  

Det femgradiga triagesystemet har kommit att dominera. De extra prioriteringsgraderna 

skiljer på patienter som med tidigare system med färre grader fick samma prioritering; patienter 

med symtom som inte var direkt livshotande men ändå inte tydligt icke-akuta (Christ, 

Grossman, Winter, Bingisser & Platz, 2010). Merparten av patienter på akutmottagningen 

befinner sig i den kategorin och för att en triagering ska ha någon effekt kan inte för många 

patienter ha samma prioriteringsgrad (Travers, Waller, Bowling, Flowers & Tintinalli, 2002). 

Bedömningen i RETTS baseras dels på patientens VP som inom vissa intervall ger olika 

triagefärg (bilaga I; figur 1), men hänsyn tas också till patientens kontaktorsak samt symtom 

(Widgren, 2012). Kontaktorsakerna finns samlade i algoritmer, Emergency Signs and Symtoms 

(ESS) (bilaga I; figur 2). Varje ESS-algoritm har listat symtom och andra faktorer som kan vara 

relevanta för den specifika kontaktorsaken och tillsammans avgör de prioriteringsnivå. Det 

leder till en triagenivå i form av en färg, precis som i figur 1. För att få den slutgiltiga 

triagenivån, eller färgen, läggs informationen från VP ihop med den från ESS. Om resultatet 

från VP respektive ESS skiljer sig åt och visar olika triagenivå är det den högsta som är 

avgörande och därmed den färg patienten ges (Widgren, 2012). 

I och med att systemet med triagering är baserat på medicinskt behov innebär det att patienter 

med mindre allvarliga symtom får vänta och låta de som bedömts som sjukare träffa läkare 

först. Det kan innebära långa väntetider för patienter med lägre triagenivå (Göransson et al., 

2008). 

Det finns en osäkerhet kring om sjuksköterskor är de bäst lämpade att utföra triage och vilka 

egenskaper en triagör bör besitta för att kunna göra säkra och korrekta bedömningar. 

Akutmottagningar bör tänka på vilka som utses till att vara i triagen då inte endast klinisk 

erfarenhet bör ses som ett kriterium (Göransson, Ehnfors, Fonteyn & Ehrenberg, 2007). 

Göransson och von Rosen (2009) beskriver att patienter upplevde förtroende för 

sjuksköterskor under triageprocessen och att de kände sig tagna på allvar. Något som dock 

sviktade var informationen. Patienter fick sällan veta sin triagenivå och fick heller ingen 

uppfattning om eventuell väntetid – något de ofta önskade. 

1.3 Väntetid  
Det finns beskrivet att patienter ofta söker sig till akutmottagningen av annan anledning än akut 

sjukdom eller olycksfall. Några av de vanligaste orsakerna som beskrivs är att det kan vara svårt 

att få tid till andra vårdinstanser samt att patienten bor i närheten av akutmottagningen. Det kan 
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skapa problem på en akutmottagning. Ett tydligt och mätbart problem kan vara att väntetiden 

på akutmottagningen ökar. För patienter utan tydliga akuta symtom kan det dröja timmar innan 

de får träffa en läkare. Hur upplevelsen av akutbesöket blir är direkt relaterat till vilka 

förväntningar som fanns på väntetiden innan ankomst till akutmottagningen (Dahlen, Westin & 

Adolfsson, 2012). Det stärks av Thompson, Yarnold, Williams och Adams (1996) där drygt 70 

% av patienterna var nöjda med sitt akutbesök då det tog kortare tid än förväntat, oavsett verklig 

väntetid.  

1.4 Information 
Det finns många faktorer som kan påverka om patienter upplever nöjdhet eller inte efter ett 

besök på akutmottagning. Dahlen et al. (2012) beskrev att patienter förlorade lite av sin 

personliga integritet när de blev patienter. När de prioriterades lågt medicinskt kunde en 

sårbarhet uppstå som var svår att reversera. Sårbarheten bottnade i att patienter med låg 

prioritering kände sig övergivna av vårdpersonalen. Bara för att vissa patienter var i mindre 

behov av akuta åtgärder behövde det inte betyda att de inte var i mindre behov av omsorg. I en 

studie av Nyström, Nydén och Petersson (2003) beskrivs det ytterligare. Där uttryckte patienter 

att de inte bara lämnades ensamma efter prioriteringen, de fick heller inte veta vad som skulle 

hända med dem eller att de hade blivit lågt prioriterade. Det framkallade en upplevelse av att 

vårdpersonalen inte brydde sig om dem.  

En annan aspekt som kunde påverka upplevelsen av övergivenhet hos patienter var känslan 

av att vilja vara en ”bra patient”. Om ingen vårdpersonal informerade om situationen satt många 

snällt och väntade på sin tur för att de litade på att sjuksköterskan som gjort den primära 

bedömningen gjort rätt. Trots att de lägre prioriterade patienterna ville ha hjälp lika fort som de 

som måste omhändertas akut var de väl medvetna om att det fanns patienter som var mycket 

sjukare än de själva. De drog sig för att fråga om väntetiden och vad som skulle hända med dem 

då de ville hålla en god relation till sjuksköterskorna (Nyström et al., 2003). Det medförde att 

de blev mindre delaktiga i sin vård. Vidare kunde bristande information få stora konsekvenser 

för patienter om den exempelvis inte förstod varför eller hur en medicin ska tas eller varför en 

viss undersökning var relevant (Wikström 2012).  

1.5 Bemötande på akutmottagningen  
I en studie av Watt, Wertzler och Brannan (2005) beskrevs att patienter upplevde att de blivit 

illa bemötta. Patienter från akutmottagningar berättade om hur vårdpersonalen bara stått och 

inte gjort någonting. De hade fört privata konversationer ”över huvudet” på patienter samt 

bagatelliserat vissa besvär. En uppföljande studie visade att enkla medel som att ta i hand vid 
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hälsning och att använda ett enkelt språk, istället för ett byråkratiskt och invecklat sådant, var 

mycket viktigt för drygt 90 % av deltagarna (Cooke, Watt, Wertzler och Quan, 2006).   

1.6 Sjuksköterskans erfarenhet av lågprioriterade patienter – tidigare 

forskning 
Sjuksköterskors erfarenhet av lågprioriterade patienter på akutmottagning är sparsamt forskat 

på. Nyström (2003) beskriver några exempel där sjuksköterskor har fått komma till tals 

angående lågprioriterade patienter. Sjuksköterskorna beskrev hur många patienter söker 

akutsjukvård i onödan och drygt en tredjedel av sjuksköterskorna uttryckte att ”många patienter 

borde gå till vårdcentralen i stället”. Åsikten var övergripande och endast en minoritet av 

informanterna menade att det inte alls var på det viset.  

Många patienter var för krävande då de sökte akutsjukvård enligt sjuksköterskor. De som 

inte höll med menade att det fanns en orsak till att patienter sökte akutsjukvård och att det fanns 

en orsak till att de krävde någonting. Trots att det fanns en orsak till att patienten sökte sig till 

akutsjukvården var det många som påpekade att patienter vissa gånger ställer orimliga krav på 

akutpersonalen, även då de sökte för banala symtom (Nyström, 2003).  

1.7 Vårdteoretiskt perspektiv 
Patricia Benner är en amerikansk vårdteoretiker känd för sin bok ”From Novice to Expert: 

Excellence and Power in Clinical Nursing Practice”. I boken beskrivs hennes teori om elevens 

utveckling från nybörjare till expert. Teorin bygger på att en människa går igenom fem olika 

stadier i sin yrkesmässiga utveckling (Benner 1984).  

En elev eller nybörjare som utvecklar en ny färdighet – exempelvis en nyutexaminerad 

sjuksköterska – genomgår fem stadier av utveckling i sin yrkesroll; novis, avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig och expert. De olika stadierna innebär förändring i tre aspekter. Den första 

aspekten innebär en övergång från att tidigare vara beroende av rutiner och regler till att börja 

använda tidigare erfarenhet som paradigm. Den andra aspekten går ut på en förändrad 

uppfattning av en viss situation. Nybörjaren uppfattar nu situationen som en helhet där varje 

del är av olika betydelse för resultatet istället för tidigare då alla delar till synes hade lika stor 

betydelse. Den tredje innebär att personen inte längre befinner sig i en observatörsroll utan 

istället deltar aktivt i situationen (Benner, 1984). 

Första stadiet – Novis: En novis sjuksköterska har ingen yrkeserfarenhet och förlitar sig 

mycket, om inte enbart, på regler och rutiner. Det gör deras beteende mycket begränsat. Dock 

är regelstyrning nödvändigt för att noviserna ska kunna utföra sitt arbete eftersom de saknar 
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erfarenhet om de situationer de ställs inför. Samtidigt är det inte utvecklande, utan försvårar 

framgångsrika prestationer eftersom regler inte talar om vilka uppgifter i en verklig situation 

som är väsentliga. 

