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Sammanfattning 
Bakgrund: Akutmottagningarna i Sverige vårdar patienter med akuta tillstånd eller icke akuta 
tillstånd däremot ingen planerad vård. Att vårda en kollega som kommer in som patient kan 
vara en utmaning. Det har i tidigare studier framkommit att det kan upplevas som 
skrämmande och kan framkalla känslor som stress och oro. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda en kollega på en akutmottagning. 

Metod: Nio sjuksköterskor från tre olika akutmottagningar inkluderades i studien. En 
kvalitativ intervjustudie genomfördes med semistrukturerade frågor. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant för att sedan analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat:  Analysprocessen resulterade i två teman: Upplevelser av att vårda och bemöta en 
kollega, och Upplevelser av arbetssituationen och rutiner. Sex kategorier belyser resultatet. 
kommunikation och information, relation, omhändertagande, resurser och möjligheter i 
arbetssituationen, erfarenhet och kompetens, sekretess som medarbetare och i arbetsgruppen. 
Kategorierna stöttades upp med citat från informanterna. 

Slutsats: Upplevelsen av att vårda kollegor på akuten skapade en hel del känslor. 
Informanterna kände sig ofta obekväma. Osäkerheten och oron återspeglar sig i relationen 
med kollegan, hur information gav och togs emot. Genom att ha en bra kommunikation i 
teamet kring kollegan fanns det möjligheter att hjälpa varandra. Det gav en ökad trygghet i 
vårdande av kollegan. Sekretess var en viktig faktor, då informanterna upplevde att det blev 
svårt att skydda kollegans uppgifter i datasystemen. Det kunde även bero på andra 
anledningar. Viktigast var att skydda kollegor när de kommer som patient när de söker vård 
på akutmottagningen.   

Nyckelord: Bemötande, relation, resurser, styrkor och svagheter, upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Abstract 
Background: Emergency clinics in Sweden care for patients with emergency or non-emergency 
conditions, however, no planned care. Caring for a colleague who comes in as a patient can be a 
challenge. It has been found in earlier studies that this can be perceived as scary and can cause 
feelings like stress and concern. 

Aim: To describe the nurse's experiences of caring for a colleague in an emergency room 

Method: Nine nurses from three different emergency services were included in the study. A 
qualitative interview study was conducted with semistructured questions. The interviews were 
transcribed verbatim and then analyzed based on a qualitative content analysis. 

Results: The analysis process resulted in two themes: experiences of caring and meeting a 
colleague, and experiences of the work situation and routines. Six categories highlight the result. 
communication and information, relation, care, resources and opportunities in the work situation, 
experience and competence, confidentiality as employees and the working group. The categories 
were supported by quotes from the informants. 

Conclusion: The experience of caring colleagues in the emergency room created a lot of 
emotions. The informants often felt uncomfortable. Uncertainty and concern reflect in the 
relationship with the colleague, how information was given and received. By having good 
communication in the team around the colleague, there were opportunities to help each other in 
the team. It gave increased security in the care of the colleague. Confidentiality was an important 
factor when the informants felt that it was difficult to protect colleagues' tasks in computer 
systems. It could also be due to other reasons. The most important thing was to protect 
colleagues when they come as a patient when looking for care at the emergency room. 

Keywords: experience, relationship, resources, strengths and weaknesses, treatment 
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1.Inledning. 

I massmedia debatteras dagligen om akutsjukvård där exempelvis väntetider, stress, våld, hot 
och sjuksköterskebrist är några av de rubriker som dyker upp. Flertalet av landets befolkning 
besöker någon gång en akutmottagning i Sverige. Ibland personer som har en relation till den 
sjuksköterska som arbetar på akutmottagningen. 
 
Författarna som genomfört denna studie arbetar på en akutmottagning. Akutmottagningen där 
författarna arbetar besöks dagligen av ett stort antal patienter med olika skador och 
sjukdomar, både akuta och icke akuta tillstånd. Vårda en patient i en akut situation kan 
innebära osäkerhet och oro. 
 
Att vara patient på den egna arbetsplatsen kan innebära att personen känner sig utlämnad och 
många känslor kan bli extra starka inför situationen. En person som arbetar inom vården kan 
ha god kännedom om undersökningar och hur behandlingar utförs. Trots det kan kollegan 
vara i behov av samma information och stöd som andra patienter. Som en följd av våra egna 
erfarenheter uppkom intresset för att undersöka och ta reda på mer om sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda och ta hand om en kollega på akutmottagningen under ett arbetspass. 
Därför valde författarna att göra en intervjustudie för att se om vi kan få veta mer om 
sjuksköterskors upplevelser kring att vårda en kollega och om de känslomässigt påverkas av 
att vårda en kollega. Författarna upplever att det är viktigt för att förbättra vårdkvalitén mot 
bakgrund av kollegans extra utsatta situation. 
 
 
 
2.Bakgrund 

Att arbeta som sjuksköterska på en akutmottagning är både varierande och utmanande. I 
arbetet utsätts sjuksköterskan många gånger för komplexa och oförutsägbara händelser som 
kan innebära att livet förändras både för sig själv och för den som blir vårdad. Patienter som 
söker vård är av varierande ålder med skador av olika allvarlighetsgrad och inom olika 
specialiteter såsom exempelvis kirurgi, ortopedi, internmedicin, gynekologi eller öron 
(Wikström, 2012). Verksamheten på en akutmottagning ska gälla alla vid sjukhusets 
förekommande vårdområden, alltså all vård som inte är planerad. Vården skall vara 
kostnadseffektiv och sjuksköterskans arbete skall innefatta god och säker vård och på lika 
villkor. En person skall mötas med respekt, omtanke oavsett ålder, kön. Bedömningar, 
diagnos och behandlingar skall utföras med respekt och värdighet för patientens 
självbestämmande och integritet. Sannolikheten att möta en kollega som sökt vård är stor då 
sjukhusen är centrerade till få platser i landet och sjukhusens upptagningsområden är stora 
(socialstyrelsen, 2012, Hälso- och sjukvårdslagen, 2017:30). 
 
Då vården kan se olika ut ibland beroende på om den är akut eller icke akut avgör situationen 
hur snabbt sjuksköterskan hinner förbereda sig och det är ju inte alltid att förberedelser är 
möjliga. När en kollega söker vård på akutmottagningen kan det var svårt för sjuksköterskan 
att vet hur hen ska förhålla sig beroende på vad kollegan söker för. En känsla av otrygghet 
kan uppstå då kollegan plötsligt blir patienten och det i sin tur utlöser olika etiska dilemman. 
Reaktioner hos vårdpersonalen kan variera, det fanns emellertid en påtaglig risk att stress och 
oro runt patientsituationer kan påverka arbetsuppgifterna och hur de hanterar den akuta 
situationerna som kan uppstår, det kan i sin tur göra att patientsäkerheten äventyras 
(Svantesson, Carlsson, Prenkert, & Anderzén-Calsson, (2015). Det finns tre viktiga 
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utmaningar i arbetet med kollegor som befinner sig på akuten som patient. Det är att bevara 
gränser i relationen med kollegor, att inte dra förhastade slutsatser att kollegan förstår eller tar 
till sig kunskapen kring sin vård och att ge information på samma sätt som till en patient som 
inte jobbar i vården (Dorneyer-Klenske & M. Rosenbaum, 2012). Då det redan finns en 
relation är det stor risk att det första samtalet hoppas över. Det är svårt för sjuksköterskan att 
förhålla sig till kollegans kunskap och det kan på så sätt leda till att sjuksköterskan glömmer 
av att kollegan är patient, vilket i sig kan leda till informationsbrist. (Schapira, Lawrence, 
Blaszkowsky, Cashavelly, Riley, Wold, Ryan & Penson, 2014). När patienter upplever 
bristande information av undersökningar och behandlingar gav det uttryck i form av oro hos 
patienten, det i sin tur mynnade ut i till oro under utförandet av undersökningarna och 
behandlingar. Att patienten får tillgång till relevant information är viktigt och att 
sjuksköterskan följer upp så att patienten förstått informationen rätt. På så sätt kan eventuella 
luckor i informationen täppas till och patienten kan känna sig trygg (Sahlsten, m.fl., 2005, 
Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004). 
 
