
                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper 

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå  

Examensarbete – Magister, 15hp 

Vårtermin 2016 
 

  

 

 

 

Att vårda både barn och vuxna på en 

gemensam akutmottagning  
- En fenomenografisk studie  

 

 

To care for children and adults in a common emergency department 

- A phenomenographic study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Madeleine Adler 

Elin Hugosson 



   

 

 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige finns 70 sjukhusbundna akutmottagningar. Åldersindelningarna på 

akutmottagningarna varierar, några handlägger enbart barn eller vuxna medan andra har en 

gemensam akutmottagning för alla åldrar. Under 2016 kommer ett universitetssjukhus i 

Mellansverige göra en sammanslagning av barn- och vuxenakutmottagningen. Personal från 

både vuxenakutmottagningen och barnakutmottagningen kommer bemanna den gemensamma 

arbetsplatsen. Omvårdnaden för barn och vuxna skiljer sig åt vilket ställer krav på 

sjuksköterskornas kompetens och bemötande.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans uppfattningar om vad omvårdnad innebär samt hur 

omvårdnaden kommer att beröras vid en gemensam akutmottagning för barn och vuxna.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design och fenomenografisk ansats valdes. 

Avsikten var att beskriva sjuksköterskornas uppfattningar. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med fyra sjuksköterskor från barnakutmottagningen och fyra från 

vuxenakutmottagningen. Materialet analyserades i sju steg. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kvalitativt skilda beskrivningskategorier; tydligare 

personcentrering på en gemensam akutmottagning, ökad kvalitet på en gemensam 

akutmottagning och ökad patientsäkerhet på en gemensam akutmottagning med tillhörande 

kategorier. Sjuksköterskorna uppfattade att omvårdnaden kommer beröras ur flera perspektiv. 

Individuellt anpassad vård uppfattades som en central del på den gemensamma 

akutmottagningen där hänsyn till arbets- och vårdmiljö ska tas. Det fanns uppfattningar om att 

ett nytt arbetssätt och utbildning kommer öka kvalitén på vården. Genom att det kommer 

finnas fler personalresurser och en bredare kompetens på den gemensamma akutmottagningen 

uppfattade sjuksköterskorna att patientsäkerheten kommer att stärkas. Omvårdnaden ska ges 

utefter patientens ålder, behov och förutsättningar.  

  

 

Nyckelord: Akutmottagning, Fenomenografi, Omvårdnad, Personcentrerad vård, 

Sjuksköterskor  

  



   

 

Abstract 

Background: There are 70 hospital bound emergency departments in Sweden. Age divisions 

in the emergency departments vary; some deal exclusively with children or adults while 

others emergency departments process all ages. In 2016, a university hospital in Sweden will 

do a merger of the pediatric and adult emergency department. Staff from both emergency 

departments are going to work together and care for all patients. The nursing care for children 

and adults differ which requires competence and individual treatment. 

Purpose: The purpose was to describe nurses' perceptions of what nursing care implies and 

how it will be influenced in a common emergency department for children and adults.  

Method: A phenomenographic approach was chosen which intends to describe people's 

perceptions. Semi-structured interviews were carried out with four nurses from the children’s 

emergency department and four from the adult emergency department. The material was 

analyzed in seven steps. 

Result: The analysis resulted in three qualitative diverse categories of description; improved 

person-centered care in a common emergency department, increased quality in a common 

emergency department and patient safety in a common emergency department with associated 

categories. The nurses perceived that the nursing care will be affected from several 

perspectives. Individualized care was seen as an essential part of the common emergency 

department regard to work and care environment should be taken. There were perceptions that 

a new approach and education will increase the quality of care. As there will be more staff 

resources and broader expertise to the common emergency department, nurses perceived that 

patient safety will be improved. Care should be provided in accordance to the patient's age, 

needs and circumstances. 

 

Key words: Emergency department, Nurse, Nursing Care, Person-Centered Care, 

Phenomenography 
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Bakgrund 

Akutsjukvård 

Akutsjukvård utgör en central del av sjukvården. Akutsjukvård omfattar akuta tillstånd som 

under begränsad tid och med begränsad bakgrundsinformation ska prioriteras och behandlas 

utifrån patientens tillstånd (Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen definierar akutsjukvård i en 

rapport från 1995 enligt: ”Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt 

förlöpande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter 

som kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut sjukvård 

omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp till ett 

dygn” (Socialstyrelsen, 2014 s.9). 

Akutsjukvård ska ges på lika villkor efter ett standardiserat koncept (Fitzpatrick et al., 2014). 

Att vård ska ges på lika villkor finns även författat i Hälso- och sjukvårdslagen. Inom svensk 

sjukvård ska respekt ges för alla människors lika värde. Prioritering ska ges till dem som har 

det största behovet av vård (Svensk författningssamling [SFS] 1982:763, 2 §). Alla kan söka 

hjälp på en akutmottagning, vilket innebär stor variation på sjukdomar, skador och psykiska 

tillstånd. Patienterna som kommer till en akutmottagning har behov av mer eller mindre 

snabbt omhändertagande (Howard, Steinmann, Sheehy & Emergency Nurses Association, 

2010), där medicinskt prioriterade patienter måste omhändertas först (Watt, Wertzler & 

Brannan, 2005).  

I Sverige finns 70 stycken sjukhusbundna akutmottagningar. Antalet besök på 

akutmottagningarna ökar varje år, mellan åren 2014 och 2015 ökade besöken i landet med 

2,9%. År 2015 beräknades besöken till cirka 2,5 miljoner (Socialstyrelsen, 2015). Majoriteten 

av akutmottagningarna tar emot både barn och vuxna (Andersson, Wireklint Sundström, 

Nilsson & Jakobsson Ung, 2014b). Arbetsmiljön på en akutmottagning är oförutsägbar och 

varierar i patienternas besöksorsak och allvarlighetsgrad (Källberg et al., 2015). 

Sjuksköterskan på en akutmottagning  

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde. I ansvarsområdet ingår vetenskaplig kunskap 

och patientnära arbete. Målet med omvårdnaden är att främja patientens hälsa och 

välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande och verka för ett fridfullt och värdigt 

avslut av livet med beaktande av kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Kvaliteten 

på omvårdnaden beror på sjuksköterskornas kompetens, vilket bemötande de ger och hur 
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omvårdnadsinsatserna genomförs (Jacobsson, Palm, Willman, Nordström Torpenberg & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Att bygga upp en relation med patienten och dennes 

närstående så att de känner sig delaktiga och upplever en trygghet är betydelsefullt för 

omvårdnaden. Patienten ska i så stor utsträckning som möjligt vara självständig och 

oberoende (Ekman et al., 2011) 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

akutsjukvård ska akutsjuksköterskan ha en beredskap inför det oväntade och oförutsägbara. 

Triagera, sortera och prioritera krävs för att säkerställa en god och säker vård. 

Akutsjuksköterskan måste kunna identifiera potentiellt livshotande tillstånd och ibland 

påbörja medicinsk utredning och farmakologisk behandling. Kunskap ska finnas för att snabbt 

kunna omhänderta akut sjuka och skadade patienter i alla åldrar, ofta med begränsad 

bakgrundsinformation. Akutsjuksköterskan har en viktig del i att leda omvårdnadsarbetet på 

ett sådant sätt att rätt patient får rätt vård av rätt kvalitet, på rätt nivå och på rätt plats. Varje 

patient ska ses som en unik individ med individuella behov. Akutsjukvården ska präglas av ett 

personcentrerat förhållningssätt där patientens och närståendes värdighet och integritet ska 

bevaras (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom barn- och 

ungdomssjukvård baseras på konventionen för barns rättigheter och nordisk standard för barn 

och ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB). Barnsjuksköterskan ska ge barn och 

ungdomar en trygg och säker vård samt vara stöd för deras närstående. När ett barn blir sjukt 

berörs hela familjen vilket kräver specifik färdighet, kunskap och kompetens. 

Barnsjuksköterskan ska kunna möta barnet i dess glädje och i dess sorg oavsett ålder, 

utvecklingsnivå, bakgrund och familjesituation (Sjuksköterskor med inriktning mot barn och 

ungdom & Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Kompetensen innebär även att bedöma 

barnet samt ha kunskap om barnets normala utveckling och fysiologi för dess ålder (Hallström 

& Lindberg, 2015). 

Omhändertagande på en akutmottagning 

Teamarbete är en viktig del av akutsjukvården där olika professioner arbetar tillsammans 

(Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Teamen 

består ofta av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Läkaren undersöker, diagnostiserar 

och behandlar patienterna. Sjuksköterskan och undersköterskan ansvarar tillsammans för 

omvårdnadsåtgärder som exempelvis hygien, nutrition och välbefinnande. Triagering, 
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läkemedelsadministrering och bedömning av vitala funktioner tillhör enbart sjuksköterskans 

område (Andersson, Jakobsson, Furåker, & Nilsson, 2012). För att teamarbetet på en 

akutmottagningen ska fungera krävs en tydlig kommunikation på grund av korta vårdtider och 

höga informationsflöden (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

Sjuksköterskan utför en initial bedömning, triage, när patienten kommer till 

akutmottagningen. Triage används för att sortera ut de patienter som kräver omedelbar vård. 