Andra stadiet – Avancerad nybörjare: En avancerad nybörjare har klarat av tillräckligt 

många situationer för att på egen hand, eller under handledning, kunna urskilja relevanta 

komponenter i en viss situation. Personen visar upp arbetsförmåga som är ringa godtagbar.  

Tredje stadiet – Kompetent: En kompetent sjuksköterska har lärt sig planera inför eventuellt 

kommande situationer och gör det med avsikt och medvetenhet. I planeringen ingår att avgöra 

vilka av de kommande elementen som är relevanta och vilka som inte behöver prioriteras. Den 

kompetenta sjuksköterskan utmärker sig via ökad effektivitetsnivå. 

Fjärde stadiet – Skicklig: Den skickliga sjuksköterskan liknar mycket den kompetenta men 

tar sig an situationer med djupare bakgrundsförståelse och har nästan ett instinktivt 

förhållningssätt till dem. Den skickliga sjuksköterskan uppfattar situationer som helheter i 

stället för som delar och den kompetenta prestationsnivån är betydligt högre jämfört med den 

kompetenta. 

Femte stadiet – Expert: Expertsjuksköterskan sätter inte längre sin tillit till rutiner, 

riktlinjer eller regler för att knyta ihop sin egen förståelse av en situation med en relevant 

handling. Med sin oerhörda erfarenhet kan expertsjuksköterskan ta sig an varje situation med 

ett stort mått intuition, utan att ödsla tid på eventuellt onödiga åtgärder. 

(Benner, 1984) 

1.8 Problemformulering 
På en akutmottagning är det viktigt att det skapas en tillvaro där alla patienter kan känna sig 

trygga och delaktiga i vården, trots långa väntetider. Ett dåligt bemötande kan resultera i att 

patienten tvekar att söka akutmottagningen nästa gång.  

Studiens fokus var att beskriva problemet med att många patienter söker sig till 

akutmottagningen trots att de inte är i behov av akutsjukvård. Författarna har valt att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter av patienter som söker akutmottagningen och blivit 

lågprioriterade. Det finns studier som beskriver den lågprioriterade patientens utsatthet på 

akutmottagningen ur ett patientperspektiv men det finns sparsamt med studier inom området 

som beskriver sjuksköterskans erfarenheter av den gruppen patienter. Det är av vikt att 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter beskrivs för att få en bättre förståelse för både 

patienter och sjuksköterskor vad gäller vården av den lågprioriterade patienten på 

akutmottagningen. 
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2 Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av lågprioriterade patienter på 

akutmottagningen.  

3 Metod 
Studien är kvalitativ med deskriptiv design där sjuksköterskors erfarenheter skildras, som 

metod för datainsamling användes fokusgruppsintervjuer.  

3.1 Urval  
Författarna ville inte genomföra studien på något av de sjukhus där de jobbade. Därför gjordes 

ett bekvämlighetsurval och en akutmottagning förlagd till författarnas studieort valdes. Ett mail 

med information om studiens syfte och metod skickades ut till samtliga sjuksköterskor på vald 

akutmottagning och sjuksköterskorna uppmanades anmäla intresse till att delta. Trots 

upprepade mail var svarsfrekvensen låg och därför gjordes ett besök på akutmottagningen under 

ett personalmöte där muntlig information om studien gavs. Två tider för intervjuer bokades in 

men det var fortsatt svårt att få deltagare. Samma dag som intervjuerna skulle äga rum 

tillfrågades sjuksköterskorna som fanns på plats personligen om intresse att delta i en 

gruppintervju under dagen, så kallad uppsnappning. Urvalet var ett bekvämlighetsurval där alla 

deltagare var legitimerade sjuksköterskor och arbetar på akutmottagning vilket var de enda 

inklusionskriterierna. Deltagandet var frivilligt och nio sjuksköterskor anmälde intresse. Fem 

sjuksköterskor deltog vid första fokusgruppintervjun och fyra stycken andra tillfället. Av de nio 

sjuksköterskorna var tre män och sex kvinnor, åldern varierade från 23–53 år, antalet år som 

sjuksköterska varierade från under ett år till 27 år, två av sjuksköterskorna var vidareutbildade 

specialistsjuksköterskor inom intensivvård respektive akutsjukvård.  

3.2 Datainsamling 
Innan datainsamlingen kunde påbörjas utformades en intervjuguide med nio frågor (bilaga II). 

Frågorna var öppna och formulerade på ett sådant sätt att informanterna väntades kunna ge 

beskrivande svar och stimulera till diskussion. Intervjuguiden testades i förväg som en 

pilotintervju på en liten grupp bestående av tre sjuksköterskor. På så sätt bedömdes om den var 

formulerad på ett förståeligt sätt samt om svaren på frågorna kunde användas för att besvara 

syftet. Då intervjuguiden gav ett bra resultat under pilotintervju användes den senare vid 

gruppintervjuerna. Varken svaren från pilotintervjun eller deltagarna själva ingick i analysen. 

Intervjuerna tog plats i akutmottagningens konferenslokaler och författarna alternerade 

studiens författare mellan att vara intervjuledare – moderator – och bisittare. Moderatorns roll 
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var att ställa frågor från intervjuguiden och leda intervjun framåt. Bisittaren ställde följdfrågor 

om något verkade otydligt och såg till att deltagarna höll sig till givet diskussionsämne. För att 

underlätta transkriberingen hade bisittaren även till uppgift att anteckna signalement som till 

exempel dialekt, kön, tonläge med mera på studiedeltagarna. Det underlättade transkriberingen 

då det var enklare att skilja på vem som sa vad. Intervjuerna varade i en dryg timme och de 

spelades in för att senare kunna transkriberas. Inför intervjuerna diskuterade författarna sin 

förförståelse för att bli medvetna om den. 

3.3 Dataanalys 
Det inspelade materialet transkriberades så snart som möjligt efter intervjuerna. De 

transkriberades ordagrant inklusive pauser, uppehåll, oavslutade meningar, omtagningar med 

mera. Biljud så som harklingar, hostningar etc. uteslöts. Det transkriberade materialet 

resulterade i totalt 39 sidor. Det transkriberade materialet analyserades därefter med 

innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004). Texten från de båda intervjuerna lästes 

enskilt igenom flera gånger för att få en känsla för helheten. Efter det identifierades 

meningsbärande enheter, meningar eller kortare fraser som kunde vara relevant för studiens 

syfte, vilket också gjordes enskilt. Enheterna markerades i texten för att lättare kunna urskiljas. 

Därefter jämförde och diskuterade författarna skillnader och likheter kring valet av 

meningsbärande enheter. Enheterna kondenserades sedan gemensamt där texten kortades ned 

utan att förlora innebörden. Här skedde ingen djupare tolkning av innehållet utan fokus var på 

vad som verkligen sades – det manifesta innehållet. De kondenserade meningarna etiketterades 

med koder. Koderna var tolkningar för att få fram den underliggande betydelsen i texten – det 

latenta innehållet. 

Koderna jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader. Det resulterade i att 

koderna sorterades in i subkategorier baserat på likartat innehåll, vilka sedan bildade kategorier 

och slutligen växte ett tema fram. För exempel på analysförfarandet, se analysmatris (bilaga 

III). 

3.4 Etiska överväganden 
Initialt kontaktades verksamhetschefen för den akutmottagningen där studien planerades att 

genomföras på och gavs skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Efter att 

verksamhetschefen godkänt studien skickades ett informationsbrev med mer ingående 

information om studien till de anställda sjuksköterskorna via mail. Inför fokusgruppintervjuerna 

fick deltagarna skriftlig och muntlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Därefter fick de lämna skriftligt samtycke till att delta. Deltagandet var frivilligt och det var 
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under hela arbetets gång möjligt att avsluta sin medverkan om man så önskade. Det insamlade 

materialet har behandlats konfidentiellt och avidentifierats inför analysen. Under arbetets gång 

har all data förvarats i författarnas hem och i lösenordskyddade datorer. Efter utförd analys har 

allt utskrivet material från intervjuerna kasserats. Det är endast författarna som har tillgång till 

(och kännedom om) numreringen av studiedeltagarna vilken har skett slumpvis med hjälp av 

en slumpgenerator för att minimera möjligheten att identifiera studiedeltagarna. Det etiska 

övervägandet har skett i enlighet med World Medical Association (WMA) där det framgår att 

forskaren ska skydda forskningsdeltagarnas värdighet, integritet, självbestämmanderätt, 

privatliv och personuppgifter. Det framkommer också att alla tänkbara försiktighetsåtgärder 

måste vidtas för att skydda forskningsdeltagaren och dess sekretess. Deltagandet i forskning 

måste vara frivilligt och deltagaren ska helst lämna ett informerat samtycke skriftligt (WMA, 

2013).  