Att skapa ett förtroende mellan vårdpersonal och patienten är ett villkor som behöver 
förhandlas fram, personalen behöver tjäna patientens förtroende för att få patientens tillit. De 
menar på att patienter är mer delaktig i den egna vården vilket skapar utmaningar för vården 
då patienten själv kan vara med och bestämma och delta i beslut om var, när och hur 
behandlingar ska utföras (staniszewska & West, 2004). Det är betydelsefullt att det finns en 
öppen och förtroendefull relation mellan patient och sjuksköterska, eftersom sjukhusmiljön 
kan kännas skrämmande och hotfull mot patientens integritet. Att arbeta utifrån 
personcentrerad vård kan göra att personalen ser individen och inte bara patienten 
(Svantesson et al. (2015). Det innebär också att sjuksköterskan i vårdandet av kollegan kan se 
den sårbara patienten i kollegan och identifiera kollegan i patienten för att på så sätt känna sig 
tryggare att ta hand om sin kollega  
 
Att arbeta i team är en bra förutsättning för att ge bästa tänkbara vård i en situation som 
upplevs som jobbig. Det gör att teamet tillsammans kan hjälpas åt kring vården av kollegan 
och ge stöd. Genom att samarbeta med olika professioner som ingår i teamet skapas en 
optimal vård kring patienten. Förutsättningen för ett bra teamarbete är bra kommunikation och 
att de tar vara på varandras kompetens. Det gör att det finns en möjlighet att diskutera en 
situation som varit jobbig och även få stöd av övriga kollegor i teamet. Teamarbete skapar 
också en trygghet för patienten i den sårbara situationen som hen befinner sig i och ger 
patienten möjlighet att vara delaktig i den egna vården (Edberg et al., 2015). Sjuksköterskans 
profession innebär att hon/han skall ha respekt för den enskilde individen och dennes 
autonomi. Sjuksköterskan bör ha en helhetssyn som är humanistisk. Enligt 
hälsosjukvårdslagen SFS. (2017:30). skall god hälso- och sjukvård bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Det skall också främja goda kontakter mellan 
patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Vården skall så långt som det är möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten.  
 
Bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) säger att personal inte får röja 
uppgifter som kan avslöja patienten exempelvis om familjeförhållanden, sociala förhållanden, 
sjukdom, adressuppgifter m.m. De personer som jobbar kring patienten har rätt till uppgifter 
om patienten för att utföra den bästa vården. Övriga kollegor har inte rätt att få uppgifter om 
patienten trots att de har tystnadsplikt. Ger patienten sitt godkännande kan besked om att 
patienten befinner sig på akutmottagningen lämnas ut till annan person så som anhörig eller 
arbetsgivare m.fl. Att vårda en kollega är dock inte så vanligt och det händer inte så ofta. Att 
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vara förberedd på att det kan hända kräver att vården är genomtänkt och diskuteras (Schapira, 
Lawrence, Blaszkowsky, Cashavelly, Riley, Wold, Ryan & Penson, 2014)  
 
 
 
3.Problemformulering 

När personal från akuten blir sjuk, och själv blir patient, finns risk att omhändertagandet blir 
annorlunda. Vanligaste orsaken är att osäkerhet, stress och oro påverkar sjuksköterskans 
omhändertagande av kollegan. Forskning visar att det upplevs skrämmande att vårda en 
kollega. Därför valde författarna till studien att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att 
vårda en kollega på akuten och om de känslomässigt påverkas av att vårda en kollega. Studien 
är för att förebygga eventuella brister i omhändertagandet och för att författarna upplever att 
det är viktigt för att förbättra vårdkvalitén för kollegans extra utsatta situation. 

 
 
 
4.Syfte 

Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda en kollega en på akutmottagning. 

 
 
 
5.Metod 

5.1.Design 

Intervjustudien genomfördes med en kvalitativ metod och har en deskriptiv design med en 
induktiv ansats (Polit & Beck, 2012). Semistrukturerade frågor användes i studien för att 
fånga personalen beskrivningar hur de upplever att vårda en kollega på akutmottagningen. 
Texterna analyserades sedan med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundmans 
(2003). 
 
5.2.Urval 

Studien genom fördes på tre akutmottagningar i södra Sverige. Ett informationsbrev (Bilaga 
1) skickades ut till verksamhetscheferna där syftet med studien beskrevs och vilka 
inklusionskriterier som söktes till studien. Inklusionskriterier som var att deltagarna skulle 
vara legitimerade sjuksköterskor och ha en erfarenhet av minst 3 år på en akutmottagning där 
de arbetat som sjuksköterska. Det specifika kriteriet är att de skulle ska ha vårdat en kollega 
på akutmottagningen under något av sitt arbetspass. Exklutionskriterier fanns inga. 
 
Av de sju akutmottagningar som kontaktades var det fem som svarade. Två akutmottagningar 
svarade inte trots upprepade försök via mail. Två av de andra akutmottagningarna tackade nej 
då de ansåg att de inte hade möjlighet att ställa upp. De tre akutmottagningarna som återstod 
svarade verksamhetscheferna att de hade informanter som kunde och hade möjlighet att ställa 
upp i studien. Verksamhetscheferna skickad därefter tillbaka namn och mailadresser på 
informanter, det blev sammanlagt namn på tio informanter. Via e-mail skickades ett 
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informationsbrev till informanterna om studiens syfte (bilaga 2) och ett samtyckesformulär 
(bilaga 3). Alla tio informanter tackade ja till att medverka i studien. Via e-mail bestämde 
sedan informanterna tid och plats för intervjun.  
 
Samtliga deltagare var kvinnor med varierade åldrar och arbetslivserfarenhet. Det gav ett brett 
spann från de som nyligen studerat till de med lång erfarenhet. Enligt Polit & Beck (2012) så 
strävar kvalitativ studie att få en så stor variation som möjligt utifrån kön, ålder och 
erfarenhet.  
 
Tabell 1. En sammanställning med information om informanterna  

 

 

5.4.Datainsamling 

Vid intervjutillfällena informerades informanterna muntligt hur studien var upplagd, vad 
syftet med studien var, att medverkan var frivillig och kunde avbrytas när som helst om 
informanterna ansåg det. Informanterna fick även information om att intervjuerna kom att 
spelas in digitalt. Samtyckeblanketen signerades av båda parterna på plats. Informanterna 
godkände att intervjun spelades in. 
 
Intervjuerna utgick från en intervjuguide med semistrukturerade frågor (Bilaga 4). Deltagarna 
i studien fick svara på likadana frågor och i samband med intervjuerna användes följdfrågor 
beroende på vad som kom upp under intervjuerna. Följdfrågor ställdes som t.ex. Hur tänkte du 
då? Vad menar du med det? Kan du utveckla? för att deltagarna skulle bjudas in till att 
utveckla sina svar ytterligare (Polit & Beck, 2012). Första intervjun användes som en 
pilotintervju för att kontrollera användbarheten av intervjufrågorna och för att författarna 
skulle få träna på intervjumetodik (Kvale & Brinkmann, 2014). Det blev inga förändringar i 
intervjuguiden, då författarna upplevde att informanten gav bra respons på frågorna under 
pilotintervjun. Intervjun ingår i det övriga analysmaterialet.  
 
Alla intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplats i samband med ett arbetspass 
antingen när de skulle gå av sitt pass eller när de inledde sitt pass. Informanterna valde själva 
var på arbetsplatsen intervjun skulle äga rum. Några valde att sitta i arbetsplatsens 
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konferensrum där det gick att sitta ostört, andra informanter valde att sitta i en avgränsad del i 
deras lunchrum. 
 