På majoriteten av de svenska akutmottagningarna används Rapid Emergency Triage and 

Treatment System (RETTS) vilken finns i fyra varianter; vuxen, pediatrik, psykiatri och 

trauma. RETTS baseras på två parametrar; Emergency Symtoms and Signs (ESS) vilket 

inkluderar patientens besöksorsak och upplevda symtom, samt vitala parametrar så som puls, 

blodtryck, andningsfrekvens, syresättning och temperatur. Vald ESS och utfallet av de vitala 

parametrarna kombineras för att sätta en prioritet på patienten vilket avgör brådskandegraden 

till läkarbedömning. RETTS-pediatrik är justerad efter barnens behov och har åldersanpassade 

referensvärde för deras vitala parametrar (Westergren, Ferm, & Häggström, 2014). 

Barn definieras som en människa som inte fyllt 18 år (Förenta Nationerna [FN], 1989). Barn 

är inte små vuxna utan människor i utveckling. Under sin uppväxt genomgår barnen olika 

utvecklingsfaser vilket innebär att de har olika förmåga att förstå och tolka omgivningen 

(Hallström & Lindberg, 2015). Barn och vuxna skiljer sig både anatomiskt, fysiologiskt och i 

sjukdomspanorama vilket kräver olika omhändertagande (Offord, 2010). Skelettet hos ett 

nyfött barn är mjukt och formbart vilket innebär att frakturer är sällsynta. Med åldern 

mineraliseras skelettet och blir hårdare, därmed blir frakturer vanligare hos äldre patienter. 

Spädbarn är känsliga för små volymförluster medan äldre barn kan kompensera för 

volymförluster genom att centralisera blodvolymen och med hjälp av ökad hjärtfrekvens 

upprätt hålla sitt blodtryck. Blodtrycket hos den äldre patienten påverkas tidigare vid 

volymförlust (Lennquist, 2007). Detta kräver att personalen är förberedd och har kunskap om 

anatomi, fysiologi och utbildning om de akuta tillstånd som kan uppkomma beroende på 

patientens ålder och utveckling (Bourgeois & Shannon, 2003; Mearns, Wilson, & Buchanan, 

2012). I sjuksköterskans ansvarsområde ingår att se till patientens fysiska, psykiska, 

känslomässiga och andliga behov (McCarthy, Cornally, O'Mahoney, White, & Weathers, 

2013). 
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Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och innebär att 

utgångspunkten är patientens upplevelse av situationen, dennes resurser, förutsättningar och 

hinder. Det är en tillämpning av personalismen vars kärnbegrepp är värdighet, vilja och 

ömsesidighet (Ekman & Norberg, 2013). Personcentrerad vård syftar till värdet av personen 

bakom patienten, att ses som människa med egna rättigheter, känslor, behov och egen vilja för 

att kunna öka personens delaktighet i sin vård och behandling (Ekman et al., 2011). 

Patientberättelsen är utgångspunkten i personcentrerad vård där partnerskapet mellan 

patienten och vårdare är centralt och bygger på en ömsesidig respekt för varandras kunskap 

(Ekman & Norberg, 2013). Hänsyn ska tas till patienternas subjektiva upplevelser, där deras 

styrkor och rättigheter ska finnas med i bedömningen. Vid sjukdom blir meningen och 

sammanhanget i livet hotat. Genom att uppmärksamma och ge patienten tid att berätta om sig 

själv som person kan ett samarbete och jämlikt förhållande byggas upp som uppmuntrar och 

stärker patientens förmåga att hitta lösningar till sina problem (Ekman et al., 2011).  

Vårdmiljön är en del av den personcentrerade vården. Vårdmiljön är den kontext där vården 

ska ges och innefattar olika kompetenser, system för att underlätta partnerskap och delat 

beslutsfattande och en jämn fördelning av makt mellan personal och patient. Viktigt är även 

goda personalrelationer, stöttande organisatoriska system och att det finns förutsättningar för 

nya idéer (McCance & McCormack, 2013). De kliniska förutsättningarna på arbetsplatsen är 

en del av vårdmiljön där exempelvis arbetsbelastningen kan påverka möjligheterna till att ge 

personcentrerad vård (Bolster & Manias, 2010). Forskning har visat att personcentrerad vård 

bidragit till bättre hälsa och ökad patientnöjdhet (Ekman et al., 2011). 

Gemensam akutmottagning 

I Sverige finns det både sjukhus som har en gemensam akutmottagning för barn och vuxna 

och sjukhus med en separat akutmottagning för barn. Samtliga universitetssjukhus har en 

separat akutmottagning för barn (Socialstyrelsen, 2014). Under 2016 kommer ett 

universitetssjukhus i Mellansverige genomföra en sammanslagning av barn- och 

vuxenakutmottagningen. På den nya akutmottagningen kommer alla patienter omhändertas 

oavsett ålder och sökorsak. Personal från både vuxenakutmottagningen och 

barnakutmottagningen kommer bemanna den gemensamma arbetsplatsen. I dag handlägger 

vuxenakutmottagningen barn med ortopediska och kirurgiska åkommor samt trauma, medan 

barnakutmottagningen handlägger de medicinskt sjuka barnen. Barn hänvisas mellan 

akutmottagningarna beroende på sökorsak (Närsjukvården i centrala Östergötland [NSC], 
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2014). År 2015 sökte 49 060 personer akutmottagningarna på nämnt sjukhus (P. Palm, 

personlig kommunikation, 4 mars 2016). Av dessa personer är 28 % barn, där 6235 barn sökte 

barnakutmottagningen (Å. Lundberg, personlig kommunikation, 13 april 2016) och 7 749 

barn sökte vuxenakutmottagningen (P. Palm, personlig kommunikation, 4 mars 2016). 

Hänvisningarna av barnen mellan akutmottagningarna är inte borträknade vilket innebär att en 

del av statistiken är registrerade två gånger (ibid). 

Beslutet av att ha en gemensam akutmottagning togs i maj 2010 och grundar sig på en analys 

av volym-, kompetens- och tidsmässiga samband där en samlokalisering av akutsjukvården 

anses vara fördelaktig för patienterna. Det nya arbetssättet ska bidra till effektivisering, ökad 

säkerhet och service för patienterna. Landstingsstyrelsen vill stärka patientperspektivet och 

har som mål att det ska vara enkelt att hitta för patient och anhörig genom att ha en ingång för 

alla akuta patienter. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv ska rätt personalkompetens vara lätt 

tillgänglig och transporter av svårt sjuka patienter ska minimeras (Landstinget i Östergötland, 

2011). 

Problemformulering 

I dagsläget har Sveriges samtliga universitetssjukhus separata barn- och 

vuxenakutmottagningar vilket gör en gemensam akutmottagning unik. På den nya 

akutmottagningen ska både barn och vuxna omhändertas. En samlokalisering av 

akutmottagningarna ökar tillgängligheten och troligtvis även patientsäkerheten. Personal från 

barnakutmottagningen och vuxenakutmottagningen ska tillsammans ansvara för alla patienter 

oavsett ålder och besöksorsak. Brådskandegraden för patienterna på en akutmottagning 

bestäms enligt triagesystemet RETTS där sjukast patient prioriteras först. Sjuksköterskan 

ansvarar för att leda omvårdnadsarbetet vilket anpassas efter patientens individuella behov. 

Omhändertagandet av barn och vuxna skiljer sig på flera sätt både anatomiskt, fysiologiskt 

och kognitivt. Det är därför betydelsefullt att undersöka sjuksköterskornas uppfattningar om 

hur omvårdnaden kommer att beröras vid en gemensam akutmottagning för barn och vuxna 

eftersom omvårdnad är ett komplext område. Det kan också vara en möjlighet att eventuellt 

förebygga orosmoment och rädslor samt tillgodose personalens önskemål inför den 

gemensamma akutmottagningen. 
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Syfte 

Syfte med studien var att beskriva sjuksköterskans uppfattningar om vad omvårdnad innebär 

samt hur omvårdnaden kommer att beröras vid en gemensam akutmottagning för barn och 

vuxna.   

Metod 

Design 

En kvalitativ intervjustudie med beskrivande design och fenomenografisk ansats 

genomfördes. Fenomenografisk ansats innebär att undersöka människors erfarenheter och 

uppfattningar av ett visst fenomen. Fenomenografi är en ansats som baseras på kvalitativ 

forskning för att få en så detaljerad beskrivning som möjligt av ett fenomen (Sjöström & 

Dahlgren, 2002). Inom fenomenografi används två perspektiv, första och andra ordningen. 