Inget etiskt godkännande för att utföra studien har ansökts om, då det inte behövs för 

högskolestudier på grundnivå eller avancerad nivå (Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor, SFS 2003:460, 2 §).  
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4 Resultat 
Analysen resulterade i två kategorier: ”En utsatt patientgrupp” och ”En utmaning för 

sjuksköterskor” samt sex subkategorier (Tabell 1).  

Tabell 1 – resultattabell 

Kategorier En utsatt patientgrupp En utmaning för sjuksköterskan 

Subkategorier 
Lång 

väntetid 

Delad sjukdomsbild och 

okunskap om vårdnivå 
Tillsyn Information Skuld Stress 

 

4.1 En utsatt patientgrupp 

4.1.1 Lång väntetid  
Den generella uppfattningen hos sjuksköterskorna var att en låg prioritering för patienter ofta 

kunde resultatera i långa väntetider. De delade med sig av erfarenheter där lågprioriterade 

patienter väntat i timtal på läkarkontakt. Ofta skapade det ett missnöje och en känsla av 

övergivenhet hos patienter som fick vänta länge. 

Vanligast förekommande var lång väntetid till läkare, men även efter läkarkontakt kunde 

lågprioriterade patienter få vänta länge; exempelvis på röntgentid, ytterligare provtagning eller 

i vissa fall administration av läkemedel. Väntetiden till röntgen var ingenting som generellt sett 

var längre för lågprioriterade patienter men den ytterligare väntan kunde späda på upplevelsen 

av övergivenhet. Omvårdnadsåtgärder som exempelvis tillsyn blev ofta fördröjda för 

lågprioriterade patienter vid hög arbetsbelastning. Erfarenheten var att om läkaren gav 

läkemedelsordinationer för två olika patienter samtidigt; en låg- och en högprioriterad, valde 

sjuksköterskor att administrera läkemedel till den högprioriterade patienten först. 

En gemensam erfarenhet hos sjuksköterskorna var att mindre akuta patienter ofta var mycket 

otåliga. Det visade sig när patienter inte ville vänta på en planerad vårdcentralstid och sökte 

akutmottagningen istället, eller mer tydligt när de på akutmottagningen hade svårt att acceptera 

lång väntetid och ofta frågade vårdpersonalen om turordning och ifrågasatte varför det tog tid. 

Varför det var så svårt för patienterna att vänta på sin tur kunde deltagarna endast spekulera i. 

En åsikt gällde det moderna samhällets utformning, att allting är digitaliserat och mycket går 

smidigt och fort. Det kunde enligt sjuksköterskor medföra att personer i allmänhet har svårt att 

acceptera när det omvända sker. 

Sjuksköterskor myntade begreppet ”onödig väntan” vilket de menade uppstod när patienter 

hade en lång handläggningstid på akutmottagningen, från primär läkarbedömning till det att de 
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slutligen skrevs hem. Erfarenheten var att de patienterna hade blivit mycket bättre hjälpta i 

primärvården. 

Sen ifall det är någonting som behöver utredas får man skicka en remiss och då blir det 

ytterligare en väntan, istället för att de bara gått till vårdcentralen kanske. Så det är en 

evighetsväntan för gröna patienter. (Sjuksköterska 6) 

Sjuksköterskor beskrev lång väntan för patienter som ett stort problem för vårdpersonalen samt 

för flödet på akutmottagningen. Trots det delade de också med sig av erfarenheter då 

lågprioriterade patienter som väntat i timtal, gått hem nöjda och varit mycket tacksamma efter 

sitt besök då beskedet att de inte var akut sjuka lugnat dem. 

Ett annat problem som uppstod i samband med väntetiden för de lågprioriterade patienterna 

var att patienternas anhöriga upptog mycket tid för sjuksköterskorna. Det var under långa 

väntetider sjuksköterskorna träffade flest anhöriga och det beskrevs som påfrestande för 

akutmottagningens personal. Sjuksköterskor menade att patienters anhöriga hade bristande 

förståelse gällande väntetider och den turordning som råder på akutmottagningen. Det visade 

sig att anhöriga, trots sjuksköterskors försök till att ge information om varför patienten fick 

vänta, hade svårt att ta det till sig och uttryckte missnöje över det. Det medförde en känsla av 

otillräcklighet hos vissa sjuksköterskor.  

… det kändes inte alls som att hon förstod, även om jag verkligen förklarade och jag 

tog verkligen tid, jag tog flera minuter och satt och förklarade hur läget såg ut, men 

ändå så gick det inte, då känns det ganska så tråkigt. (Sjuksköterska 7)  

4.1.2 Delad sjukdomsbild och okunskap om vårdnivå  
Det finns en stor okunskap och oförståelse för akutsjukvårdens arbetssätt, menade 

sjuksköterskorna. Vidare beskrev de att det finns en övertro på akutmottagningens kapacitet – 

att det tycks finnas obegränsat med resurser. Alla sjuksköterskor delade meningen om att många 

som kom till akutmottagningen trodde att det skulle gå fort, vilket inte alltid var fallet.  

Att akutmottagningen fick handlägga många lågprioriterade patienter var sjuksköterskorna i 

studien överens om och det fanns flera anledningar till att de blev bedömda som lågprioriterade. 

Det kunde exempelvis vara att patienter sökte med månadslånga symtom som rygg- eller 

huvudvärk eller att äldre patienter inte längre klarade sig hemma på grund av långvariga besvär 

till följd av en grundsjukdom. I vissa fall visade patienter inte ens upp några tydliga symtom. 

Det senare var ofta något som kunde ställas på sin spets då patienter och sjuksköterskor inte 

hade samma uppfattning av den aktuella sjukdomsbilden. Det kunde få till följd att patienter 

vissa gånger inte kände sig sedda eller tagna på allvar för sina besvär. Erfarenheten var också 
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att många av patienterna som kom till akutmottagningen med ambulans trodde att de hade förtur 

och att de kunde bli irriterade och frustrerade över att bli lågprioriterade vid ankomst till 

akutmottagningen. Det kunde bero på att vetskapen om hur flödet på en akutmottagning ser ut 

generellt sett är låg, enligt sjuksköterskorna. Lågprioriterade patienter som kommit till 

akutmottagningen tidigare än andra, ansåg sig ha förtur, menade sjuksköterskorna. Många 

gånger ledde lång väntetid till att patienter till och med avvek från akutmottagningen, utan att 

ha fått träffa läkare. Det såg sjuksköterskorna som ett problem men samtidigt lite som en 

bekräftelse på att prioriteringen som gjorts varit korrekt. 

Då var det ju många som gick hem … De här gröna … För sen när vi gick och ropade 

upp dem hade de gått. Då visste du ju ändå att det skulle dröja länge. Då fick de 

bestämma själva. Jag menar kan man gå hem är man inte speciellt akut sjuk. Om man 

kan gå hem efter ett tag. (Sjuksköterska 5) 

Något annat sjuksköterskor uppmärksammade var att patienter många gånger inte visste var de 

skulle vända sig för att få hjälp med lättare åkommor. Det var svårt att skilja på akutsjukvård 

och primärvård. Enligt många sjuksköterskor var det ett återkommande problem och en av 

orsakerna till varför patienter med mindre allvarliga symtom, sökte akutmottagningen istället 

för sin vårdcentral. Erfarenheten var att det både kunde bero på kulturella skillnader samt brister 

i informationen från samhället om när akutsjukvård krävs och när primärvården kan handlägga 

besvären. 

Sjuksköterskors erfarenhet var att vårdcentralerna hänvisade ett stort antal patienter till 

akutmottagningen istället för att handlägga dem själva. Det ledde till en stor belastning för 

vårdpersonalen på akutmottagningen. Det gemensamma intrycket var att vårdcentralen saknade 

resurser och inte kunde erbjuda tillräckligt många tider, tillräckligt fort. Sjuksköterskorna var 

ense om att för många lågprioriterade patienter sökte sig till akutmottagningen istället för till 

vårdcentralen. Det uttrycktes trots det en förståelse för patienters utsatthet och åsikten var att 

något måste göras, primärvården behöver bli mer lättillgänglig.  