Båda författarna deltog vid intervjuerna. En intervjuade, den andre som inte intervjuade 
ställde följdfrågor. Intervjuerna spelades in digitalt och varierade mellan 20 och 40 minuter. 
Polit & Beck (2012) menar att spela in intervjuer är att rekommendera när kvalitativa studier 
genomförs, då det ger författarna möjlighet att transkribera texten ordagrant och på så sett ge 
informanterna full uppmärksamhet under intervjun. 
 
5.5.Analys 

De enskilda intervjuerna transkriberades ordagrant och skrevs sedan ut i pappersformat. För 
att analysera texterna användes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman 
(2003). texterna lästs igenom flera gånger av båda författarna, först enskilt sedan tillsammans 
för att få en känsla av sammanhang. Ur intervjumaterialet har sedan meningsbärande enheter 
tagits fram som motsvarar syftet.  
 
Författarna utförde analysarbetet tillsammans för att få fram de olika meningsbärande 
enheterna, det innebär att ord eller fraser med samma centrala innebörd kortades ner utan att 
det centrala innehållet försvinner. Enheterna fick sedan en kod som beskrev det centrala 
innehållet i texterna. Koderna som kom fram jämfördes sedan för att finna likheter, olikheter 
och mönster. Genom koderna kunde sedan kategorier bildas, som innebär att data med 
liknande innehåll samlas upp. Efter ytterligare analys av texterna, sammanställdes koderna 
och organiserades, vilket resulterade i 5 kategorier.  (Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa 
sammanställdes i en tabell 2, se nedan. 
 
Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Kategorier 

Dels är det väl det här med 
sekretessen, det kan ju vara 
svårt 

 

Svårare att vara 
professionell till någon 
man känner 

Sekretess kan 
vara svårt 

 

Svårare att vara 
professionell 

sekretess 

 

 

Professionell 

Att uppleva hur sekretessen 
fungerar kring kollegan som 
patient. 

 

Sjuksköterskans upplevelser 
av svagheter vid bemötande 
av en kollega 

 

5.6.Etiska övervägande 

Enligt SFS 2018:147 behövs ingen ansökan om etikprövning då intervjuerna utförs inom 
ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå men som i alla studier där informanter är 
med bör för och nackdelar och risker övervägas som kan påverka de intervjuade deltagarna.  
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Då forskning skall bedrivas på människor valde forskarna att följa dokumentet God 
Forsknings ed som vetenskapsrådet (2017). Fyra grundläggande krav på individskydd står 
beskrivet i dokumentet, det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.  
 
Informationsbrev skickades ut till enhetscheferna med studiens syfte och upplägg, 
enhetscheferna utsåg informanter till studien. De informanter som tackade ja till studien fick i 
sin tur ett informationsbrev där syftet med studien beskrevs och information om att det när 
som helst går att dra sig ur studien, utan att ange skäl. Ett samtyckesformulär lämnades ut till 
informanterna att signera där det står att de tagit del av informationen och där de gav 
informerat samtycke att delta i studien.  
 
Allt materialet har behandlats konfidentiellt och avidentifieras och intervjudeltagarnas 
identitet skyddas i form av kodning. Allt material kommer efter att magisteruppsatsen är 
färdig att förstöras.  
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål, Då inga personuppgifter samlats in behövdes inget 
godkännande på denna punkt. 
 
 
 
6.Resultat 

Det framkom fem kategorier i analysen de är: Att uppleva hur kommunikation och 
information påverkas vid vård av en kollega, Sjuksköterskans emotionella upplevelse av att 
vårda en kollega, Sjuksköterskans upplevelse av egna styrkor vid omhändertagandet av en 
kollega, Sjuksköterskans upplevelser av svagheter vid bemötande av en kollega, Upplevelsen 
av att få stöttning i omhändertagandet av en kollega och Att uppleva hur sekretessen fungerar 
kring kollegan som är patient. Kategorierna förstärks med olika citat. Citat i texten 
presenteras i kursiv stil från intervjuerna. 
 
6.1.Att uppleva hur kommunikation och information påverkas vid vård av en kollega. 

Informanterna upplevde att det skiljde sig i att vårda en kollega gentemot en annan patient. 
Några av informanterna upplevde att information som samlades in eller när den gavs till 
kollegan inte blev lika utförligt med information som till en annan patient. En sjuksköterska 
förklarade att information inte behövde vara så ingående, att det inte var så noga att ta 
uppgifter då kollegan redan vet hur allt går till. I vissa avseenden uteblev information helt 
enligt en informant. Det upplevdes både positivt och negativt då sjuksköterskan förutsatte att 
kollegan redan visste vad  samtalet skulle handla om.  
 
”Alltså, det kan vara både negativt och positivt för man kan tänka så här att en person som är 
insatt i vården, kanske man hoppar över en del av informationen som man redan vet att den 
personen vet om. Jag tror att man kan ha en förutfattad mening om att den redan kan och 
vet” Nr 5 
 
Samma informant upplevde även att de använde ett annat språk när information gavs till en 
kollega. Kollegan förstår språket i vården så det behövs inte några förklaringar. Vilket gjorde 
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att sjuksköterskan kunde prata utan att tänka på att förenkla språket då kollegan kan hantera 
det medicinska språket. 
 
”man använder kanske ett annat språk med en som jobbar i vården jämfört med någon som 
inte jobbar i vården. (…)för då ger du information. en förklarande information mer kanske än 
vad man gör till en kollega eller till någon som jobbar i vården.” Nr 5 
 
En annan informant upplevde att det var ett problem om det förutsätts att kollegan redan vet 
hur allt går till. Den informanten upplevde att det generellt utförs en sämre information till en 
kollega då den redan har kunskap om arbetsplatsen och dess rutiner. Informanten tar även upp 
vikten av att tänka på att alla har olika bakgrund och har olika erfarenheter vilket gör att alla 
bör få information oavsett om hen är patient eller är kollega. Upplevelsen från en informant 
var att kollegan kunde bli blockerad eller att hen inte kom ihåg rutiner eller att ha sin kunskap 
aktuell just i situationen. Informanten ansåg att kollegan ska ha rätt till att få likadan 
information som någon annan patient. 
 
”(…)Jag ger precis samma information, tycker att de har rätt att få samma information 
(…)för kommer man in som patient hit så kan jag tänka mig att de är lite blockerade. Även om 
den kan allting innan så kanske det slår lite slint när de plötsligt hamnar i en obekväm 
situation. Sedan kan jag fråga, vet du det här redan så behöver jag inte berätta det för dig 
men jag berättar gärna om du vill veta.” Nr 3 
 
6.2. Sjuksköterskans emotionella upplevelse av att bemöta en kollega i vårdandet. 

Svårigheten som en del av informanter upplevde var främst i relationen i mötet med kollegan 
som sökte vård. I mötet upplevdes det att rollen sjuksköterska -patient förändrades. 
Känslomässigt visade det sig i att det var svårt att veta hur sjuksköterskan skulle förhålla sig. 
En sjuksköterska upplevde att en situation kan upplevas krystad och det blir svårt att veta för 
sjuksköterskan hur hon skulle förhålla sig till sin kollega som sökt vård. En annan informant 
upplevde att det var som att vårda vem som helst och såg inga konstigheter i det. Det visade 
sig också att informanterna upplevde att det fanns vissa skillnader i vårdandet som de inte 
tänkt på tidigare exempelvis i relationen. Relationen kan kännas oprofessionell genom att de 
blev mer partiska och känslomässigt blev involverade.  
 