Första ordningens perspektiv är sätten att erfara världen medan andra ordningens perspektiv 

innebär hur människor uppfattar världen. Det är andra ordningens perspektiv som är det 

väsentliga resultatet i en fenomenografisk undersökning (Larsson & Holmström, 2010; 

Marton & Booth, 2000). I den aktuella studien var fokus på den andra ordningens perspektiv 

och hur-aspekten av sjuksköterskornas uppfattningar. Fenomenografi har tidigare använts i 

omvårdnadsforskning inom bland annat psykiatri (Schröder, Ahlström & Larsson, 2006), 

öppenvård (Munck, Fridlund & Mårtensson, 2011) samt akutsjukvård (Han, Barnard & 

Chapman, 2009).   

Förförståelse 

Det finns en förförståelse då båda författarna arbetar som sjuksköterskor på den berörda 

vuxenakutmottagningen. I arbetet ingår idag ett samarbete med barnakutmottagningen där 

patienterna hänvisas mellan de olika mottagningarna. Författarna har arbetat i tre respektive 

fem år på akutmottagningen. Enligt Marton och Booth (2000) krävs att det finns en viss 

förförståelse för det fenomenet som ska studeras.  

Urval 

Verksamhetscheferna för barn- och vuxenakutmottagningen på ett universitetsjukhus i en stad 

i Mellansverige kontaktades via email med ett informationsbrev om studien och dess syfte. 

Informationsbrevet innehöll även en förfrågan om att genomföra studien på arbetsplatsen 

vilket båda verksamhetscheferna godkände. Efter godkännandet skickades ett 
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informationsbrev om studien via email till samtliga sjuksköterskor på både barn- och 

vuxenakutmottagningen där de ombads anmäla sitt intresse om deltagande till författarna.  

Inklusionskriterierna i studien var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor och 

ha jobbat minst två år på respektive mottagning. Sex sjuksköterskor anmälde sitt intresse på 

vuxenakutmottagningen och fyra på barnakutmottagningen. Författarna strävade efter lika 

fördelning av antalet sjuksköterskor på respektive akutmottagning. Ett strategiskt urval 

användes för att välja ut fyra av de sex anmälda deltagarna från vuxenakutmottagningen. 

Dessa valdes med hänsyn till ålder, kön, erfarenhet och kompetens. Ett bekvämlighetsurval 

användes på barnakutmottagningen eftersom samtliga sjuksköterskor som anmält sitt intresse 

deltog i studien. Av sjuksköterskorna som deltog var sex av åtta kvinnor, de hade arbetat på 

nuvarande arbetsplatsen i genomsnitt sex år samt att hälften har en specialistutbildning, se 

tabell 1. 

 

        Tabell 1. Demografiska data för deltagarna 

 Deltagare 

Man / kvinna 2 / 6 

Ålder (medelvärde) 21-56år (38år) 

Erfarenhet 

Antal år som legitimerad 

sjuksköterska (medelvärde) 

Antal år på nuvarande arbetsplats 

(medelvärde) 

 

3-30år (10år) 

 

 

2-14år (6år) 

 

Specialistutbildning 

Fyra av deltagarna hade en specialistutbildning 

(barn- och ungdomsvård, prehospitalvård samt 

intensivvård)    

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Datainsamling 

Insamlingen av data bestod av semistrukturerade intervjuer utifrån en för studien skapad 

intervjuguide (Bilaga 1). En provintervju genomfördes med en sjuksköterska på 

vuxenakutmottagningen för att undersöka om intervjuguiden svarade mot syftet samt 

kontrollera att den tekniska utrustningen fungerade. Sjuksköterskan har lång erfarenhet av 

akutsjukvård samt en specialistutbildning. Efter provintervjun framkom svårigheter att få 

deltagaren att resonera om omvårdnadens alla perspektiv varför valet blev att lägga till frågan 

”Kan du ge några exempel på vad omvårdnad är för dig?”. Två frågor tenderade att få 

liknande svar ”vilka utvecklingsmöjligheter anser du finns vad det gäller omvårdnaden” och 
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”vilka dilemman anser du finns vad det gäller omvårdnaden”, därför valdes att använda ordet 

”fördelar” istället för ”utvecklingsmöjligheter” för att få fram variation i svaren.  

Totalt intervjuades åtta sjuksköterskor, fyra från barnakutmottagningen och fyra från 

vuxenakutmottagningen. Samtliga deltagare fick information om studiens syfte och gav sitt 

samtycke för att medverka i studien. Deltagarna avidentifierades genom kodning vilket 

innebar att de gavs en färg. Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplats i ett 

avskilt och ostört rum under februari månad 2016. Intervjuerna spelades in på diktafon och 

tiden varierade mellan 10-22 minuter. De ombads fritt att berätta om sina uppfattningar om 

hur omvårdnaden kommer att beröras vid en gemensam akutmottagning för barn och vuxna. 

Vid samtliga intervjuer användes samma inledningsfråga ”Berätta vad du har för 

uppfattningar inför en gemensam akutmottagning för barn och vuxna?”. Därefter ställdes 

frågan ”Kan du ge några exempel på vad omvårdnad är för dig?”. Ordningsföljden på 

frågorna varierade sedan vid intervjuerna beroende på svaren. För att få så uttömmande svar 

som möjligt användes även uppföljningsfrågor som till exempel ”Kan du berätta mer om” 

eller ”Kan du ge exempel” (Sjöström & Dahlgren, 2002; Stenfors-Hayes, Hult & Dahlgren, 

2013). En och samma författare genomförde samtliga intervjuer. Den andra författaren 

medverkade som observatör och hade möjlighet att ställa följdfrågor under tiden.  

Databearbetning och analys 

Det inspelade materialet delades upp mellan författarna och transkriberades ordagrant. En 

mall för transkribering upprättades för att kunna transkribera intervjuerna på liknande sätt. 

Transkriberingen kontrollerades genom att båda författarna lyssnade igenom materialet vid 

ytterligare ett tillfälle. Efter att samtliga intervjuer var transkriberade exkluderades 

provintervjun då den inte ansågs svara mot syftet i tillräckligt hög grad.   

Materialet analyserades gemensamt i sju steg beskrivna av Stenfors-Hayes et al. (2013).  

1. Orientering 

Transkriberingarna lästes igenom både enskilt och tillsammans för att få en helhet av 

texten.  

2. Kondensering  

Utsagor som svarade mot syftet samt uppfattningar som återkom klipptes ut i 

meningsenheter. Storleken på materialet vareriade. De centrala delarna i varje 

meningsenhet markerades för att kondensera texten.  

3. Jämförelse  
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De kondenserade meningarna lades ut på en stor yta och jämfördes gällande likheter 

och skillnader i uppfattningarna om hur omvårdnaden kommer att beröras vid en 

gemensam akutmottagning. Olika variationer och överensstämmelser som fanns i 

materialet diskuterades. 

4. Gruppering 

Meningsenheterna grupperades efter likheter och bildade sex kategorier. Materialet i 

kategorierna analyserades upprepade gånger med syfte att se möjligheter till 

alternativa grupperingar. 

5. Förtydligande   

Kärnan i kategorierna beskrevs. Diskussion kring begränsningarna av 

sjuksköterskornas uppfattningar fördes för att avgöra variationerna i kategorierna. Steg 

tre till fem upprepades flera gånger tills författarna var nöjda.  

6. Namngivning   

Kategorierna namngavs utifrån sitt innehåll. Beskrivningskategorier formades utifrån 

likheter och skillnader mellan kategorierna. Ett exempel på analysen ges i tabell 2. 

7. Kontrastering   

Analysen avslutades genom att finna en struktur i beskrivningskategorierna och 

kategorierna vilket ledde fram till resultatet, utfallsrummet, se tabell 3.  I en syntes av 

resultatet beskrevs relationerna mellan beskrivningskategorierna i ett 

rangordningssystem, en hierarki, där både det basala och komplexa sättet att förstå 

fenomenet skildrades i en figur, se figur 1 (Larsson & Knutsson Holmström, 2012). 
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   Tabell 2. Exempel på analys 

Meningsenhet Kondensering Kategori Beskrivningskategori 

”…alltså jag tror att vi alla kan blir 

bättre på bemötande rent generellt när 

det gäller att se patienterna…kanske 

inte bara som en som en patient, vem 

som helst utan se till hela deras 

situation kanske och det är inte alltid 

så lätt och hinna men man försöker så 

gott det går och se varje patient 

mera…” 

Inte se personen 

som vilken 

patient som 

helst utan 

utifrån deras 

situation så gott 

man kan 

 

 

 

 

Individanpassat 

bemötande  

 

 

 

 

 

 

 

Tydligare 

personcentrering på en 

gemensam 

akutmottagning 

”…jag tänker nya akuten så är det en 

egen del och vi har ett eget väntrum 

där man har liksom möbler anpassade 

för barn å föräldrar då med men det är 

liksom grejor på barnens nivå det är 

mycket sånt man tänker rent 

inredningsmässigt, lite roliga figurer 

på väggarna och vad det kan va så 

mycket så att det blir lite 

hemtrevligare […] det måste ju följa 

krav för hygien…” 

 
Det ska finnas 

en egen del med 

anpassade 

möbler för barn 

och föräldrar 

med roliga 

figurer och 

hemtrevligt men 

samtidigt följa 

krav på hygien 

 

 

 

Anpassad 

vårdmiljö utefter 

ålder 

 

”… att vi har samma grejor i våra 

närförråd och att vi ser till att det finns 

sånt som verkligen behövs […] att 

skåpen blir likadana överallt och att 

alla jobbar likadant så att man inte 

gör olika det tror jag främjar en god 

omvårdnad…” 

Samma saker i 

närförråden som 

är likadant 

utformade för 

att underlätta 

arbetet 

 

Etiska övervägande 

Studien genomfördes i enlighet med forskningsetiska principer. Enligt informationskravet fick 

deltagarna information både skriftligt och muntligt angående studiens syfte, att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. De informerades även om 

att deras uppgifter endast användes för studiens syfte. Sjuksköterskorna gav sitt samtycke till 

medverkan och att de tagit del av ovanstående information innan intervjun genomfördes. 