De här gröna patienterna har ringt vårdcentralen, inte fått tid … de försöker ju söka 

vård på rätt sätt och många av dem kommer hit … och de vet också att det inte är något 

akut men de får inte hjälp någon annanstans. (Sjuksköterska 3) 

Sjuksköterskor beskrev att lågprioriterade patienter ibland kunde vara egocentriska då de inte 

kunde förmå sig att förstå vårdpersonalens stressiga arbetssituation. Synnerligen vid stora 

patientflöden och högt arbetstempo. En annan anledning till varför lågprioriterade patienter i 

vissa fall uppfattades som egocentriska kunde bottna i deras oro för sin hälsa, vilken de själva 
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och sjuksköterskorna ofta hade delad uppfattning om. Patienterna upplevde sig ofta väldigt 

sjuka och ansåg sig ha lika stor rättighet till akutsjukvård som övriga patienter. Det var 

visserligen sant menade sjuksköterskorna men påtalade också att högre prioriterade patienter 

självfallet går före och måste handläggas snabbare. Informationen om varför andra patienter 

gick före i kön hade lågprioriterade patienter ofta svårt att acceptera. 

Att sjuksköterskor inte alltid blev förstådda av patienter var ett problem som kunde medföra 

konsekvenser för patienterna. Sjuksköterskor beskrev hur de kunde känna frustration då 

patienter inte förstod situationen utan bara satte sig själv i första rummet. Det ledde ibland till 

ett minskat engagemang i tillsynen av lågprioriterade patienter. 

Sjuksköterskor beskrev avslutningsvis att trots att patienter som bedömdes som 

lågprioriterade inte var i behov av akutsjukvård, fanns det en förståelse för dem och att de sökte 

vård på akutmottagningen. Sjuksköterskor beskrev att även om de inte var oroliga för de 

patienter som blivit lågprioriterade, fick inte patienternas egen upplevelse förkastas.  

4.2 En utmaning för sjuksköterskan 

4.2.1 Tillsyn 
Att lågprioriterade patienter var en utsatt patientkategori var sjuksköterskorna överens om. De 

menade att känslan av att en lågprioriterad patient skulle glömmas bort, var överhängande vid 

hög arbetsbelastning. Erfarenheten var att patienter upplevde sig bortglömda vissa gånger, till 

exempel när de fick sitta i väntrummet eller i korridoren utan att någon tittade till dem eller 

frågade hur de mådde.  

Men det är ju samma med alla … det blir ju inget speciellt för de gröna utan har man 

mycket arbetsbelastning så blir det ju lite missat med allt. Men jag tror kanske att det 

blir mer med de gröna känns det som. (Sjuksköterska 7) 

Intentionen var ofta att få tid till tillsynsronder. Det gällde alla patienter men oftast var behovet 

störst hos de patienter som vistats på akutmottagningen länge, beskriver sjuksköterskor. 

Vetskapen om att det låg patienter på mottagningen med smärta eller i behov av toalettbesök 

var tärande för sjuksköterskorna. Tillsynen blev tyvärr ofta bristfällig för lågprioriterade 

patienter och sjuksköterskor menade att det inte bara var lågprioriterade patienter som blev 

lidande. Utebliven tillsyn drabbade också högre prioriterade patienter när patientflödet ökade 

och arbetstempot var högt.  
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4.2.2 Information 
Det sjuksköterskor ofta beskrev att patienter efterfrågade var information om väntetid och det 

var svårt att komma med exakta svar. Det var bättre att komma med en uppskattning än att inte 

säga något. De beskrev att om patienter från början var inställda på att vänta kunde de hantera 

situationen bättre. Trots det informerades patienter sällan om väntetiden. Både erfarna och nya 

sjuksköterskor var överens om att erfarenhet spelade stor roll med anledning av att våga 

informera om exempelvis medicinska bedömningar och väntetid. 

Deltagarna återkom ofta till att diskutera olika synsätt på information och hur de informerade 

eller inte informerade patienter om prioriteringsgrad. Sjuksköterskor upplevde att patienters 

reaktioner på information var individuella och svåra att generalisera. Vissa patienter 

uppskattade och blev lugnade av den uppriktiga informationen om att de inte var akut sjuka och 

att de skulle få vänta. Däremot blev vissa upprörda och upplevde att de inte togs på allvar. 

Sjuksköterskorna trodde på tydlig information men många var rädda för att informera patienter 

om deras låga prioritering och vad den innebar: ”Sen känns det nästan lite pinsamt ibland att 

säga till någon att du är grönprioriterad.” (Sjuksköterska 4). Det hände ofta att patienter blev 

upprörda och nästan arga när de blev informerade om deras låga prioritering och att de innan 

de kom till akutmottagningen borde kontaktat andra vårdinstanser som primärvården eller 1177. 

Ofta kände sjuksköterskor vid de tillfällena att de fick ta emot mycket av patienters frustration 

och klagomål utan att själva kunna påverka situationen nämnvärt.  

… det är ju många gånger vi sköterskor och undersköterskor får det negativa och vi kan 

inte göra någonting åt det i princip, de tror att det är vi som, vi får ta mycket skit för 

väntan, ja från att man får vänta på röntgen eller får vänta på läkaren … vi får ju de här 

sophinkarna, vi får förklara … vi får be om ursäkt … (Sjuksköterska 3) 

Sjuksköterskor med längre erfarenhet beskrev att det från början var lättare att informera och 

vara tydlig angående patienters prioriteringsgrad samt att det kunde bli lång väntetid. 

Sjuksköterskor med kortare erfarenhet undvek däremot att ge den informationen. De nyare 

sjuksköterskorna beskrev att de upplevde sig ha en sämre klinisk blick jämfört med sina äldre 

kollegor och därför hade svårt att lita på sin bedömning. Att inte själv fullt ut lita på sin egen 

bedömning gjorde det också svårt att ta ansvar samt informera patienter om den. 

En stor frustration hos sjuksköterskor bottnade i att de själva inte visste hur lång väntetiden för 

en patient skulle bli. De hade svårt att ge ett tydligt svar då de var medvetna om att 

förutsättningarna hela tiden förändrades. Det ledde till att det fanns en rädsla för att informera 

om väntetiderna och sjuksköterskor hade förståelse för att patienter blev irriterade över att sitta 

och vänta i ovisshet. 
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Jag säger aldrig någonting. Jag har slutat med det helt faktiskt. ”jag vet inte” säger jag 

… rätt som det är kommer det in något trauma eller något … man kan aldrig liksom … 

det är sällan man vågar säga någonting tycker jag. (Sjuksköterska 1) 

4.2.3 Skuld 
Bristerna i tillsyn framkallade ibland känslor av skuld hos sjuksköterskor. De beskrev att de 

vissa gånger upplevde att de inte räckte till när de märkte att lågprioriterade patienter 

försummades. Vid hög arbetsbelastning på akutmottagningen beskrev sjuksköterskor hur 

lågprioriterade patienter nästan kunde glömmas bort och att det var svårt att hinna med tillsynen 

för den patientkategorin. Det var en patientkategori som tog mycket energi från det övriga 

arbetet vilket skapade en känsla av otillräcklighet. Trots att patienter var lågprioriterade kunde 

de samtidigt vara i behov av hjälp och omsorg men på grund av den höga arbetsbelastningen 

nedprioriterades också tillsynen. När patienter var frustrerade över sin situation av att vara lågt 

prioriterad, långa väntetider och samtidigt uttryckte deras missnöje verbalt, var det svårt för 

många sjuksköterskor att inte ta kritiken personligt. Det var något de beskrev som tungt att bära 

med sig. Vissa gånger kvarstannade känslan efter avslutat arbetspass. Det var främst 

sjuksköterskor med kortare erfarenhet än tre år som uttryckte sådana känslor. 

… då känns det som att man vill börja gråta för att man har så mycket att göra. Det är 

ju inte det att man inte vill hjälpa nån. Men när det är nån som har hjärtinfarkt så vill 

man ju kanske hjälpa den. (Sjuksköterska 5) 

Samtidigt uttryckte sjuksköterskor en förståelse och medlidande för patienter. De menade att 

patienter ofta försökte göra rätt när de kom via primärvården eller 1177. Trots att de följde 

vårdens riktlinjer kunde de bli lågt prioriterade på akutmottagningen. 