“man blir mer partisk. Man känner lite extra med personen. Man har kanske inte den här 
sköterska-patient rollen utan det kanske blir mer sköterska-sköterska, vän-vän roll i stället ” 
Nr 4 
 
Samtliga informanter påpekade ändå att de upplevde att det i sitt vårdande och bemötande inte 
var någon skillnad på om det var en kollega eller någon okänd. Relationen var densamma. Det 
kunde dock känna oro över att relationen inte skulle bli den samma efteråt i fall det inte blev 
ett bra omhändertagande och om det fanns några tråkiga besked att ge kollegan. Det kunde 
upplevas stressande för informanterna. Upplevelsen av att vårda en kollega på akuten gav 
ändå en positiv känsla för de flesta av informanterna. Det viktigaste för informanterna var att 
det blev ett bra omhändertagande.  
 
”Jag behandlar väl mina kollegor lika som jag behandlar sådana jag inte känner” Nr 8 
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6.3.Sjuksköterskans upplevelse av egna styrkor vid omhändertagandet av en kollega. 

En informant upplevde att hennes styrka var att kunna släppa allt när hon gick hem och att 
inte behöva tänka mer på jobbet. För att inte bli påverkad och klara av att vårda kollegor valde 
informanten att sätta upp en mur kring sig, det tyckte hon var en styrka hos henne. 
Informanter beskrev att mycket lång erfarenhet och rutin i arbetet av olika arbetsuppgifter var 
en styrka som de upplevde sig själva att ha. Flera informanter upplevde att tryggheten i 
sjuksköterskerollen tillsammans med erfarenhet har en betydelse för att känna sig trygg i att 
vårda en kollega. 
 
”Jag tror att erfarenhet i yrket och att man känner sig själv så. Jag tror att det är bra 
egenskaper för att inte göra skillnad. Att jag är trygg i min sjuksköterskeroll(…).”Nr 5 
 
Upplevelsen av att vårda en kollega på ett bra sätt enligt informanterna var att 
sjuksköterskorna vet vad som ska göras vilket gjorde att omhändertagandet av kollegan blev 
smidig och tryggare. Sjuksköterskans upplevelse av att få ett så bra omhändertagande som 
möjligt gjorde att sjuksköterskan kontakta läkaren omedelbart så kollegan snabbare blev 
omhändertagen, det var en informant som beskrev som en styrka.  
 
”Göra allting så fort eller så bra som möjligt på en gång och kanske pratar med någon 
bakjour, överläkare eller någonting” Nr 1 
 
6.4.Sjuksköterskans upplevelse av egna svagheter vid bemötande av en kollega 

Svagheter som framkom under intervjuerna var att det de flesta upplevde att det var svårare 
att vara professionell. Det var svårt att hålla en fasad då informanterna blev mer känslo-
mässigt berörda av situationen. Några informanter upplevde inte ett lika stort ansvar när de 
vårdar en kollega mot att vårda en okänd patient. Det räknade med att kollegan som sökt vård 
klarade sig själv i större utsträckning och att informanterna kände att de inte hade ett lika stort 
medicinskt ansvar. 
 
”det är väl just det att jag känner mig mer blottad i min profession för då är jag ju inte bara 
sjuksköterska utan även min person” Nr 6 
 
Det framkom från två informanter att de upplevde att det är en svaghet att inte hänvisar 
kollegor på samma sätt som en okänd patient till annan vårdinstans, utan försöker se till att de 
får hjälp på akuten trots att vårdnivån är på annan instans. Upplevelsen var även att det kunde 
kännas obekvämt att ta upp känsliga frågor vid omhändertagandet. Informanter kände att det 
var läkarens uppgift att ta upp vissa saker samt informera kring vissa uppgifter. 
 
”Skulle en kollega komma in med någonting som t.ex. intagit stora mängder alkohol så är det 
ju inte min uppgift att informera. Skulle jag få en sådan uppgift tycker jag det skulle vara 
svårt.” Nr2 
 
6.5.Upplevelsen av att få stöttning i omhändertagandet av en kollega 

Informanter upplevde att det fanns möjlighet att byta med varandra om en kollega kom in som 
patient. Alltså att det går att byta med någon som inte känner kollegan. Det var inte alltid 
möjligt då alla är kollegor med den som kommer in. En lösning kunde vara om det fanns 
bemanningspersonal eller ny personal som kunde hjälpa till att byta i ett sådant läge. 
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”Om jag tycker det är obehagligt så byter jag med någon men det är inte alltid det går 
kanske. Det kanske inte går men oftast så gör det ju det men jag har aldrig upplevt det” nr 8 
 
En informant upplevde att det kunde vara lättare att byta med varandra då det jobbades i team. 
På så sätt kunde alla hjälpas åt om någon i teamet upplevde det känslomässigt jobbigt av att 
vårda en kollega. En Informant tyckte att de var en resurs om läkaren kunde gå in till kollegan 
istället då de inte har samma förhållande till varandra. 
 
”Det är alltid bra att få in någon utomstående, eller jag tänker, läkarna kan inte har samma 
förhållningssätt om man tänker en kollega. En kollega skulle ju vara en människa i samma 
yrkeskategori, kanske läkaren kanske inte känner den personen lika bra.(…)” nr 6 
 
En av informanterna upplevde att få prata med chefen efter en jobbig situation med en kollega 
var en stöttning. Att få prata av sig kändes viktigt och att veta att det finns möjlighet till 
avlastningssamtal vid behov. 
 
”Om jag har varit med om en situation som varit jobbig för mig då har jag alltid möjlighet att 
gå till min chef och prata av mig. Det finns alltid möjlighet till avlastningssamtal.” Nr 2 
 
6.6. Att uppleva hur sekretessen fungerar kring kollegan som är patient. 

Det framkom att informanterna upplevde att sekretessen var viktig men att det var svårt att 
arbeta kring sekretessen då datorerna som arbetsredskap som registrerat patienternas 
personnummer och namn och vad de söker för visas för övriga kollegor i datorsystemen. En 
informant upplevde att det finns en brist i att skydda en kollega med dess sekretess. De kan 
handla om att patienten blir osynlig i datorhanteringen vid registrering med ett annat 
personnummer så att inte alla kunde se att personen fanns med i registret bland övriga 
patienter.  
 
”(…)att på något sätt kunna skydda sina egna kollegor på något sätt. Vi vill ju använda det 
personnummer som de har för att samla alla journaler men det hade varit bra om vi kunde 
haft ett annat personnummer, typ som okänd eller oidentifierad för att jag inte vill att mina 
kollegor ska veta att jag är här. Det hade kunnat vara bra.” Nr 4 
 
Informanterna beskrev även upplevelsen kring sekretess gentemot kollegor i arbetsgruppen. 
Det kunde upplevas att kollegor var nyfikna och ville veta varför personen var där medan 
andra inte alls märkte av det. En informant upplevde att de var väldigt duktiga i arbetsgruppen 
på att inte sprida information om en kollega som kommit in och var sjuk. Det kunde visa sig 
att andra personer inte hade en aning om att en kollega varit där som patient. En annan 
informant tyckte att de får ju ändå reda på att de finns här och att de då inte utgjorde något 
hinder att berätta varför kollegan var där. En informant tyckte inte det var någon skillnad i 
sekretessen när hon vårdar en kollega gentemot en annan patient som söker vård. En tredje 
informant upplevde att det pratas om patienter i personalrummet och släpper information 
kring patienter. De kändes viktigt för informanten att kollegor inte lämnar ut sin kollega som 
är där som patient eller andra patienter. Det var viktigt för informanten att det inte pratades 
om någon patient utan att det var viktigt att hålla hårt på all sekretess för alla patienter men 
det var mer sårbart när det pratades om en kollega den skall ju komma dit sedan och jobba 
igen. 
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”Det är väl om arbetskamrater frågar, att man kanske inte tänker sig för, att man tycker att 
ja, det är ju ändå en i gruppen, men den har ju rätt att ha samma sekretess som vilken som 
helst, om den inte uttryckligen säger själv att det är okey att du talar om att…hur det går med 
mig eftersom de andra arbetskamraterna förmodligen också vet att vederbörande är här, 
annars har jag ju inte rätt att säga någonting.” Nr 7 
 
En annan del av sekretessen som en informant upplevde svårhanterligt var att läsa kollegans 
journal. Det kunde upplevas som att de fick reda på mer än vad de behöver, vilket inte 
upplevdes likadant när en annan patient sökt vård. Därför kunde det kännas bättre att en 
läkare bara läste journalen. 
 