Konfidentialiteten uppfylldes genom att en diktafon använts vid inspelning av intervjuerna 

istället för att använda andra medier där materialet kan ha lagrats i minnet. I inspelningarna 

nämndes inga namn och transkriberingarna avidentifierades med färger. Det insamlade 

materialet har enbart används till den genomförda studien samt kommer att förstöras vid 

godkänt arbete, därmed uppfylls nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). Ingen etikprövning 

var nödvändig i denna studie då den genomförs av studenter och ej ska publiceras i någon 

tidsskrift (SFS, 2003:460, 2 §).  
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Resultat 

Resultatet i studien bygger på åtta intervjuer av sjuksköterskor som arbetar på antingen en 

barnakutmottagning eller en vuxenakutmottagning. Analysen av intervjuerna resulterade i tre 

beskrivningskategorier och sex kategorier, se tabell 3. Resultatet stärks med citat från de olika 

intervjuerna. Ord som ”eh”, ”å” och pauser är borttagna från citaten för att underlätta 

läsningen.  

 

   Tabell 3. Utfallsrum 

Beskrivningskategorier      Kategorier 

Tydligare personcentrering på en 

gemensam akutmottagning  

- Individanpassat bemötande  

- Anpassad vårdmiljö utefter ålder 

Ökad kvalitet på en gemensam 

akutmottagning 

- Utformning av ett nytt arbetssätt 

- Utbildning för att förbättra 

omhändertagandet 

Ökad patientsäkerhet på en gemensam 

akutmottagning 

- Personalens samlade kompetens  

- Åldersanpassad vård 

 

Tydligare personcentrering på en gemensam akutmottagning  

Individanpassat bemötande 

På en gemensam akutmottagning där både barn och vuxna kommer att vårdas fanns 

uppfattningen att det är viktigt att kunna erbjuda specifik omvårdnad utifrån patientens behov. 

Omvårdnaden omfattar basala behov så som nutrition, hygien, toalettbesök, smärtlindring och 

välbefinnande. Det innebär även att bilda sig en helhet av patienten, göra medicinska 

bedömningar och individanpassa vården. I mötet med patienterna uppfattades samspelet 

mellan patienten och närstående betydelsefullt. Sjuksköterskorna hade en oro över deras 

förmåga att individanpassa omvårdnaden för barn och vuxna eftersom den skiljer sig åt på 

många sätt.  

 ”…beroende på vad det är för patient och vilken ålder dom befinner sig i eller 

vilket tillstånd dom befinner sig i och så vidare så visst att som jag sa man måste 

ju anpassa sig efter den patienten…” (ljusblå) 

 

För att kunna ge en individanpassad omvårdnad var sjuksköterskornas uppfattning att det 

kommer att krävas tid. Ju mer tid som finns desto mer omvårdnad kan ges. Majoriteten av 
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sjuksköterskorna hade uppfattningen att vårda barn ofta kräver mer tid än vuxna. Barn 

behöver längre förberedelser och övertalning för att till exempel sätta en infart. Genom att 

arbeta med barn kan tålamodet med besvärliga vuxna förbättras enligt en uppfattning. En 

sjuksköterska menade att det finns en skillnad i de olika akutmottagningarnas sätt att 

omhänderta barn. Vuxenakutmottagningen uppfattades som forcerade och snabba medan 

barnakutmottagningen var mer omhändertagande.   

”…jag måste få tid att stanna och se individen jag har framför mig för att hitta 

vilken omvårdnad jag ska ge, på vilken nivå och vilka behov som finns…” (röd) 

 

I intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna uppfattade att det är viktigt att möta varje 

patient som en enskild individ och utifrån dennes förutsättningar. På en gemensam 

akutmottagning kan det finnas en utmaning i att anpassa omvårdnaden och bemötandet efter 

de olika åldrarna. I bemötandet ingår det att se till hela patienten vilket även inkluderar 

dennes närstående. Ur ett barnperspektiv är föräldrarna och familjen en del av 

omhändertagandet och kräver ett anpassat bemötande. Det påtalades också vikten av att 

involvera föräldrarna i vården. Att utbilda och handleda föräldrarna uppfattades som viktigt 

för att undvika omvårdnadsbrist i hemmet. 

” …inte bara som en patient, vem som helst utan se till hela deras situation 

kanske och det är inte alltid så lätt och hinna men man försöker så gott det går 

och se varje patient mera…” (ljusblå) 

 

En sjuksköterska var av den uppfattningen att bemötande är viktigare än kontinuitet. En 

gemensam uppfattning var att ett bra bemötande innebär att patienten och dennes närstående 

kan uppleva en trygghet och ha en förståelse för det som ska ske. En uppfattning var att det 

fanns en svårighet att informera vuxna på rätt nivå utan att ge ett nedvärderande bemötande.  

”…att lägga informationen på en lätt nivå, att det skulle kunna bli sådär att man 

blir lite övertydlig, nästan lite ja kanske till och med kränkande…” (rosa) 

Anpassad vårdmiljö utefter ålder 

Det framkom i samtliga intervjuer att utformningen av vårdmiljön är betydelsefullt för att 

kunna ge en god omvårdnad. Möbler anpassade efter barn och vuxna, färger och figurer på 

väggarna samt förströelse uppfattades som viktigt. Avledning i miljön och trygghet är en del 

av omvårdnaden på en akutmottagning. Vårdmiljön får gärna vara hemtrevlig men ändå följa 
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krav för hygien. Det finns patienter som är infektionskänsliga och inte tål de bakterier och 

virus som barn kan sprida vilket uppfattades som ett problem. Lokalernas organisatoriska 

utformning uppfattades också beröra omvårdnaden. De bör vara försedda med utrustning som 

passar både barn och vuxna samt ha närförråd som är enhetligt utformade för att underlätta 

omvårdnadsarbetet.  

”…man har liksom möbler anpassade för barn och föräldrar då med, men det är 

liksom grejor på barnens nivå det är mycket sånt man tänker rent 

inredningsmässigt, lite roliga figurer på väggarna och vad det kan vara, så 

mycket så att det blir lite hemtrevligare […] det måste ju följa krav för hygien…” 

(ljusblå) 

 

För att kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov krävs även en tillåtande arbetsmiljö. 

Några av sjuksköterskorna menade att barnen bör vårdas avskilt från de vuxna patienterna av 

flera anledningar. En uppfattning var att vuxenakutmottagningen inte är barnvänlig på grund 

av att en del i patientklientelet kan vara våldsamma och alkoholpåverkade. En annan 

uppfattning var att det kan bli påfrestande för de äldre och svårt sjuka patienter med 

barnskrik. En önskan var att barnen vårdas av ett eget team. Det fanns också uppfattningar om 

att de äldre patienterna kan bli glada av att se barn och det blir ett mildare klimat på 

akutmottagningen. En sjuksköterska påtalade att det kan finnas ett problem med integritet och 

sekretess om barn och vuxna blandas eftersom barnen springer runt med sina vårdnadshavare 

efter sig. Det finns en risk att patienterna blir till allas åskådning.  

”…man kanske tänker sig för lite att skapa en mer avgränsad och mer anpassad 

barnmiljö där man separerar lite från vårat knäppa vuxen flöde…” (mörkblå) 

 

Ökad kvalitet på en gemensam akutmottagning  

Utformning av ett nytt arbetssätt 

Samtliga sjuksköterskor uppfattade att arbetssättet på den gemensamma akutmottagningen 

kan påverka omvårdnaden. Det fanns en oro för att det blir ”vi och dem” då personalen 

kommer från olika arbetskulturer och att det skulle bli två kliniker som ligger nära varandra 

men inte samarbetar. På barnakutmottagningen arbetar personalen mycket med bemötande då 

barn kräver längre tid och det fanns en farhåga att det kan dröja innan personalen på 

vuxenakutmottagningen kommer in i det förhållningsättet. På vuxenakutmottagningen är 
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teamarbetet i fokus och det fanns en önskan om att överföra det till personalen på 

barnakutmottagningen. Den gemensamma uppfattningen var att ett nytt arbetssätt behöver 

utformas istället för att något befintligt ska övertas. Att introduceras i det nya arbetssättet 

ansågs nödvändigt så att alla tänker lika och för att kunna hjälpa varandra över gränserna. En 

sjuksköterska menade att det även krävs förutsättningar från cheferna och miljön för att kunna 

utveckla det nya arbetssättet.  