4.2.4 Stress 
Det var både stressande och frustrerande för sjuksköterskor när det var många lågprioriterade 

patienter på akutmottagningen då de tog mycket energi och uppmärksamhet från mer akuta 

patienter. Många lågprioriterade patienter kunde ha ett stort behov av tillsyn vilket var 

stressande då det tog tid från det akuta flödet på akutmottagningen. Att många av de 

patienterna ofta och upprepade gånger frågade om sina väntetider gav en inre stress för 

sjuksköterskorna 

” Eller de där gröna som suger livet ur en när de kommer och frågar stup i kvarten … 

det tar ju mer energi liksom, det tar så himla mycket energi, så jag skulle inte säga att 

det är en jättelätt grupp, det kan nog variera ganska mycket.” (Sjuksköterska 6). 
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Sjuksköterskor beskrev också att det inom akutsjukvården var stora kontraster i och med att de 

ena stunden kunde handlägga en akut sjuk patient för att i nästa stund ta hand om en 

lågprioriterad. Det genererade hos många sjuksköterskor en känsla av bristande motivation och 

empati. 

Sjuksköterskor avslutade positivt i sina beskrivningar av den lågprioriterade patienten. Även 

om det ovannämnda var ett faktum menade de att patienter också kunde vara förstående och se 

att arbetstempot var högt. Vissa gånger fick sjuksköterskor också beröm vilket stärkte deras 

självkänsla och höjde arbetsmoralen.  

4.3 Resultatsyntes 
Resultatet visar att lågprioriterade patienter på akutmottagningen var en patientgrupp som ofta 

fick vänta länge till följd av sin låga prioriteringsgrad. Väntetiden genererade ibland frustration 

och missnöje hos lågprioriterade patienter vilket emellanåt gick ut över akutmottagningens 

sjuksköterskor. Behovet av tillsyn hos lågprioriterade patienter kunde vara stort och vid hög 

arbetsbelastning blev tillsynen av patienter – både lågprioriterade och högre prioriterade – ofta 

bortglömda. Det medförde skuldkänslor och stress hos sjuksköterskor. Känslor som för vissa 

kvarstod efter avslutat arbetspass. Sjuksköterskor var överens om att information var av stor 

betydelse. Trots det informerades sällan patienter om exempelvis väntetid eller medicinsk 

bedömning. Det var främst yngre och mer oerfarna sjuksköterskor som tvekade att ge den 

informationen. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
I föreliggande studie har kvalitativ metod valts, då kvalitativ metod tillåter informanter att öppet 

berätta om sin upplevelse (Polit och Beck, 2012). 

Antalet deltagare i en kvalitativ studie är ofta få och urvalet bör ske i en population där det 

förväntas finnas relevant data för att kunna studera fenomenet samt bestå av informanter som 

är villiga att berätta om ämnet (Polit & Beck, 2012). Därför gjordes valet att endast ha med 

informanter som frivilligt valde att delta i studien samt att genomföra den med sjuksköterskor 

som jobbar på en akutmottagning. Urvalet av deltagare kan ske på flera olika sätt. Wibeck 

(2010) beskriver hur urvalet kan ske med uppsnappning, det vill säga att deltagarna rekryteras 

där och då på den plats där intervjun kommer att ske. Då det initialt var dålig respons på 

deltagande i studien användes uppsnappning och rekrytering av deltagare på plats för att få 

deltagare till studiens två intervjutillfällen. En bedömning var att deltagarna eller urvalet inte 
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påverkades negativt av uppsnappningen utan snarare tvärtom, då alla deltagare hade 

erfarenheter att dela med sig av.  

I en fokusgrupp är antalet deltagare oftast sex till tio personer (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Wibeck (2010) menar att antalet deltagare i en fokusgrupp inte bör vara färre än fyra men ändå 

inte fler än sex personer, vilket stämmer överens med det antal som deltog i studien. Dessutom 

menar Wibeck (2010) att det finns risk för att det bildas subgrupper om antalet deltagare 

överstiger sex stycken per grupp. Risken med subgrupperna kan vara att de diskuterar var för 

sig, att det blir svårt att bibehålla allas intresse samt att viktig information kan gå förlorad. I 

studien bestod grupperna av fem respektive fyra personer vilket upplevdes generera 

diskussioner där alla deltagare hade möjlighet att komma till tals. Det låga antalet deltagare 

möjliggjorde att författarna på ett uppmärksamt sätt kunde vara närvarande i deltagarnas 

diskussioner. 

Jarret (1993) menar att homogena grupper är mer benägna att utbyta erfarenheter med 

varandra vilket var önskvärt i studien. Eftersom uppsnappning användes som metod för att 

rekrytera deltagare var det svårt att åstadkomma. Urvalet visade sig ändå vara homogent å ena 

sidan, då alla deltagare var sjuksköterskor.  Urvalet var samtidigt heterogent avseende kön, 

ålder och arbetslivserfarenhet. 

Enligt Repstad (2007) är det viktigt att intervjuerna äger rum på en lugn plats där deltagarna 

kan känna sig avslappnade. Därför utfördes intervjuerna i ett konferensrum på den 

akutmottagning där informanterna arbetade. Ett alternativ hade varit att uppsöka en lokal som 

inte var i anslutning till arbetsplatsen, men det valda konferensrummet bedömdes ändå vara en 

passande plats. 

Det kan hända att informanter känner sig obekväma med att samtalet kommer att spelas in 

på en bandspelare (Repstad, 2007). Att inspelning pågick hämmade inte deltagarna utan det 

verkade snart glömmas bort. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan resultatet påverkas av att 

olika personer utför intervjuerna trots användandet av samma intervjuguide. I och med att 

intervjuerna styrdes av intervjuguiden samt att båda var närvarande tror ändå författarna att 

påverkan på resultatet har minimerats. Författarna ser det istället som en fördel där båda kan 

utvecklas som intervjuare och i intervjuteknik. 

Ett problem med gruppintervjuer jämfört med individuella intervjuer kan vara att det 

hämmar individuella synpunkter som särskiljer sig från gruppens (Repstad 2007). Upplevelsen 

var att alla deltagare fick uttrycka sina åsikter utan att bli avbrutna, också när 

meningsskiljaktigheter uppstod. 
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Fokusgruppsintervjuer är lämpliga för explorativa studier inom nya områden. Interaktionen i 

gruppen kan framkalla spontant målande och emotionella uppfattningar från gruppen vilket kan 

vara svårt i en individuell intervju (Kvale & Brinkmann, 2015). Andra fördelar med 

fokusgrupper kan vara att de bidrar till en fyllig dynamik där ämnet som diskuteras kan fyllas 

på av flera i gruppen och på så vis nyansera svaret (Repstad, 2007). Enligt Halkier och Torhell 

(2010) lämpar sig fokusgruppsintervjuer väl för att få fram sociala gruppers normer till skillnad 

från enskilda intervjuer som snarare fokuserar på den enskilda individens livsvärld. 

Gruppdeltagarna blev motiverade av varandras synpunkter och fyllde på med ny information 

och hade ibland egna följdfrågor vilket förde diskussionen framåt och nya reflektioner uppkom. 

Mot slutet av varje intervjutillfälle framkom att deltagarna ansåg intervjuformen som positiv 

och stimulerande, flera uppgav att det knappt kändes som att bli intervjuad då de satt i grupp 

och diskuterade. Då författarna tidigare inte har utfört gruppintervjuer var det positivt 

överraskande att följa de diskussioner som uppstod under intervjun.  

Moderatorn har vid en fokusgruppintervju till uppgift att hantera dynamiken i gruppen och 

skapa förutsättningar för den sociala interaktionen (Halkier & Torhell, 2010). Vid några 

tillfällen fick intervjuarna ingripa då samtalsämnet frångick ämnet men det var inget som störde 

vidare diskussion. 

Enligt Kvale (2014) är datainsamlingen mättad när deltagarna upprepar sig själva och nya 

data inte längre presenteras. Liknande information framkom vid båda intervjuerna vilket stärker 

resultatet och det är svårt att säga om ytterligare ett intervjutillfälle hade bidragit med nya data 

eller inte. Datainsamlingen avslutades med att intervjuerna transkriberades. Transkriberingen 

gav ytterligare förståelse för helheten i den insamlade datan vilket underlättade inför analysen. 

Det insamlade materialet analyserades med innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman 

(2004). Att vara två författare styrkte uppfattningen av texten som kunde jämföras och likheter 

och skillnader kunde diskuteras innan analysen påbörjades. Vad gäller identifieringen av 

meningsbärande enheter underlättade det att vara två som utförde arbetet, de valda enheterna 

jämfördes och resulterade i meningsbärande enheter. Innehållet överensstämde i identifierade 

enheter och skiljde sig inte nämnvärt. Under arbetet med kondensering av meningsbärande 

enheter var det ibland svårt att inte lägga in personliga tolkningar, med risk att det som verkligen 

sades i meningarna missades. Risken med tolkningar i det skedet av analysarbetet hade kunnat 

göra att resultatet inte blev trovärdigt. Återigen var det en fördel att vara två personer. Vid olika 

syn på innehållet diskuterades det författarna emellan och resulterade till sist i en adekvat 

kondensering. Något som underlättade analysen var att skriva ned alla koder separat på papper. 
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Det möjliggjorde en analog sortering av koderna som skapade en översikt och underlättade 

arbetet med att sortera dem utifrån likheter. Det skapade studiens subkategorier och kategorier. 