”jag kan tycka är lite svårt att många gånger, så kanske man inte vill vårda en kollega om 
man vet att de har något med sig i bagaget, för att jag ska slippa läsa vad som är i journalen, 
jag får reda på mer än vad man behöver, eller mer än vad man vill veta rättare sagt.” Nr 7 
 
Upplevelsen av att vara extra noga med sekretessen när en kollega kom in som patient var det 
flera informanter som tog upp då de upplevde att den förmånen kunde kollegan få. Kollegan 
arbetar ju på arbetsplatsen och skall ju tillbaka dit sen igen, och ska inte behöva känna sig 
utlämnad. Hur kollegan placerades, tänka på att inte sätta kollegan i ett väntrum utan direkt i 
ett patientrum var det en informant som lyfte fram. Flera informanter upplevde att det var 
svårt att hantera situationen kring sekretessen. 
 
” Då är det klart att man kanske är lite extra noga med integriteten och sekretessen där, att 
placera patienten på något ställe där inte alla ser, kanske inte öppet i ett väntrum eller så, om 
det skulle vara något speciellt. Den förmånen kan jag väl ändå tycka att de kan ha som 
patient(…).” Nr 10 
 
 
 
7.Diskussion 

7.1.Metoddisskussion 

7.1.1.Design 
För att upp nå syftet i studien genomfördes det kvalitativa intervjuerna med en deskriptiv 
design och med en induktiv ansats. Metoden är att föredra då den kvalitativa intervjustudien 
utgår ifrån att beskriva personalens upplevelser och erfarenheter av att vårda en kollega på 
akutmottagningen. Induktiv ansats lämpar sig bäst när syftet är att utveckla och dra slutsatser 
utifrån personalen erfarenheter jämfört med deduktiv ansats, som innebär att redan uppställda 
hypoteser testas (Polit & Beck. 2012). En annan metod är att göra en enkätstudie men då finns 
risken att svaren inte blir så utförliga som önskas och att syftet i studien inte uppnås. 
 
7.1.2.Urval 
I kvalitativa intervjustudier brukar antalet informanter ligga på 10 -/+ 15 deltagare, men det 
kan också var mindre antal intervjupersoner beroende på vad som skall undersökas, mängden 
data och kvalitén på intervjuerna spelar också roll. Nio intervjuer genomfördes i studien vilket 
är en godkänd urvalsstorlek enligt (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Verksamhetscheferna på de tre sjukhusen utsåg informanterna utifrån inklusionskriterier. Det 
kan vara en svaghet då informanterna kan har känt sig tvingade att ställa upp i studien. En 
styrka är att verksamhetscheferna känner informanterna och på sätt kan det ha lätt till en 
bredare variation på informanterna. De tio informanterna som anmäldes till studien hade en 
bred variation i variablerna som arbetslivserfarenhet, ålder, antal år på akutmottagningen 
vilket kan enligt Graneheim & Lundman (2003) öka resultatets giltighet. Då inte ett 
strategiskt urval nyttjades kan det ses som en svaghet, en styrka är att urvalet ändå genererade 
en bred variation. 
 
När förfrågan om deltagande till studien skickades till verksamhetscheferna var det bara namn 
på kvinnliga deltagare som kom tillbaka. Då det var sparsamt med respons från 
akutmottagningarna så ifrågasatte inte författarna detta. Det hade varit intressant att få med 
manliga informanter i studien och se om resultatet hade blivit annorlunda, vilket kan ses som 
en svaghet då variationen på variabeln kön uteblev.  
 
Från början var det tio deltagare men vid ett intervjutillfälle var det hård belastning på akuten 
och därför blev det ett bortfall då det inte fanns möjlighet att komma ifrån för att delta i 
studien. Detta innebar att datainsamlingen bestod av 9 intervjuer som ligger till grund för 
analysarbetet. Platsen för intervjuerna valde informanterna själva. 

7.1.3.Datainsamling 
Intervjuerna spelades in digitalt, vilket har både för och nackdelar. Styrka är att det blir 
mycket enklare att bearbeta data och komma ifrån att föra anteckningar under intervjuns gång. 
Det gör att fokus är mer riktad mot den som blir intervjuad. En svaghet kan vara att 
informanten kan bli reserverade och obekväma när samtalet spelas in samt att det tar lång tid 
att skriva ut intervjuerna om de blir för långa. Båda författarna var med i samtliga intervjuer, 
en ställde frågorna och den andra spelade in, detta är en fördel då författarna kunde ge stöd till 
varandra under intervjuerna (Polit & Beck, 2012). Ytterligare en fördel med att spela in 
digitalt istället för att skriva ner svaren direkt är att författarna ser ansiktsuttrycken och hör 
tonläget samt känner av stämningen under intervjuerna. Informanterna tillfrågades först om 
upplägget och om det gick bra att intervjun gick till på detta sätt, samtliga informanter var 
positiva till detta 
 
Då författarna inte har någon erfarenhet att intervjua gjordes första intervjun som en 
pilotintervju. På detta sätt kan författarna kontroller användbarheten av intervjufrågorna och 
få möjlighet att träna på intervjumetodik. Genom att kontrollera användbarheten på frågorna 
så att det svarar mot syftet ökar studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2014). Inga 
förändringar i intervjuguiden gjordes, då författarna upplevde att informanten gav bra respons 
på frågorna under pilotintervjun och denna intervju ingår i det övriga analysmaterialet. 
 
Alla intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplats i samband med ett arbetspass 
antingen när de skulle gå av sitt pass eller börja sitt pass. Informanterna valde själva var på 
arbetsplatsen intervjun skulle äga rum. Några valde att sitta i arbetsplatsens konferensrum där 
det gick att sitta ostört, andra informanter valde att sitta i en avgränsad del i deras lunchrum. 
Det gjorde att personal som kom och gick var ett störande moment, trots det gick intervjuerna 
att genomföra. Att utföra intervjuer på en plats där informanterna känner sig trygga och 
upplever att de kan prat fritt utan att andra lyssnar är positivt och kan ge mer utförliga svar 
(Polit & Beck, 2012). Ett bortfall uppstod på grund av hög arbetsbelastning vid ett 
intervjutillfälle. 
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Båda författarna deltog vid intervjuerna. En intervjuade, den andre som inte intervjuade hade 
rollen som observatör och ansvarade att samtliga frågor täckte syftet i studien, genom att flika 
in följdfrågor när det behövdes. En risk som författarna var medveten om var att 
informanterna kunde känna sig i underläge när båda deltog i intervjuerna, vilket inte blev 
fallet då informanterna vid förfrågan inte hade något emot att båda var närvarade. En styrka 
att vara två vid intervjutillfället är att det blir lättare att hjälpas åt och stötta varandra under 
intervjuerna. Att komma väl förberedd till intervjutillfällena, bearbetat intervjuguiden och 
utfört en pilotintervju för att kontrollera frågorna gör att trovärdigheten i studien ökar Polit & 
Beck, 2012). 
 
7.1.4.Dataanalys  
De enskilda intervjuerna transkriberades och analyserades ordagrant, intervjuerna skrevs 
sedan ut i pappersformat för att underlätta analysarbetet. Båda författarna läste sedan igenom 
materialet flera gånger och har kontinuerligt diskuterat intervjuerna för att finna 
meningsbärande enheter som ord, meningar och stycket som motsvarar syftet, (Kvale & 
Brinkman, 2014). Det finns en viss risk när de olika meningsbärande enheterna tas ut. Om de 
blir för stora enheter är risken att det blir för många olikheter i texterna och blir de för små 
enheter är risken att texten fragmenteras (Graneheim & Lundman, 2004). När texten 
kondenserades och kodades sammanställdes de i olika kategorier.  
 