”…farhågorna är väl att det blir vi och ni, att man delas upp i två läger och sen 

blir det inte något samarbete, att kulturerna krockar helt och hållet och så att det 

slutar med att man drar åt olika håll så att man inte blir en klinik utan två kliniker 

som bara ligger väldigt nära varandra och inte vill samarbeta…”(orange) 

Utbildning för att förbättra omhändertagandet 

I intervjuerna framkom det uppfattningar om att det finns ett behov av kompetensutveckling 

vid en gemensam akutmottagning för barn och vuxna. Sjuksköterskorna på 

vuxenakutmottagningen beskrev framförallt en oro över att sakna kunskap om barns normala 

utveckling samt omhändertagandet vid olika åkommor. För att täcka detta behov menade 

sjuksköterskorna att det är viktigt med flera utbildningsinsatser för att bidra till en trygghet. 

Utbildningsinsatserna skulle kunna vara internutbildningar där personalen får dela med sig av 

sin kunskap. En annan uppfattning som ansågs kunna bidra med en förbättrad omvårdnad 

vore simuleringsträning. Att ha gemensamma PM var också något som nämndes för att kunna 

bidra till en förbättrad omvårdnad. En sjuksköterska ansåg den gemensamma 

akutmottagningen som ett sätt att tvinga sig själv att öka sin kunskap för att få en trygghet i 

sitt arbete. En annan uppfattning som framkom var att mängdträning kommer att öka 

förståelsen för sjukdomstillstånden vilket i sin tur förbättrar omvårdnaden.  

”… jag tror att det blir jättebra med internutbildningar och jag tror att det är 

jättebra att det ska finnas PM, det främjar också god omvårdnad…”(gul) 

 

Ökad patientsäkerhet på en gemensam akutmottagning  

Personalens samlade kompetens 

Kompetensen på den gemensamma akutmottagningen berördes av samtliga sjuksköterskor. 

Den generella uppfattningen var att en gemensam akutmottagning kommer öka den samlade 

kompetensen samt att det kommer finnas mer personal som kan hjälpas åt. Personalen från 
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barnakutmottagningen har upplevt sig sårbara på deras nuvarande akutmottagning med enbart 

en sjuksköterska, en undersköterska och en primärjour. Deras uppfattning var nu att det blir 

fler resurser och att personalen från både barnakutmottagningen och vuxenakutmottagningen 

som kan hjälpas åt med omvårdnaden av både barn och vuxna. Personalen från 

vuxenakutmottagningen ansåg även dem att det finns fler resurser som kan hjälpas åt när alla 

patienterna är under samma tak. Genom att öppna upp gränserna och vara behjälpliga kan 

patientsäkerhetens stärkas. En uppfattning skiljde sig då det fanns en rädsla för att det kan bli 

en konflikt om den ena personalgruppen har mindre att göra medan den andra har en hög 

belastning och vill ha mer hjälp än vad som ges. 

 

”…händer det något och man är i en utsatt situation så är man ju väldigt ensam, 

så det blir ju väldigt positivt med att flytta ihop att man är mycket mera folk, att 

lättare hjälpas åt…” (vit) 

 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att ta tillvara på varandras kompetens. Det 

fanns däremot farhågor om viss kompetensbrist gällande de olika patientgrupperna. Inom 

kompetensområdet lade sjuksköterskorna vikt vid den medicinska kunskapen och deras 

personlighet. Det fanns uppfattningar om att personalen på vuxenakutmottagningen inte har 

tillräckligt med kunskap för att kunna erbjuda barnen en god omvårdnad efter deras behov. En 

sjuksköterska menade att vi inte är människor som kan vara duktiga på allt och ansåg att 

arbeta med antingen barn eller vuxna var en fördel. En annan uppfattning var att genom en 

sammanslagning av barn- och vuxenakutmottagningen skulle all kompetens var samlad på 

samma ställe och att erfarenheter skulle kunna delas. Det ansågs viktigt att ta vara på den 

befintliga kompetensen och lära av varandras erfarenheter. Att lära av varandra uppfattades 

betryggande. Det fanns även uppfattningar om att det skulle krävas internutbildningar och 

kompetensutveckling i båda personalgrupperna. 

 

”…det är väl det att man måste lära av varandra helt enkelt att man ja, man 

måste gå med varandra liksom och få lite input av er som är vana att jobba med 

vuxna liksom så att man själv känner sig lite säkrare… ”(vit)  
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Åldersanpassad vård 

Att all kompetens kommer att vara samlad på samma ställe uppfattades som en styrka, dock 

fanns uppfattningar om att barnen har rätt till att träffa barnutbildad personal och inte blandas 

med vuxna. Barn är inte små vuxna och har andra referensvärden jämfört med en vuxen 

person. En uppfattning var att det saknades kunskap om barnens utvecklingsstadier, 

medicinska åkommor och förhållningssätt hos personalen på vuxenakutmottagningen. En 

sjuksköterska påtalade även att barn har små marginaler och är komplexa. 

”…jag skulle inte själv om jag hade barn vilja ha en allmänsjuksköterska som 

skötte mitt barn, jag vill ha en sjuksköterska och en läkare med specialkompetens 

på barn…”(röd) 

 

En sjuksköterska uppfattade att personal som inte är trygga inom området både vill ha 

hängslen och livrem vilket resulterar i att prover tas i onödan. Ytterligare en uppfattning var 

att personalen på vuxenakutmottagningen lätt blir stressade när det kommer sjuka barn. En 

annan sjuksköterska var orolig för att det saknades ett ”barntänk” och att det finns en större 

risk i början för fel med exempelvis barnanpassade läkemedelsdoser. 

”…vissa grejor blir lite mer problematiska om man säger kontroller eller att ge 

läkemedel eller sånt där just för att man kanske inte riktigt har det barntänket 

eller så…” (rosa) 

Det framkom en oro över att barn kommer bli prioriterade före vuxna bara för att de är barn 

oavsett om de är i större behov av vård än den vuxna individen eller inte. Människan är 

primitiv och kommer låta barnet gå före eftersom de är oskyddade. De medicinska behoven 

och omvårdnadsbehoven kommer där av inte prioriteras utan åldern avgör vem som går först. 

En annan farhåga som framkom i intervjuerna var att mer personal kommer att krävas till att 

vårda barnen och att det kommer att ta mer tid vilket resulterar i att de vuxna patienterna 

kommer att bli lidande. En sjuksköterska menade att även om inte omvårdnaden som utförs 

kommer att påverkas, finns det en risk att den vuxna patienten som ska ta emot omvårdnaden 

kommer stå tillbaka för att släppa fram barnet.  

”…barn ska gå först för de är små och oskyddade[…]jag tror inte själva 

omvårdnaden av dem vuxna kommer bli så väldigt annorlunda, men jag tror att 

den vuxne kommer att göra avkall av sina behov av omvårdnad när de ser att det 

finns barn som förväntar sig någonting…” (röd) 
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En gemensam akutmottagning uppfattades öka patientsäkerheten eftersom det blir enklare för 

patienterna att hitta rätt när de är akut sjuka. Det blir framförallt tydligare för barnen som 

kommer omhändertas på samma ställe oavsett besöksorsak. Barn kommer vara akuta barn 

oavsett sjukdom. Det fanns uppfattningar om att omvårdnaden kommer att beröras på ett 

positivt sätt då patienterna får ett snabbare omhändertagande och personalen behöver inte ta 

ställning till eventuell hänvisning. Genom att undvika hänvisningar uppfattade 

sjuksköterskorna att handläggningstiden kunde minska. 

 

”…personalen finns på ett ställe och att dom inte behöver komma till ett ställe och 

sedan bli flyttade antingen till barnakuten eller stora akuten utan det är samma 

ställe…” (grön) 

 

Syntes av resultatet 

Sammanfattningsvis var sjuksköterskornas uppfattning att den personcentrerade vården bör 

vara i fokus på den gemensamma akutmottagningen. Vårdens kvalitet är en förutsättning för 

att kunna ge en personcentrerad vård vilket i sin tur bidrar till en ökad patientsäkerhet, se figur 

1. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Förhållandet mellan beskrivningskategorierna 
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Resultatdiskussion 

I den genomförda studien uppfattade sjuksköterskorna att det var viktigt att möta varje patient 

som en enskild individ och utifrån dennes förutsättningar. I en studie av Andersson et al. 