Under arbetets gång har några koder uteslutits från vidare analys då de inte hade relevans för 

syftet med studien. Besluten har diskuterats av båda författarna och de har varit enhälliga. Vissa 

gånger var det svårt att från subkategorierna bilda kategorier.  Det resulterade i att författarna 

gjorde ett val och fyra av subkategorierna fick sorteras in under en och samma kategori, trots 

att annan indelning hade kunnat vara möjlig. Risken med att tvinga fram kategorier baserat på 

enskilda subkategorier var enligt författarna att sambandet mellan kategori och text skulle bli 

svårt att förstå. Det var heller aldrig aktuellt att ta bort subkategorierna då data som är relevant 

för syftet enligt Graneheim och Lundman (2004) aldrig ska uteslutas ur resultatet – bara för att 

det är svårt att hitta en passande kategori. Författarna har under analysens gång fört en dialog 

sinsemellan och med studiens handledare, som varit delaktig i processen. Bedömningen var att 

ingen viktig information gått förlorad.  

Innan intervjuerna och analysen diskuterade författarna sina eventuella förförståelser för att 

synliggöra dem. Då båda arbetar inom akutsjukvård och stöter på den problematik som beskrivs 

i studien var det viktigt att ha det i beaktande då det skulle kunnat färga analysen jämfört med 

om någon utan erfarenhet av akutsjukvård genomfört den. 

En begränsning är att studien utfördes med deltagare från endast en akutmottagning. Det 

hade varit intressant att utföra flera intervjuer på andra akutmottagningar för att kunna jämföra 

resultaten och se om ny information skulle visa sig eller om erfarenheterna kring lågprioriterade 

patienter hade varit desamma. Tyvärr var ett utökat urval inte möjligt inom tidsramen för 

studien. 

5.2 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultatet av studien och nyckelfynden jämförs med tidigare 

forskning som berör området. För att strukturera och tydliggöra diskussionen redovisas 

nyckelfynden i två rubriker; Information och Lågprioriterade patienter och sjuksköterskans 

känsla av otillräcklighet. Resultatet diskuteras också med utgångspunkt i Patricia Benners 

teorier om erfarenhetens betydelse för yrkesmässig utveckling.  

5.2.2 Information 
Betydelsen av information är en central del i resultatet, vilket studiens deltagare ofta återkom 

till. Studiens resultat visar tydligt att information inte är något endimensionellt eller statiskt och 

hur förhållandet till information ser ut är högst individuellt. 
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Trots att sjuksköterskorna var tämligen överens om att information är viktigt för att skapa 

trygghet hos patienter på akutmottagningen beskrevs olika erfarenheter om information faktiskt 

ges till patienter eller inte. Väntetiden var något som verkligen kunde uppröra och 

sjuksköterskorna upplevde att patienter ofta blev nöjdare om de fick information om att 

väntetiden kunde bli lång. Angland, Dowling och Casey (2014) finner i sin studie att den största 

bidragande faktorn till missnöjda patienter är långa väntetider där akutmottagningens 

oförutsägbara och stundtals kaotiska miljö kunde öka den redan negativa upplevelsen av 

väntetiden. Ekwall (2013) och Thompson et al. (1996) skriver också om betydelsen av 

patientinformation och menar att väntetiden är lättare att acceptera om vårdpersonalen 

informerar patienterna under tiden de väntar så att de förstår vad som händer eller varför det tar 

tid för dem. Baserat på studier av Angland et al. (2014), Ekwall (2013) och resultat från 

underliggande studie är det önskvärt att personal på en akutmottagning har rutiner för att 

säkerställa hur information om väntetid ges till patienter. Trots att det kan vara svårt att ge 

information om väntetiden borde man kunna ge en uppskattning av eventuell väntetid alternativt 

ge information om hur många som i nuläget har förtur till läkare. Det kan också vara så att 

annan information är av vikt och skulle kunna underlätta för patienten och dess vistelse. Om 

resultatet av ett blodprov dröjer skulle det kunna underlätta för patienten att få veta det. Även 

om informationen inte alltid är positiv för patienten då det kan visa sig vara lång väntetid kan 

det tänkas att den typen av information ändå gör patienten mer medveten om varför och på vad 

den väntar. 

Angland et al. (2014) menar att stress hos vårdpersonal kunde vara en anledning till att 

patienter inte erhöll önskvärd information. Det beskrivs hur lågprioriterade patienter inte blev 

informerade bara för att sjuksköterskor inte hade tid eller intresse av att informera dem. Det är 

något som sjuksköterskor i föreliggande studie till viss del kände igen sig i. De beskrev stunder 

då stressen var påtaglig och att nödvändig information inte levererades; erfarenheten var att 

lågprioriterade patienter drabbades hårdast. Sjuksköterskor i föreliggande studie beskrev 

ingenting om avsaknad av intresse att informera patienter om väntetiden utan snarare att det 

ofta saknades tid till det.  

Något det däremot fanns en viss ovilja – eller möjligen rädsla – att informera om, var patienters 

prioriteringsgrad. Några sjuksköterskor beskriver att de aldrig brukade informera patienter om 

det. Den åsikten var ofta mer framträdande hos nyare sjuksköterskor; något som tolkades av 

författarna som osäkerhet i arbetsrollen. I kontrast till det var mer erfarna sjuksköterskor 

tydligare i sin kommunikation och informerade ofta patienter att de var lågprioriterade. I 
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enlighet med Benners teori (1984) om erfarenhetens betydelse i vissa situationer ses i resultatet 

en tydlig skillnad i inställning och tillvägagångssätt med anledning av patientinformation. 

Ibland var det svårt att avgöra precis i vilket av Benners fem stadier sjuksköterskorna befann 

sig i men det var tydligt att situationer uppfattades och handlades på olika sätt. Mer oerfarna 

sjuksköterskor som inte valde att informera om prioriteringsgrad befann sig i ett tidigare 

stadium och ett antagande är att de gärna haft rutiner eller riktlinjer att stötta sig mot för att 

delge patienten tydligare information om exempelvis prioriteringsgrad. Några sådana riktlinjer 

angående information om prioriteringsgrad saknades. De mer erfarna sjuksköterskorna som gav 

informationen gjorde det på eget initiativ med vetskap om att det brukar lugna patienter och 

medföra färre frågor om exempelvis väntetid. Alltså krävdes det en djupare förståelse samt 

erfarenhet om hur liknande situationer tidigare hade handlagts; något som endast ses i de senare 

av Benners erfarenhetsstadier (Benner, 1984). Ett antagande baserat på underliggande studies 

resultat relaterat till Benners teori kan vara att riktlinjer kring information skulle kunna 

underlätta och ge stöd åt mer oerfarna sjuksköterskor.  

Sjuksköterskorna diskuterade om det var till nytta för patienterna att känna till sin låga 

prioriteringsgrad och det rådde delade meningar kring det. Det är svårt för sjuksköterskor att 

säkert veta vad en patient behöver och efterfrågar, ofta agerar sjuksköterskor utefter vad de tror 

att patienten behöver (Florin, J., Ehrenberg, A., & Ehnfors, M. 2005). Florin et al. (2005) visar 

också att sjuksköterskor har svårt för att ta reda på vad patienten faktiskt efterfrågar och saknar 

viktig kunskap kring sina patienter. Därav är det svårt för sjuksköterskor att veta om patienten 

har nytta eller ej av att känna till sin prioriteringsgrad. Ekwall (2013) menar att det kan vara 

lugnande för patienten att känna till sin prioriteringsgrad och vad den innebär avseende 

medicinsk angelägenhet och uppskattad väntetid. I Ekwalls studie fick patienter skatta sin 

prioriteringsgrad som jämfördes med triagesjuksköterskors faktiska triagebeslut. Det visade sig 

vara dålig överrensstämmelse mellan sjuksköterskors och patienters bedömningar av samma 

situation. Patienters nöjdhet däremot var inte beroende av triagebeslutet utan mer av 

sjuksköterskors benägenhet att informera om sina bedömningar och vad det innebar för 

patienterna. Det kan tänkas att patienter har dålig insikt i sitt medicinska tillstånd och därför 

måste utgångsläget vara att sjuksköterskor behöver bli bättre på att informera patienter om 

prioriteringsgraden och vad det innebär. På så vis kan sjuksköterskor skapa förutsättningar för 

att minska oro och öka nöjdheten hos patienter.  