Ändringar gjordes flera gånger allt eftersom koderna bearbetades, en del koder togs bort och 
några tillkom. Genom att båda författarna läst igenom materialet och diskuterat det emellan 
sig och utfört analysen gemensamt ökar studiens tillförlitlighet. Resultatet har sedan stärkts 
upp med citat från informanterna för att öka trovärdigheten ytterligare (Polit & Beck, 2012). 
 
Författarnas förförståelse kan påverka studiens trovärdighet då erfarenhet kan ha satt sin 
karaktär på analysen. Båda författarna har erfarenheter av att vårda en kollega på akuten vilket 
innebär att en viss förförståelse kunde kännas igen i egna uppfattningar av det som framkom i 
intervjuerna. Det behöver inte vara en svaghet utan upplevs istället som en styrka då 
författarna lättare förstod informanterna under intervjuerna. Intervjuerna har gjorts på flera 
olika akutmottagningar i södra Sverige vilket ökar validiteten för studien. Polit & Beck (2012) 
menar att överförbarhet handlar om hur resultatet kan överföras till andra grupper. 
 
 
7.2.Resultatdiskussion  

I resultatet framkom det från samtliga informanter både styrkor och svagheter i deras 
upplevelser om att vårda en kollega. Det visade sig främst vid information och 
kommunikation, sekretess och i omhändertagandet av patienten. Styrkor visade sig främst i 
informanternas erfarenhet av att vårda en patient och i omhändertagandet av en patient. 
Svagheterna visade sig främst vid information och hur informanter upplevde att sekretessen 
påverkade kollegan som sökt vård på akuten och även när det rörde sig om psykiska problem 
vilket gjorde informanten obekväm i den situationen. 
 
I sjuksköterskans kompetensområde ingår att undervisa, bemöta och informera alla patienter 
som söker vård för att göra patienten mer delaktig i den egna vården och för att lindra 
patientens lidande. (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Alla patienter har rätt till god och 
säker vård samt att god kontakt mellan sjukvårdspersonal och patient skall främjas. Det är 
sjukvårdens skyldighet att anpassa information till patienten (Hälso- och sjukvårdslagen, 
2017:30). Det ska vara möjligt för patienten att bli delaktig genom att få insikt och kunskap av 
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sjukvårdspersonalen och på så sätt aktivt kunna delta i sin vård. Information behöver ibland 
upprepas och fyllas på under vårdtiden, den behöver även få tid på sig om så behövs. 
Information ska anpassas till den enskilde individen och efter personens behov så som språk, 
mognad och ålder (Socialstyrelsen, 2015).  
 
Resultatet i den här studien visade att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient 
många gånger blev bristfällig. Informanterna uttryckte att information helt eller delvis uteblev 
på grund av att kollegan själv hade kunskap om vården och vårdförloppet. Att sjuksköterskan 
behöver reflektera över hur hon ger information till patienter för att samtalet skall bli så bra 
som möjligt (Frank, Asp och Dahlberg, 2009). Om kommunikationen brister mellan patient 
och sjuksköterska så blir patientens delaktighet i vården lidande. Bristfällig information kan 
leda till att budskapet inte uppfattas korrekt (Karliner, Hwang, Nickleach & Kaplans, 2010).  
 
I resultatet har det framkommit att information som uteblev var inte alltid ett medvetet 
bortfall. Faktum var att informanter istället menade att kollegan fick prata med en läkare 
direkt och att läkaren då samlade in den informationen som uteblev från sjuksköterskan. Joyce 
Traveelbees omvårdnadsmodell menar att kommunikation mellan två individer är det 
viktigaste. Det är ett sätt för sjuksköterskan och patienten att lära känna varandra vilket skapar 
trygghet så patienten kan öppna sig och uttrycka sina innersta känslor och rädslor (Kirkevold, 
2000). Viktigt är att sjuksköterskan vet om den beroendeställning som patienten befinner i 
och att försöka eftersträva en ömsesidig vårdrelation dem emellan (Wiklund, 2003).  
 
Svårigheter som informanterna lyfte fram var när det blev en situation med mer psykiatriska 
inslag, droger eller andra tunga bitar. Flera av informanterna upplevde att de bedömde att 
läkarna skulle ta den delen av informationen. Informanterna beskrev att det upplevdes 
obekvämt att säga till en kollega om eventuella alkoholvanor eller liknande och ansåg att 
läkare hade en annan relation till kollegan och kunde ta den delen av samtalet. 
Kommunikation är viktig del av behandlingen av en kollega, en bra kommunikation i teamet 
gör att missförstånd kan undvikas och att informationen till kollegan blir så bra som möjligt 
(Consalvo, et Al., 2006). En informant i studien upplevde att hon inte blev så delaktig i 
patientens vård när hen lämnades över till läkaren direkt. Att sjuksköterskan inte deltar i 
samtalet direkt från början behöver ju inte betyda att sjuksköterskan inte är delaktig. Vid bra 
information och bra teamarbete kan det bli mer kostnadseffektivt för vården genom att 
tillfälligt hoppa över ett steg där sjuksköterskan tar första samtalet med patienten. 
Sjuksköterskan får då tid till att ta sig an en annan patient under tiden då läkaren undersöker 
och behandlar kollegan. Det kan däremot bli stora kostnader om hela teamet påverkas av 
situationen och om någon av personalen i teamet blir sjukskriven av någon anledning eller 
mår dåligt av situationen. 
 
Resultatet visade att språket som användes till en kollega var en annan viktig del. Språket 
klarade av att ligga på en nivå där sjuksköterskan inte behövde tänka sig för om hen använde 
svåra ord och termer. Vikten av att personer förstår språket från sjukvårdspersonal (Fossum, 
2007). Personalen rör sig ibland med termer som inte alltid är så lätta att förstå för patienten 
vilket kan skapa missförstånd hos patienten.  
 
En annan del som informanter påtalade var att om relationen inte var bra sedan tidigare till 
kollegan så blev kommunikationen svår. Det fanns även en rädsla att kollegan skulle känna 
sig förolämpad om informanten började ställa frågor och förklara saker som de förutsatte att 
kollegan redan kunde. Om en konflikt finns mellan patient och sjuksköterska kan det betyda 
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att sjuksköterskan missar viktig information från patienten vilket kan försämra vården för 
patienten (Brinkett, 2010).  
 
Resultatet visade att sjuksköterskans emotionella upplevelse av att vårda en kollega fanns 
främst i hur relationen påverkade dem emellan under kollegans omhändertagande på akuten. 
Upplevelse var att det kändes viktigt att relation till kollegan blev bra under hela 
vårdförloppet detta för att det sedan ska kunna fortsätta relationen efter det att kollegan varit 
där som patient. Informanter upplevde att relationen i mötet med kollegan förändrades samt att 
rollen sjuksköterska-patient såg annorlunda ut än till en annan patient. En grundläggande 
hörnsten i relationen mellan vårdpersonal och patient är vårt sätt att tänka kring omvårdnaden. 
Relationen förändras över tid och patienter är mer välinformerade om sina hälsoproblem idag 
vilket gör att sjuksköterskan blir gäst i patientens liv (Edberg et al., 2015). Att få patienten 
mer delaktig i sin vård gör att relationen blir mera jämbördig. Det finns tre viktiga utmaningar 
när det kommer till relationen i vårdandet av en kollega. Utmaningarna är: att bevara gränser i 
relationen, att undvika antagande och att hantera åsikter från andra kollegor (Dorneyer-Klensk 
& Rosenbaum, 2012). De menar på att kollegans yrkesmässiga bakgrund skall stå tillbaka i 
omhändertagandet för att relationen ska bli så jämbördig som möjligt. Bara vetenskapen om 
att patienten är en sjuksköterska eller läkare skapar oro eller osäkerhet i relationen. 
Osäkerheten kunde handla om att de inte litade på sin kunskap och att deras kunskap inte 
räckte till. Sjuksköterskans ska kunna förmedla en förståelse och värme i en bra 
sjuksköterske- patientrelation och även stötta patienten i viktiga beslut (Castline, 2004).  
 