(2014b) finns en rekommendation att en sjuksköterska som arbetar på en akutmottagning bör 

kunna ge personcentrerad vård. I den föreliggande studien var sjuksköterskornas uppfattning 

att det kan finnas en utmaning i att anpassa omvårdnaden och bemötandet efter de olika 

åldrarna på en gemensam akutmottagning. En fördel med att vårda både barn och vuxna på 

samma akutmottagning, var enligt sjuksköterskorna, att tålamodet med de besvärliga vuxna 

skulle kunna förbättras eftersom barn ofta kräver mer tid och förberedelser. I en studie av 

Watt et al. (2005) förväntar sig patienterna som söker akutmottagningen att bli sedda som 

enskilda individer, bli hörda och känna en trygghet. De förväntar sig att bli uppdaterade med 

information om vad som händer under hela besöket. Det gäller både undersökningar, 

behandlingar och förklaringar för eventuella förseningar och väntetider (ibid). I den 

genomförda studiens resultat framkom att personalen måste se till varje enskild person för att 

tillgodose patientens behov. Sjuksköterskornas uppfattning var att det krävs tid som tillåter att 

ge omvårdad. Ett antagande är att det oftast är tidsbristen som är orsaken till att adekvat 

omvårdnad inte kan erbjudas. Enligt O’Malley, Mace och Brown (2006) finns det många 

utmaningar på en akutmottagning för att ge personcentrerad vård som till exempel att det inte 

finns någon tidigare relation mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Andra 

utmaningar som kan begränsa möjligheten för att skapa ett partnerskap kan vara 

besöksorsaken vilken också kan begränsa kommunikationen mellan personalen och familjen 

(ibid). En egen reflektion är att till akut sjuka patienter som kräver omfattande medicinskt 

omhändertagande minskar förutsättningarna till att ge personcentrerad vård. Anledningen är 

att livräddande åtgärder måste prioriteras före delaktighet.  

En sjuksköterska i den genomförda studien var av uppfattningen att bemötande är viktigare än 

kontinuitet. Det framkom även i studien att ett bra bemötande innebär att patienten och dennes 

närstående kan uppleva en trygghet och ha en förståelse för det som ska ske. Under 

intervjuerna framkom även att personalen på barnakutmottagningen arbetar mycket med 

bemötande och det fanns en farhåga att det kan ta tid för personalen på 

vuxenakutmottagningen att komma in i det förhållningsätt. Kommunikation och pedagogisk 

kompetens anses viktig för att kunna informera och utbilda patienterna och deras anhöriga 

utifrån de behov som gjorde att de sökte akutmottagningen (Andersson, Wireklint Sundström, 

Nilsson & Jakobsson Ung, 2014a). Resultatet av den föreliggande studien visar att det 
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uppfattades betydelsefullt att använda ett lättförståeligt språk. Enligt Pytel, Fielden, Meyer 

och Albert (2009) önskar patienter en kommunikation som reflekterar omsorg, omtanke, 

lyhördhet, respekt och medkänsla. Personcentrerad vård anses av sjuksköterskorna i den 

genomförda studien som centralt för att kunna ge en god omvårdnad. Ett förslag är att 

lättförståelig information ska finnas tillhands för patienterna, som tillexempel folder eller 

posters. Det kan finnas en svårighet i att bemöta både barn och vuxna på en gemensam 

akutmottagning eftersom kommunikationen och omhändertagandet behöver anpassas efter 

ålder och utveckling.  

Miljön på en akutmottagning är ofta hektisk och kaotisk (Chamberlain, Slonim & Joseph, 

2004). I den genomförda studien fanns uppfattningar om att barn och vuxna bör vårdas avskilt 

på grund av miljön. Det kan finnas vuxna våldsamma patienter vilket kan skrämma barn 

samtidigt som barnskrik kan bli påfrestande för äldre patienter. Enligt Offord (2010) upplevs 

det ofta stressigt och nervöst att vårda barn tillsammans med vuxna. Ett annat problem som 

belystes i den föreliggande studien var att integriteten kan påverkas genom att barn inte sitter 

stilla utan springer runt bland övriga patienter. Ett förslag från författarna är att det kan finnas 

en vinst i att ha en avskild del för barn och vuxna där miljön är anpassad efter deras behov. 

Enligt Barkin och Rosen (1999) ska området för barn vara väldefinierat och gärna vara åtskilt. 

Vårdmiljön ska utformas så att patienterna ska känna sig trygga, omhändertagna och väl 

bemötta för att underlätta för deras återhämtning (Wijk, 2015). Författarna av den 

föreliggande studien anser att miljön har betydelse för upplevelsen av vården. Genom att se 

till personens behov kan delaktigheten i vården öka (Ekman et al., 2011). Vårdmiljön ska vara 

hemlik och ge utrymme för närstående att vara närvarande (Fontaine, Briggs, & Pope-Smith, 

2001) vilket också framkom i intervjuerna. Sjuksköterskorna som intervjuades i den 

genomförda studien ansåg att det var viktigt att vårdmiljön var anpassad för både barn och 

vuxna. När det gäller barnen var uppfattningen den att deras avskilda del bör ha färger på 

väggarna, leksaker och förströelser. Barnens egna önskemål är att den fysiska miljön skulle 

vara färgstark och kreativ med lättillgänglighet till uteplats. Det ska finnas tillgång till 

åldersanpassade leksaker i väntrummet och finnas plats för familjemedlemmar (Lambert, 

Coad, Hicks, & Glacken, 2014). 

Sjuksköterskorna i den aktuella studien var av uppfattningen att den gemensamma 

akutmottagningen kommer bidra till mer personal som kan hjälpas åt med omvårdnaden. För 

att personalen ska kunna arbeta effektivt och ta tillvara på resurserna som finns krävs ett 

fungerade arbetssättet. Andersson et al. (2012) beskriver att i det dagliga arbetet på en 
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akutmottagning ingår att vårda många patienter med olika behov och upplevda symtom. För 

att uppnå ett bra arbetsflöde krävs ett bra samarbete mellan personalen på akutmottagningen 

(ibid). En reflektion är att ett anpassat arbetssätt som passar både barnakutmottagningen och 

vuxenakutmottagningen kan vara en viktig start vid en gemensam akutmottagning. Samtliga 

sjuksköterskor i studien var av den uppfattningen att arbetssättet på den gemensamma 

akutmottagningen kommer att påverka omvårdnaden. Det fanns en oro för att det blir ”vi och 

dom” därför att personalen kommer från olika arbetskulturer vilket istället skulle kunna 

innebära att det blir två kliniker som ligger nära varandra men inte samarbetar. Tidigare 

forskning visar att arbetskulturen kan påverka framgången eller misslyckande av 

organisationens resultat. I samma studie föreslår deltagarna vikten av personalutveckling som 

bör inkludera teamträning, ledarskap, interprofessionellt teamarbete, 

kommunikationsstrategier och konflikthantering (Person, Spiva & Hart, 2013). 

På vuxenakutmottagningen var teamarbetet i fokus och det fanns en önskan om att överföra 

detta till personalen på barnakutmottagningen. Teamarbete kan enligt Pruitt och Liebelt 

(2010) minska fel, öka patientsäkerheten och förbättra attityden hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Arbetet på en akutmottagning är komplext och kräver strategier för 

teamarbete. För att kunna ha ett fungerande teamarbete och kommunikation behövs ett 

multidisciplinärt tillvägagångssätt med en stark organisatorisk ledning och stöd (ibid). En 

egen reflektion är att teamarbete är en viktig del i arbetet på en akutmottagning för att kunna 

erbjuda patienterna en kvalitetssäker vård och öka vi-känslan hos personalen. Enligt McCance 

och McCormack (2013) är de olika kompetenserna i teamet viktigt för den personcentrerade 

vården.  

I den aktuella studien framkom att sjuksköterskor uppfattade kompetensen betydelsefull på 

den gemensamma akutmottagningen. En sammanslagning av akutmottagningarna uppfattades 

innebära en ökad kompetens på arbetsplatsen. Personalen på en akutmottagning anses kunna 

omhänderta alla patienter från spädbarn till den äldre människan (Meckler, Leonard & Hoyle, 

2014). Det finns inga krav på specialistkompetens för att arbeta på en akutmottagning, 

däremot finns det en rekommendation att sjuksköterskorna ska inneha viss kompetens för att 

kunna säkerställa kvalitén och säkerheten i det dagliga arbetet (Andersson et al., 2014a). 

Författarna anser att kompetensen på en akutmottagning kan skilja sig avsevärt mellan olika 

sjukhus och påverkas av personalens tidigare erfarenheter och utbildning. En åsikt är att det 

finns ett behov av internutbildning för nyanställda men även för befintlig personal vid en 

sammanslagning av barnakutmottagningen och vuxenakutmottagningen för att kunna 
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upprätthålla god omvårdnad oavsett vem som är ansvarig för omvårdnaden. Enligt Andersson, 

Jylli, Kajermo och Klang (2007) är sjuksköterskor som har mer kunskap och erfarenhet i 

högre grad medvetna om sina egna styrkor och svagheter. Genom att dela erfarenhet, kunskap 

och hjälpa varandra ges möjlighet att utveckla sin identitet, färdighet och expertis (ibid). En 

reflektion är att det finns en risk för konflikter om personalgrupperna har olika förväntningar 

på hur samarbete ska fungera. 