Resultatet i föreliggande studie visar att patienter ofta eftersträvar information om 

prioriteringsgrad och väntetid. Liknande resultat beskrivs i en annan studie där sjuksköterskor 
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och patienter hade olika syn på vad som är viktig information att få. Patienter och sjuksköterskor 

svarade på en enkät med olika områden gällande kommunikation och information. Patienterna 

beskrev att det viktigaste var att få veta vilka prover och behandlingar som planerade. 

Sjuksköterskor beskrev också att det var det viktigaste för patienterna att få information om. 

För patienterna var det också viktigt att få information om vad som händer och placerade det 

på åttonde plats. Vilket skiljde sig från sjuksköterskorna som placerade det på artonde plats 

(Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009). Med den vetskapen är det som sjuksköterska inte bara 

är viktigt att utvecklas vad gäller att ge information till patienter utan det krävs även en ökad 

medvetenhet om vilken information patienterna eftersträvar och vill ha. Enligt Möller, Fridlund 

och Göransson (2010) är det inte information om hur triagesystemet fungerar som patienterna 

efterfrågar utan information om själva bedömningen och väntetid. Patienter vill också få 

fortlöpande information om vad som händer i deras fall. 

5.2.3 Lågprioriterade patienter och sjuksköterskans känsla av otillräcklighet 
I en studie av Norberg, Wireklint Sundström, Christensson, Nyström och Herlitz (2015) 

rapporterades att 16 % av patienterna som kommer till akutmottagningen med ambulans 

potentiellt lika gärna, om inte bättre, kunde ha handlagts av primärvården istället för på 

akutmottagningen. Anledning till att lågprioriterade patienter kommer till akutmottagningen 

kan vara att det är svårt att få tid på andra vårdinstanser (Dahlen et al. 2012), vilket 

sjuksköterskor i underliggande studie stödjer. Erfarenheten var att många av de lågprioriterade 

patienterna kunde eller borde sökt sin vårdcentral i första hand, istället för att vara på 

akutmottagningen. Resultatet i föreliggande studie visar att många patienter tycks uppleva 

primärvården som svårtillgänglig. Det stöds av Nyström (2003) där sjuksköterskor beskrev att 

många av de lågprioriterade patienterna som kom till akutmottagningen uppgav att de hade 

sökte sin vårdcentral men att de inte fick hjälp där eller att de inte fick en läkartid inom en 

rimlig tidsperiod. Norberg et al. (2015) belyser i sin studie att patienterna som kunde sökt 

primärvård istället för akutsjukvård var yngre, det var inget som påtalades av deltagarna i den 

här studien.  

Nyström (2002) beskriver att sjuksköterskor på en akutmottagning ofta saknar en holistisk 

syn på patienten och till stor del bara är intresserade av det medicinska hos patienten där 

omvårdnaden är fragmenterad och ses som en mindre stimulerande arbetsuppgift eller rent ut 

sagt som tråkigt. Nyström menar också att sjuksköterskor inte ser helheten för patienten, de 

missar att stötta och förstå dennes behov samt att hjälpa patienten bli bättre i att hantera sina 

hälsoproblem. Ett antagande kan vara att det är en lång inlärningsperiod för sjuksköterskor på 
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akutmottagning. Det är mycket att lära sig vilket kräver längre tid. Författarnas upplevelse är 

att många akutmottagningar har en hög personalomsättning vilket skulle kunna leda till att 

sjuksköterskor inte hinner utvecklas till de senare av Benners utvecklingsstadier under sin 

anställning. Den novisa sjuksköterskan har inte kapaciteten att se patienten som en helhet utan 

arbetar utifrån tydlig information som erhålls i form av exempelvis patientens symtom, 

vitalparametrar eller provsvar. Till hjälp har sjuksköterskan som tidigare nämnts, rutiner och 

riktlinjer. Det kan vara något som hämmar den oerfarne i sin utveckling mot de högre stadierna 

och också hämmar denne i att få en holistisk syn på patienterna. Enligt samma teori har de 

sjuksköterskor som arbetat på akutmottagning sedan länge verkat utanför den novises 

trygghetsområde. De har varit verksamma så länge att rutiner och riktlinjer har börjat suddas ut 

men finns kvar i periferin som ett stöd. Expertsjuksköterskan bygger sina beslut på beprövad 

erfarenhet och vet därför exempelvis vilka omvårdnadsåtgärder som kan vara väntade vid ett 

visst medicinskt tillstånd. På så vis har de mycket lättare att se hela patienten i varje unik 

situation (Benner, 1984).  

I föreliggande studie framkommer ingenting om att sjuksköterskorna skulle se tillsyn som 

tråkig eller något de aktivt valde bort att utföra. Tvärtom var de ofta medvetna om den 

lågprioriterade patientens utsatthet av att befinna sig på akutmottagningen och där bli lämnad 

under långa stunder i väntan på att få hjälp. Trots sjuksköterskors medvetenhet visade det sig 

att den lågprioriterade patienters utsatthet och prioriteringsgrad ofta gjorde att deras tillsyn 

också hamnade långt ner på listan av saker att göra. Det framkallade en känsla av skuld och 

otillräcklighet hos sjuksköterskor då de ofta tvingades bortprioritera den lågprioriterade 

patientens behov för att ta hand om en mer akut patient. Vetskapen om att välja bort en 

lågprioriterad patient där ett tillsynsbehov var identifierat var tärande på sjuksköterskor och 

känslan av otillräcklighet var ofta något de bar med sig efter att ha slutat sitt pass. 

Det finns höga krav på sjuksköterskor, både från patienter och kollegor, att utföra en bra och 

säker vård. Hallin och Danielson (2007) beskriver hur det ökande antalet patienter ledde till att 

sjuksköterskorna inte räckte till, vilket var frustrerande då de inte hann med att ta hand om svårt 

sjuka. Särskilt frustrerande var det att ofta bli avbruten i arbetet och bli tvungna att omprioritera. 

Det ständiga omprioriterandet ledde till förseningar i arbetet vilket fick sjuksköterskor att ta 

genvägar för att jobba vidare och försöka komma ifatt.  Omprioriterandet ledde i sin tur till att 

de inte lyssnade fullt ut på patienterna och undvek att svara på deras frågor. Sjuksköterskor i 

föreliggande studie beskrev liknande erfarenheter; hur lågprioriterade patienter och dess 

anhöriga ofta kunde avbryta arbetet för att fråga om väntetider och varför inget händer. 
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Sjuksköterskor beskrev hur de försökte att ta sig tid till att förklara varför det är väntetider och 

att det förändras allteftersom. Upprepade avbrott i arbetet kan vara bidragande till den känsla 

av otillräcklighet som beskrivs. I resultatet framkom att känslan av otillräcklighet var starkast 

hos sjuksköterskor med kortare erfarenhet inom yrket. Möjligen tar det inom akutsjukvård 

längre tid att få erfarenhet vad gäller prioritering vid hög arbetsbelastning. I och med längre 

erfarenhet torde det bli lättare att lita på sina prioriteringar samt att koppla bort jobbet och inte 

ta eventuella motgångar personligt.  

Eftersom det finns en tydlig skillnad i hur sjuksköterskor med olika erfarenhet och i olika 

utvecklingsstadier hanterar situationer (Benner, 1984), var upplevelsen återigen att 

studiedeltagarna befann sig i skilda stadier. I ovanstående dilemma gällande sjuksköterskors 

känsla av otillräcklighet observerades hur yngre sjuksköterskor uttryckte starkare åsikter kring 

det. De var mer benägna att låta yttre omständigheter påverka dem, både på och utanför 

arbetsplatsen. Således befann de sig i något av de tidigare erfarenhetsstadierna. Mer erfarna 

sjuksköterskor påverkades så klart av kommentarer, eller på annat sätt uttryckta åsikter från 

patienter och anhöriga, men endast där och då det skedde. De kunde lika fort släppa den känslan 

när något mer prioriterat dök upp, något som är karaktäristiskt för de senare stadierna.  