Resultatet visade att informanter upplevde det svårt att veta hur de skulle förhålla sig i 
relationen till kollegan och att det ibland kunde kännas oprofessionellt. Situationen kunde 
kännas krystad och någon informant upplevde att det inte alls var någon skillnad utan att 
relationen blev som till vilken annan patient som helst som får vård. Situationen att vårda en 
kollega upplevdes ibland skrämmande och stressande vilket också stöds av studien gjord av 
Svantesson, Carlsson, Prenkert, & Anderzén-Calsson, (2015) Vårdpersonalens reaktioner 
kunde variera och det fanns en påtaglig risk att stress och oro runt patientsituationer kunde 
påverka arbetsuppgifterna och hur de hanterar de akuta situationerna som uppstod. 
 
Levines bevarande modell (1967) belyser studien med de fyra bevarande principerna. 
Omvårdnadsteorin fokuserar på patientens intimitet och innehåller 4 principer. Första 
principen är bevarande av energi principen. Den beskriver hur personens energi bevaras och 
tas om hand med exempelvis sömn, vila och nutrition. Andra principen består av strukturell 
integritet. Den handlar om att läka. Sjuksköterskan skall ha tankarna på hela människan och 
att kropp och själ hör ihop. Tredje principen är bevarande av den personliga integriteten, 
vilket gör att sjuksköterskan bör se helheten av människan att kropp och själ hör ihop. Att 
komma in som patient påverkar den personliga integriteten genom att sjukdomen kan påverka 
din personlighet, andra människor tar beslut åt dig ibland även om småsaker. Att överlåta sig 
själv i händerna på vårdpersonal är ett stort hot mot den personliga integriteten enligt Levine 
(1967) men betonar vikten av respekten för individen och av patientmedverkan i vården.  
 
Resultatet i den här studien visade att informanterna upplevde det extra svårt när en kollegas 
beteende var ändrat när den befann sig på akuten som patient. Vissa informanter beskrev att 
de var rädda för att relationen dem emellan skulle påverkas när patientens hälsotillstånd var 
påverkat.. Informanterna kopplade inte det förändrade beteendet till sjukdomstillståndet eller 
den händelsen kollegan kanske varit utsatt för. Sjuksköterskan skall inte moralisera 
förhållningssätt mot vissa patienter med exempelvis oro, ångest, rädsla, smärta, missbruk, det 
är inte acceptabelt. De situationer när kollegan kommit in med missbruk, psykiskohälsa 
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överlämnade informanterna över det till läkaren för att själva slippa gå in då de upplevde det 
jobbigt och kom för nära inpå (Levine, (1967). 
 
En informant i studien gav ett exempel på hur relationen blev påverkad under kollegans besök 
på akuten. Informanten var orolig för att relationen inte skulle bli bra när de ses efteråt som 
kollegor. Om inte relationen var bra sedan tidigare mellan kollegorna upplevde informanter 
att den skulle bli förvärrad om något gick fel. Känslan var att informanten inte ville gå in till 
kollegan på grund av oro för att relationen dem emellan skulle bli förvärrad. Viktigt är att inte 
kollegan blir eller känner sig diskriminerad. Oavsett vilket kön, identitet, sexuell läggning, 
religion, funktionsnedsättning eller ålder du har så skall det främjas lika rättigheter och 
möjligheter för lika vård för att inte diskriminera någon person (Diskrimineringslag, 
2008:567).  
 
Författarna uppmärksammade att det fanns en oro över att inte vara professionell i vårdandet 
då det finns en relation i det privata livet med en kollega. Det kunde också handla om oro över 
att relationen skulle bli annorlunda och att vänskapen inte skulle fortsätta som den gjort 
tidigare. Flertalet av informanterna upplevde ändå att situationen i relationen ändå blev 
oförändrad och kändes bra.  
 
Resultatet visade att informanterna blev kluvna i vad de kände för när en kollega befann sig 
på akuten som patient. Kollega rörde sig fritt runt i lokalerna, även runt datorer där hen lätt 
kunde får reda på info om sig själv. Det gjorde det svårt för informanterna då kollegan kunde 
komma åt sina uppgifter vilket gjorde informanter osäkra. Det kunde också kännas bra för 
informanten då kollegan fanns kvar i det sociala sammanhanget. Det blev svårt för 
informanten att veta hur de ska hantera situationen. De ville inte såra kollegan genom att visa 
in kollegan till sitt patientrum samtidigt känns det bra att få prata med kollegan i ett 
avslappnat umgänge runt om på akuten. Social integritet och vikten för att patienten ska vara 
kvar i sitt sociala sammanhang är sista principen i Levines omvårdnadsteori. Hur väl vi 
känner och förstår oss själva samt reflekterar över relationen till andra människor gör hur 
andra personer ser oss. När en patient intagit sin roll bör sjuksköterskan hjälpa patienten i 
olika sociala sammanhang i ett terapeutiskt syfte för att utvecklas och i ett läkande syfte 
(Levine, 1967).  
 
Styrkor som visade sig i intervjuresultatet vid omhändertagandet av en kollega var att ge lika 
vård till alla. Samtliga sjuksköterskor upplevde att det var en central faktor som beskrivs och 
krävs i både Hälso-sjukvårdslagen (2017:30) och i sjuksköterskans Kompetensbeskrivning 
(2017). Det som framgår tydligt i studien är att informanterna vill finnas där och känner starkt 
för sin kollega, detta skapar känslor som sjuksköterskan inte tänker på i det dagliga arbetet när 
de möter andra patienter. Det omvårdnadsarbetet som utförs är med omtanke om kollegan. Då 
både sjuksköterskan och patienten lever under samma existentiella villkor, kan det leda till att 
det professionella blir personligt. Studien visar att informanter med lång erfarenhet och 
kompetens kunde frångå vissa rutiner till skillnad från de med kortare erfarenhet som gjorde 
mer lika för alla patienter. Ålder och erfarenhet hade olika betydelse, då en av informanterna 
jobbat kort tid som sjuksköterska men med lång erfarenhet i livet av annat också kunde göra 
avstick i omvårdnadsarbetet. Det var tydligt i studien att vidareutbildning och kompetens 
förstärkte informanternas trygghet i arbetet, vilket inte påtalades av informanterna i 
intervjuerna. Sjuksköterskans har ett ansvar att bevara integriteten och visa respekt i 
omvårdnaden av kollegan. Sjuksköterskan skall också ha kunskap att utföra 
omvårdnadsuppgifter med skicklighet och skapa goda relationer med patienter och 
närstående. Det ger bra förutsättningar för en god vård genom att ha ett helhetsperspektiv 
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gällande patientens situation och den komplexa situation som kan uppstå runt omvårdnaden. 
(sjuksköterskans kompetensbeskrivning, 2017).  

De egna svagheterna som informanterna själva upplever är att det blev svårare att vara 
professionell och att de blev mer känslomässigt berörda, då de vårdar en kollega. En 
anledning till detta berodde på att informanterna upplevde att de hade en för nära relation till 
kollegan vilket i sin tur kunde påverka omvårdnaden. Upplevelsen bland informanterna var att 
de inte kände att de hade ett lika stort ansvar vid vårdandet av kollegan vilket mynnade ut i 
bristande information, sämre kommunikation och omhändertagande. En anledning till detta 
kunde vara att sjuksköterskorna blev mer tillbaka lutande i vården och lämnade ett större 
ansvar till kollegan som sökt vård istället. Att som sjuksköterska inte bli berörd är en 
omöjlighet och det påverkar vården och omhändertagandet. Då känslorna kommer in i 
omvårdnadsarbetet är det svårt att vara professionell och objektiv. Sjuksköterskan har ett 
ansvar gällande sitt bemötande, bedömningar och beslut, etiska dilemman kan uppstå när 
olika värden står i konflikt med varandra. Det är sjuksköterskans skyldighet att bevara 
integriteten och visa respekt för patienten i omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). 
 