Sjuksköterskor från både barn- och vuxenakutmottagningen uppfattade att det inte fanns 

tillräcklig med kunskap hos personalen på vuxenakutmottagningen om barnens medicinska 

och omvårdnadsmässiga behov. Enligt Meckler et al. (2014) ses barnen ofta som den största 

utmaningen på en akutmottagning. Barn har unik anatomi, fysiologi och 

utvecklingsegenskaper som gör dem särskilt sårbara. De kan oftast inte uttrycka sina behov 

eller medicinska problem (ibid). Det finns stora variationer i kroppsstorlek, mognad och 

kognitiv förmåga vilket kan påverka läkemedelsadministration och monitorering. Läkemedel 

är baserade på vikt där läkemedelsberäkningar är en potentiell riskfaktor (Barata, Benjamin, 

Mace, Herman, & Goldman, 2007). Genom att både omhänderta vuxna och barn finns en risk 

för doseringsfel. Ett eget förslag är att det behövs tydliga riktlinjer gällande 

läkemedelsadministration och doseringar. En viktig men enkel åtgärd för att minska risken för 

över- och underdoseringar är att ha en digital våg där alla barn vägs istället för att vikten 

uppskattas av föräldrarna. Ett annat förslag från författarna är att använda ett färgkodat system 

för att underlätta läkemedelshanteringen. Shah, Frush, Luo och Wears (2003) påvisar i sin 

studie att ett färgkodat system minskar risken för stress vid akut dåliga patienter. Färgkodat 

material ansågs av 81 % av sjuksköterskorna att vara till hjälp för att minska fel vid 

läkemedelsdosering.  

Det fanns en uppfattning om att personalen inte kan vara duktig på allt och att det därför 

borde finnas separata akutmottagningar för barn och vuxna. Uppfattningen stärks av Barkin 

och Rosen (1999) som menar att personalen ska vara utbildad och ha kompetens för att vårda 

både sjuka och skadade barn. Ett förslag från författarna i den genomförda studien är, om 

möjlighet finns, att barnutbildad personal omhändertar barnen i den utsträckning som är 

möjlig och vice versa med de vuxna patienterna för att kunna tillgodose besökarnas olika 

behov. Det kommer finnas tillfällen då det inte är möjligt att uppnå detta vilket kräver att 

personalen behöver grundutbildning om barns- och vuxnas sjukdomar för att stärka 

kompetensen och bidra med trygghet vid omhändertagandet. Mearns et al. (2012) menar att 

personalens oro ökar ofta när ett sjukt eller skadat barn söker vård, särskilt om personalen har 
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liten erfarenhet av akuta tillstånd hos barn. En sjuksköterska i föreliggande studie föreslog 

simuleringsträning som en del i utbildningsmaterialet. Två studier har påvisat fördelar med 

simuleringsträningar där det bland annat framkommit förbättringar i kunskap, 

säkerhetstänkande, kommunikation och teamarbete (Lammers, Byrwa & Fales, 2012; 

Patterson, Geis, LeMaster & Wears, 2013). Behovet av utbildning och kompetensutveckling 

bör ses över för att skapa bättre förutsättningar på den gemensamma akutmottagningen. 

Patienter som söker till akutmottagningen kräver snabb identifiering av deras vårdbehov 

(Widgren, 2009) vilket sker med triagesystemet RETTS, som är en strukturerad metod med 

beslutsstöd kopplat till medicinska åtgärder. Patienten med de största medicinska behoven 

prioriteras högst (ibid). Det framkom en farhåga hos sjuksköterskorna gällande att 

omhänderta både barn och vuxna vilket var att barnen kommer blir prioriterade före de vuxna 

för att de är barn oavsett om de är i större medicinskt behov av vård eller inte. Ett antagande 

är att det kan bli en svårighet på den gemensamma akutmottagningen när personalen slits 

mellan sina känslor och prioriteringsordningen enligt RETTS. Däremot är det författat i 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att vård ska ges på lika villkor med prioritet till den 

som har störst behov. Människors lika värde och rättigheter påtalas också i de mänskliga 

rättigheterna (FN, 2008). 

Majoriteten av sjuksköterskorna uppfattade att det fanns en fördel i att samtliga patienter 

söker till en gemensam akutmottagning. Genom att alla patienter omhändertas på samma plats 

minskar risken för ökad handläggningstid på grund av hänvisningar. Trots att det sågs som en 

fördel att ha alla patienter på en gemensam akutmottagning fanns en oro för att kunna anpassa 

omvårdnaden efter ålder och mognad då barn och vuxna vårdas om vartannat. Enligt 

Andersson et al. (2014a) krävs både en medicinsk och vårdande kompetens för att kunna 

tillgodose patienternas behov. Inom den personcentrerade vården bör även hänsyn tas till 

patienternas rättigheter, känslor och egna vilja (Ekman et al., 2011). Samtliga sjuksköterskor i 

den genomförda studien var av uppfattningen att antingen individanpassat bemötande eller 

personcentrerad vård var betydelsefullt för omvårdnaden på den gemensamma 

akutmottagningen. Forskning har visat att personcentrerad vård bidrar till ökad patientnöjdhet 

(Bolster & Manias, 2010), därmed är ett förslag att personcentrerad vård bör ligga i fokus på 

den nya akutmottagningen.  
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Metoddiskussion 

Syfte var att beskriva sjuksköterskans uppfattningar om vad omvårdnad innebär samt hur 

omvårdnaden kommer att beröras vid en gemensam akutmottagning för barn och vuxna. 

Utifrån studiens syfte valdes en fenomenografisk ansats vilken har för avsikt att beskriva 

variationer i människors uppfattningar av ett specifikt ämne (Marton, 1981). Fokus inom 

fenomenografi är hur ett fenomen uppfattas jämfört med fenomenologi där den subjektiva 

erfarenheten av ett fenomen studeras (Larsson & Knutsson Holmström, 2012). Fenomenografi 

kan användas för att komplettera omvårdnadsforskningen genom att utforska patientens och 

personalens uppfattningar om olika fenomen för att kunna förändra vården efter behoven som 

finns (Sjöström & Dahlgren, 2002). Författarna strävade efter att få en djupare och mer 

varierande bild av sjuksköterskornas uppfattningar och valde där att utföra en kvalitativ studie 

jämfört med en kvantitativ metod. Nackdelen med att välja en fenomenografisk ansats kan 

vara att författarna inte använt sig av denna tidigare och saknade därför erfarenhet av 

tillvägagångssättet. Enligt Larsson och Holmström (2007) bör forskarna i en fenomenografisk 

studie vara väl insatta i både metod och analys.  

I studien var målet att använda ett strategiskt urval för öka möjligheten till att täcka in alla 

aspekter av sjuksköterskornas uppfattningar om hur omvårdnaden vid en gemensam 

akutmottagning kommer att beröras. Inom fenomenografin är det viktigt att ha ett brett 

urvalsområde för att kunna identifiera olika uppfattningar och variationer (Malterud, 2014). I 

urvalet fanns två inklusionskriterier vilket var legitimerad sjuksköterska samt två års 

erfarenhet som sjuksköterska på en av akutmottagningarna. Två års erfarenhet ansågs 

nödvändigt för att kunna ha fått en uppfattning om ämnet. Enligt Polit och Beck (2013) är det 

viktigt att få deltagare som är kunniga inom området, reflekterande och villiga att prata. 

Anledning till att det endast var två inklusionskriterier var att författarna önskade en variation 

utifrån ålder, kön och specialistutbildning (Malterud, 2014). Det strategiska urvalet gick 

enbart att genomföra på vuxenakutmottagningen där det fanns möjlighet att välja bort två 

sjuksköterskor. På barnakutmottagningen anmälde fyra sjuksköterskor sitt intresse och 

samtliga inkluderades i studien vilket innebar att det blev ett bekvämlighetsurval. Ett 

antagande är att bekvämlighetsurvalet kan ha påverkat variationen eftersom möjligheten till 

ett strategiskt urval inte fanns. Strategiskt urval är en av de grundstenarna inom 

fenomenografin (Malterud, 2014) vilket kan ha påverkat variationen i resultatet. Utöver en 

provintervju valdes fyra sjuksköterskor från respektive akutmottagning ut. Det strävades efter 

största möjliga variation bland deltagarna men då antalet intresserade var flest kvinnor kunde 
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inte jämn könsfördelning uppnås. Hälften var specialistutbildade sjuksköterskor och en 

variation fanns i ålder, erfarenhet och kompetens. Författarna tror inte att en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor skulle påverka studiens resultat då utsagorna från männen och 

kvinnorna inte skiljde sig åt nämnvärt. I studiens syfte fanns ingen avsikt för att beskriva 

könsskillnader mellan sjuksköterskornas uppfattningar.   