Studiens resultat visar att sjuksköterskor vid flera olika tillfällen tvingas välja mellan 

patienter och hur det i vissa fall leder till skuldkänslor och stress för sjuksköterskorna. Moralisk 

stress hos sjuksköterskor diskuteras av Jameton (2013) som beskriver hur sjuksköterskor är de 

som är nära patienten och arbetar för att bland annat trösta patienten och bygga upp en 

förtroendegivande relation. Det framkommer hur sjuksköterskor ibland upplever ett lidande hos 

patienterna som de inte kan rättfärdiga – varken för sig själva eller patienten då de har 

exempelvis smärtor eller behöver utföra, enligt sjuksköterskan, onödiga behandlingar vilka inte 

främjar patienten. Mest framträdande var den moraliska stressen hos sjuksköterskor som inte 

talade om vad de tyckte, där och då. Den typen av stress kan mycket väl vara bidragande till 

sjuksköterskors känsla av otillräcklighet och hopplöshet som framträder i föreliggande studie, 

då sjuksköterskor tvingas prioritera och välja bland sina patienter. Jameton (2013) menar att 

den moraliska stressen kan minskas om sjuksköterskan när osäkerheten är märkbar gör ett val 

över hur denne ska gå vidare för att hantera situationen. Vidare beskrivs att när det valet väl är 

gjort kommer lidandet och stressen att minska. Då det i underliggande studie var mindre erfarna 

sjuksköterskor som främst upplevde skuldkänslor och stress tror författarna att det kan finnas 

ett samband. En mer erfaren sjuksköterska har lättare och kan snabbare göra val om hur 
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prioriteringar skall hanteras och rättfärdigas gentemot övriga patienter jämfört med en mindre 

erfaren sjuksköterska, där valet kanske inte är lika självklart. 

6 Slutsatser och klinisk implikation 
Lågprioriterade patienter utgör en stor del av patienterna på akutmottagningen vilket beskrevs 

av sjuksköterskor i studien. Patienterna kan medföra en stor påfrestning för flödet på 

akutmottagningen och de får ofta vänta lång tid till förmån för högre prioriterade patienter. 

Sjuksköterskor har en varierande inställning till information och till när patienter bör informeras 

om väntetid och medicinska bedömningar. Mer erfarna sjuksköterskor har en större benägenhet 

att ge den typen av information och ibland undviker de mindre erfarna det. Med vetskap om det 

måste sjuksköterskor och akutmottagningar bli bättre på att vara tydliga i sin kommunikation. 

De måste kontinuerligt ge information och uppdatera lågprioriterade patienter om aktuella 

väntetider och bedömningar. För att undvika att information ges slentrianmässigt och olika 

beroende på erfarenhet, tidspress eller hög arbetsbelastning skulle tydliga riktlinjer om när och 

hur information ska ges underlätta för såväl oerfarna som erfarna sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor behöver övervinna sin rädsla över hur patienter reagerar på informationen och 

istället fokusera på att ha en välinformerad patient som vet varför den väntar.  Ett antagande 

kan vara att det troligen skulle underlätta vistelsen på akutmottagningen för den lågprioriterade 

patienten och minska känslan av att känna sig bortglömd. Sjuksköterskornas arbetssituation 

skulle kunna förbättras då de kan förebygga avbrott i arbetet och samtidigt visa de 

lågprioriterade patienterna att de finns där för dem.  

  Sjuksköterskor på akutmottagningen utsätts för betydande påfrestning i och med det stora 

antalet lågprioriterade patienter. Ofta känner sig sjuksköterskor otillräckliga i omvårdnaden av 

de patienterna. Att sjuksköterskorna känner så är en relativt ny kunskap som inte tydligt 

redovisats i tidigare forskning, troligen då den mest utförts med patienten som utgångspunkt. 

Att som sjuksköterska bedriva omvårdnad för patienter som är i behov av många insatser och 

samtidigt ansvara för icke akuta patienter kan vara betungande. Utmaningen är att finna en 

balansgång i professionellt utövande med patientsäkerhet, prioritet och ansvar på samma gång 

som sjuksköterskan utsätts för moralisk stress.  

Därför behövs det ytterligare forskning inom området – ur sjuksköterskans synvinkel – för 

att tydligare kartlägga problemet och underlätta arbetssituationen för framtidens sjuksköterskor 

och därmed skapa en tryggare miljö för den lågprioriterade patienten på akutmottagningen.  
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7 Jäv 
I studien framkommer inget jäv. 

8 Författarnas medverkan 
Båda författarna har i samma omfattning varit delaktiga i planering av studien samt 

genomförandet av densamma; avseende planering, datainsamling, dataanalys och 

sammanställning. 
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Tack till! 

Vi vill i första hand tacka intervjudeltagarna som tog sig tid och med stort intresse bidrog 

med intressanta diskussioner, vilka ledde fram till studiens resultat. Utan Er skulle vi inte 

kunnat genomföra studien. 

Ett stort tack till ledningen på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Örebro för 

deras flexibilitet och hjälpsamhet gällande planeringen och genomförandet av 

intervjuerna. 

Sist men inte minst riktar vi ett varmt tack till vår handledare Sigrid Odencrants vid 

Örebro Universitet. Med stort engagemang i vår studie har Sigrid gett högkvalitativ 

handledning via rak kommunikation och utvecklande kritik. Det har drivit oss framåt i vårt 

arbete vecka för vecka och gjort att vi blev klara i tid. Med hennes hjälp har vi åstadkommit 

något vi båda är stolta över. 

 

Andreas och Johan  
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Bilaga I – RETTS 
 

Figur 1 – del ur akutjournal där triagenivåernas olika gränser avseende vitalparametrar visas 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – ESS 5: Bröstsmärta. I de olika färgade rutorna listas faktorer eller symtom, som tillsammans med 

kontaktorsaken kan ge en högre triagenivå. 

  



 

 

Bilaga II – intervjuguide 

Introduktionsfrågor 

Hur gammal är du? Vad är din yrkestitel? Vilken är din arbetsplats? Hur länge har du varit 

sjuksköterska? Hur länge har du jobbat här?  

Intervjufrågor 

1. Hur tror ni personer i allmänhet beskriver akutsjukvård och akutmottagningen? 

 

2. Vad kännetecknar en lågprioriterad patient? 

 

3. Beskriv orsaker till att en patient blir lågprioriterad. 

 

4. På vilket sätt informeras en patient om att den är lågprioriterad?  

 

5. Kan ni beskriva vad som händer med den lågprioriterade patienten efter triagering? 

 

6. Hur påverkas arbetet kring de lågprioriterade patienterna vid hög arbetsbelastning? 

 

7. Vad ser ni för svårigheter kring den lågprioriterade patienten? 

 

8. Vad ser ni för möjligheter kring den lågprioriterade patienten? 

 

Avslutningsfrågor 

 

• Har ni något mer att säga kring ämnet eller reflektion?  

• Hur upplevde ni gruppintervjun?  

 

  



 

 

Bilaga III – analysmatris  

 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori TEMA 

Så det är en evighetsväntan 

för gröna patienter. 

Evighetsväntan 

för gröna 

patienter. 

Lågprioriterade 

patienter väntar 

länge 

Lång väntetid 

En utsatt 

patientgrupp 
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”Nu har jag fått nog, nu tar 

jag mig hit” Nej, de förstår 

typ inte var de ska söka, de 

söker liksom fel. 

Patienter förstår 

inte vilken 

vårdnivå de ska 

söka och söker fel. 

Patienter söker 

fel vårdnivå 

Delad 

sjukdomsbild och 

okunskap om 

vårdnivå 

 

Men många har ju den bilden 

att de är den sjukaste 

människan inne i akuten och 

när man säger att det finns 

dem som är sjukare … är det 

som att de har så svårt att 

förstå det. 

Många patienter 

upplever sig själva 

som sjukast även 

om sjuksköterskor 

inte håller med. 

Olika syn på 

patientens 

situation. 

Har man mycket 

arbetsbelastning så blir det ju 

lite missat med allt. Men jag 

tror kanske att det blir mer 

med de gröna känns det som. 

Tillsyn missas 

oftare hos de 

gröna patienterna 

Tillsyn missas Tillsyn 

En utmaning för 

sjuksköterskan 

Jag säger aldrig någonting. 

Jag har slutat med det helt 

faktiskt … det är sällan man 

vågar säga någonting tycker 

jag. 

Jag har slutat säga 

någonting – det är 

sällan man vågar. 

Utebliven 

information 
Information 

… då känns det som att man 

vill börja gråta för att man har 

så mycket att göra. Det är ju 

inte det att man inte vill 

hjälpa nån. Men när det är 

nån som har hjärtinfarkt så 

vill man ju kanske hjälpa den 

först. 

Man har så 

mycket att göra. 

Man vill hjälpa 

men även hjälpa 

den med 

hjärtinfarkt först. 

Känsla av 

otillräcklighet 

och skuld 

Skuld 

De där gröna som suger livet 

ur en när de kommer och 

frågar stup i kvarten … det 

tar ju mer energi liksom, det 

tar så himla mycket energi, så 

Det tar mycket 

energi när de 

gröna frågar hela 

tiden. De suger 

musten ur en. 

Energitömmande 

arbete  
Stress 