Vid de tillfällena som det inte kändes bekvämt att vårda en kollega som kommit in till akuten, 
fanns möjlighet att byta med en annan kollega som t.ex. en bemanningssköterska. En annan 
förutsättning som kom upp var att arbeta i team. Att arbeta i team ger inte bara en trygghet till 
sjuksköterskan utan också en trygghet för kollegan som är patient. Teamet på akuten består 
ofta av sjuksköterska, undersköterska och läkare detta gör att det är mycket lättare att fördela 
rollerna mellan sig och att hjälpas åt att vårda kollegan dvs. patienten. Teamarbete är ett 
arbetssätt som är väldigt omdiskuterat, i arbetet med patienter får ofta detta positiv respons. 
Det finns nackdelar, det är viktigt att gruppdynamiken och maktpositioner i gruppen 
diskuteras. Ofta beror bristen på kommunikation att teamet inte fungerar (Carlström, 
Kvarnberg & Sandberg, 2013). Det fanns tillfällen där det inte gick att byta personal vilket då 
påverkade informanterna känslomässigt. Varje Informant har sitt eget sätt att hantera en 
händelse på, som påverka dem känslomässigt. I resultatet kom det fram att en informant 
upplevde att hennes egen resurs var att sätta upp en mur för att inte bli påverkad och för att 
klara av situationen av att vårda en kollega. Upplevelsen av de egna resurserna utformade sig 
så för att skydda sig själv. I studien framkom inga tydliga förslag på copingstrategier. Till stor 
del upplevde informanterna att det fanns möjlighet att byta med varandra. Samarbetet mellan 
kollegorna var av betydelse generellt vid jobbiga situationer. Ett annat sätt var att få tillgång 
till avlastningssamtal med chefen, vilket informanterna upplevde var betydelsefullt då de 
kände att de fick prata av sig och på så sätt kunde lämna en jobbig situation bakom sig. 
 
En betydelsefull faktor i studien var sekretessen i arbetsgruppen. Samtliga informanter 
beskrev sekretess som svår att arbeta med, då system i datorerna används som arbetsredskap. 
Vissa system gör det sårbart då personal på akuten kan se alla patienter som finns 
registrerade. Det upplevdes att om kollegan inte vill att alla skulle vet om att hen sökt vård, så 
var det svårt att undvika detta. Förslag kom upp från informanter att kollegans personnummer 
kanske inte skulle finnas i datasystemet utan bara skriva okänd. Problemet med detta är att 
personnumret behövdes för att kunna skriva och läsa i journal. Det önskades av informanterna 
att det på något sätt kunde göra kollegan osynlig men i idag finns inga bra lösningar på det. 
Sekretess innebär förbud att röja uppgifter som rör patientens vård och behandling. Det är 
bara teamet som arbetar runt patienten som får ta del av information och läsa i journalen 
(Offentlighets- och sekretesslag, SFS: 2009:400). Trots detta upplever sjuksköterskorna i 
studien att många kollegor är nyfikna och kommer med frågor men även läser i journalen. Det 
som sades av informanter var att de av omtanke ville veta hur det var med kollegan. Det finns 
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ett behov av att lyfta sekretessen i arbetsgruppen. Genom att prata om sekretessen och vad 
den har för betydelse så kan de minska känslan av utlämnande av en kollega. Det framkom 
också att beroende på vad kollegan söker för så valde kollegan som sökte vård att själv röra 
sig fritt på sin arbetsplats. Det gjorde att informanterna inte kunde bevara sekretessen, men då 
valde kollegan själv att tala om att hen är där. En annan informant upplevde de noga med om 
vart kollegan placerades. Kollegan skulle ha tillgång till ett patientrum för att inte exponeras 
och därmed inte utlämnas till övriga kollegor för att bevara sekretessen. Att skydda kollegor 
som söker vård är en viktig önskan från informanterna då det pratas ibland i personalrum eller 
liknande om patienter. Förhoppningsvis kan sjukvården i framtiden finna vägar för att bevara 
sekretessen för kollegor som söker vård. 
 
 
 
8.Slutsats  

Den kvalitativa studien ger en beskrivning av sjuksköterskornas upplevelser att vårda en 
kollega som söker vård på en akutmottagning. Resultatet visade att vårda en kollega är en 
komplex situation vilket framkom i resultatet. Studien visade även på styrkor och svagheter i 
sjuksköterskans upplevelse av att vårda en kollega. Informationen blev många gånger 
bristfällig då det förutsatte att kollegan redan hade den kunskapen om rutiner och annat som 
rörde vården. Då kollegan är personal upplevdes det som skrämmande och en ökad oro för 
den situationen som uppstod. Informanterna påverkades av att kollegan var där som patient 
och informanter kunde därför känna otillräcklighet i vissa situationer då de blev 
känslomässigt engagerade. Upplevelsen från informanterna handlade även om att de inte 
riktigt visste hur de skulle förhålla sig till kollegan och upplevde också att kollegan blev mer 
utsatt då den själv är personal. En upplevelse av utsatthet som informanterna beskrev var att 
det fanns rädsla kring sekretess och att den blev mer påtaglig när en kollega sökte vård än när 
någon annan patient sökt vård. Att inte kunna skydda kollegans uppgifter blev besvärligare då 
andra kollegor var nyfikna och därmed blev det svårt att skydda kollegas uppgifter i 
datasystemen. Bristerna kan hänföras till sjuksköterskans osäkerhet i att vårda och bemöta en 
kollega som är patient. Det kan vara svårt att veta hur de ska informera och hur mycket det 
ska förklara kring undersökningar och behandlingar. Ett sätt att förbättra utgångspunkten för 
den vårdande kollegan är att jobba mer personcentrerat och att alltid utgå ifrån ett gott 
bemötande till alla patienter oavsett om det är en kollega du har en relation till eller till vilken 
annan patient som helst. 
 
Samtliga sjuksköterskor upplevde ändå att de gav lika vård oavsett om det var en kollega eller 
en okänd patient. 
 
 
 
9.Klinisk nytta 

Resultatet visar på svårigheter och omständigheter som kan påverka omhändertagandet av en 
kollega och de kan påverka allt omvårdnadsarbetet i sin helhet. Att förstå problemet i att 
vårda en kollega på akuten är en förutsättning för att kunna förbättra kollegans sjukvårds 
vistelse. Det kräver att sjukvårdspersonalen blir uppmärksammade på hur de bevarar 
kollegans integritet och hur kollegans värdighet respekteras. Studien kan ge en ökad förståelse 
för sjuksköterskan upplevelse av bemötande av en kollega. Fortsatt forskning i ämnet är 
viktigt för att förbättra för sjukvårdspersonal när de själv blir patient. Intressant hade varit att 
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se om det finns skillnader i hur manliga och kvinnliga sjuksköterskor tänker och om de gör 
olika i omhändertagandet av en kollega. Intressant hade även varit att jämföra läkare 
respektive sjuksköterskors upplevelser av att bli omhändertagandet av en kollega på akuten. 
Det kan ligga till en god grund för att alla personalkategorierna. Personalen berörs på lite 
olika sätt vilket kan vara bra i den ökade förståelsen för vårdens komplexa situation. 
Författarnas önskan är att studiens resultat ska ligga till grund för fortsatta studier samt 
förbättrings och utvecklingsarbete för sjukvårdspersonalen. Möjligheten att kunna påverka 
denna komplexa situation är av stor vikt och kan lyftas på arbetsplatsträffar. Där kan 
personalen gemensamt diskutera dessa situationer. I slutänden gynnar de dem själva om och 
när de själva blir patienter. Det ger även utrymme för att reflektera över sitt eget handlande i 
situationer när en kollega blir patient och kunna förbättra de egna bristerna.  
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