Intervjuerna baserades på en semi-strukturerad intervjuguide med öppna frågor som 

upprättades utifrån studiens syfte. En intervjuguide kan användas när det finns ett ämne för 

studien men när svaren inte är givna (Polit & Beck, 2013) och för att försäkra sig om att 

samma typ av data samlas in från alla deltagare (Holloway & Wheleer, 2010). Anledning till 

öppna frågor i intervjuguiden var att sjuksköterskorna själva skulle få välja vilka perspektiv 

av fenomenet de ville fokusera på (Sjöström & Dahlgren, 2002; Stenfors-Hayes et al., 2013). 

En provintervju genomfördes för att ge intervjuaren möjlighet att anpassa sig till rollen samt 

kontrollera att intervjuguiden svarade till studiens syfte (Larsson & Knutsson Holmström, 

2012) vilket kan ses som en styrka i studien. Författarna ansåg inte efter genomförd 

provintervju att intervjuguiden svarade till syftet i den utsträckning som eftersträvades. För att 

förtydliga syftets fokus på omvårdnad och få ett bredare perspektiv, kompletterades 

intervjuguiden. Efter justering upplevdes intervjuguiden svara bättre mot syftet.  

Intresset för deltagande i studien varierade mellan akutmottagningarna. Fyra sjuksköterskor 

på barnakutmottagningen och sex på vuxenakutmottagningen anmälde sitt intresse. 

Författarna strävade efter lika många sjuksköterskor från respektive mottagning vilket totalt 

resulterade i åtta intervjuer. Inom fenomenografi behövs ofta ett större antal deltagare för att 

täcka alla vinklar för att förstå fenomenet. Materialet behöver vara stort nog för att finna 

variationer men inte för stort då det blir svårt att hantera på grund av en omfattande 

analysprocess (Stenfors-Hayes et al., 2013). Ett 20-tal intervjuer anses tillräckligt men oftast 

framkommer inga nya uppfattningar efter att 10-12 intervjuer har analyserats (Larsson & 

Knutsson Holmström, 2012). I studien fanns inte möjlighet att genomföra mer än åtta 

intervjuer på grund av att lika fördelning av antalet sjuksköterskor på respektive 

akutmottagning eftersträvades och enbart fyra sjuksköterskor hade anmält sitt intresse från 

barnakutmottagningen. Trots det låga antalet intervjuerna framkom variationer i uppfattningar 

om hur omvårdanden kommer att beröras på en gemensam akutmottagning. I kvalitativ 

forskning menar Polit och Beck (2013) att det inte krävs lika många intervjuer om kvaliteten 

på informanternas förmåga att reflektera och kommunicera är hög.   
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Material från intervjuerna skiftade i omfång men trots det ansåg författarna att materialet var 

tillräckligt för att täcka in sjuksköterskornas uppfattningar om fenomenet. Författarna kan inte 

utesluta att ett större antal deltagare skulle ha påverkat studiens resultat. Tiden för 

intervjuerna var kortare än författarna förutsatt, 30-60 minuter, och varierade mellan 10-22 

minuter. De längre intervjuerna ansågs vara mer innehållsrika och ha mer omfattande 

beskrivningar av uppfattningar. Även om den utsatta tiden inte utnyttjades vid någon av 

intervjuerna bedömdes det att den tilltagna tiden var viktig för att inte stressa deltagarna. En 

anledning till att intervjuerna blev kortare än förutsatt tid kan vara att deltagarna tog för givet 

att författarna förstod vad som menades och att de då inte förklarade lika utförligt som för en 

lekman. En reflektion är att om intervjuguiden hade delgivits deltagarna innan 

intervjutillfället hade eventuellt fler uppfattningar framkommit vilket hade kunnat öka 

uppfattningarnas variation. 

Sjuksköterskorna fick själva välja plats för intervjun och samtliga valde den egna 

arbetsplatsen. Att genomföra intervjun på deltagarnas arbetsplats kan antas vara en trygghet 

och underlättar deltagandet i studien. Polit och Beck (2013) menar att det är viktigt att platsen 

för intervjun ger trygghet och avskildhet samt att intervjun sker ostört. Samtliga intervjuer 

utfördes i samband med att sjuksköterskorna påbörjade eller avslutades sitt arbetspass, vilket 

kan ha påverkat sjuksköterskornas förmåga till att vara fullt närvarande under intervjun. En 

författare intervjuade alla deltagarna medan den andra författaren medverkade som observatör 

och hade möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågorna som användes var bland annat ”Kan du 

ge några exempel?” och ”Hur tänkte du då?”. Det finns en risk för att intervjuaren sitter i en 

maktposition vilket kan bidra till att viktig information kan undanhållas och deltagaren svarar 

det som denne tror sig författarna vill höra (Kvale & Brinkmann, 2014). Däremot menar 

Holloway och Wheeler (2010) att om intervjuaren och deltagare är kollegor finns en 

jämställdhet vilket gör att maktförhållandet utjämnas. Det finns en förståelse vilket kan bidra 

till att missförstånd kan undvikas. Författarna upplevde att det fanns tillfällen då deltagarna 

antog att det fanns en förståelse mellan parterna och inte svarade utförligt på frågorna vilket 

istället kan ha lett till missförstånd snarare än att de har undvikits. Eftersom det finns en 

arbetsrelation till hälften av deltagarna har maktförhållandena varit olika gentemot de olika 

personalgrupperna. Enligt Trost (2010) kan två samspelta personer som genomför intervjuer 

vara ett stöd för varandra och utföra en bättre intervju med större informationsmängd. Den 

författare som genomförde intervjuerna valdes slumpmässigt. Genom att en och samma 

författare utförde intervjuerna blev denne tryggare i sin intervjuförmåga.  
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Inför transkriberingen upprättades en transkriberingsmall för att det utskrivna materialet 

skulle vara enhetlig (Malterud, 2014). Mallen anses ha underlättat arbetet och förberedelsen 

inför analysen. Författarna delade upp intervjuerna och transkriberade hälften var då det är en 

tidskrävande process. Transkribering av muntligt material till text är ett kritiskt steg i 

analysprocessen och transkriberingsfel är nästan oundvikligt (Polit & Beck, 2013). Utsagorna 

lyssnades igenom tillsammans att finna eventuella fel i transkriberingen och för att skapa en 

helhet. Vid analysen klipptes stycken och meningar som svarade mot studiens syfte, så 

kallade meningsenheter, ut och oväsentligt material sorterades bort. Utklippen lades på ett 

bord och sorterades efter likheter och skillnader. Författarna upplevde att flera 

meningsenheter passade in i mer än en kategori och de olika alternativen diskuterades. 

Handledaren till studien har använts som en oberoende medbedömare för att kontrollera och 

diskutera utfallsrummet från analysen. Enligt Sjöström och Dahlgren (2002) kan giltigheten 

stärkas av att medbedömarens sortering överensstämmer med författarnas. 

Trovärdigheten har stärkts genom att transkribera intervjuerna, använda citat (Malterud, 2014) 

samt att beskriva varje analyssteg och utförande i detalj för möjlighet till att reproducera 

studien (Sjöström & Dahlgren, 2002). Materialet transkriberades ordagrant för att undvika 

författarnas värderingar avspeglades i texten. Analysen utfördes gemensamt av författarna och 

deltagarnas uppfattningar tydliggjordes genom citat under beskrivningskategorierna. Citat 

från samtliga sjuksköterskor finns representerade i resultatdelen vilket stärker trovärdigheten.  

(Sjöström & Dahlgren, 2002). Inom fenomenografi behövs ofta ett större antal deltagare för att 

täcka alla vinklar för att förstå fenomenet (Stenfors-Hayes et al., 2013). Författarna kunde ej 

genomföra fler än åtta intervjuer på grund av att det skulle bli en ojämn fördelning av 

deltagare mellan barnakutmottagningen och vuxenakutmottagningen. För att stärka 

trovärdigheten har istället sjuksköterskor med olika erfarenheter, ålder och kompetens valts 

ut. Intervjuerna genomfördes av samma författare med en intervjuguide för att öka 

tillförlitligheten (Sjöström & Dahlgren, 2002). 

Tillförlitligheten påverkas även av den tekniska utrustningen och författarnas förförståelse 

(Malterud, 2014). Det finns en förförståelse då båda författarna arbetar som sjuksköterskor på 

vuxenakutmottagningen. Förförståelsen försökte att bortses från för att belysa deltagarnas 

uppfattningar (Marton och Booth, 2000). Hälften av sjuksköterskorna är kollegor till 

författarna vilket kan ha påverkat deras utsagor. Enligt Holloway och Wheeler (2010) finns en 

möjlighet att kollegor har lättare för att delge sina uppfattningar på grund av att de kommer 

från samma kultur och har en gemensam förståelse vilket minskar risken för missförstånd. På 
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grund av förförståelsen kan inte fullständig neutralitet upprätthållas. Sjuksköterskornas 

uppfattningar är unika efter sjukhusets utformning och arbetsförhållande vilket gör att 

överförbarheten av studiens resultat kan vara begränsad. 

Konklusion 

Syfte var att beskriva sjuksköterskans uppfattningar om vad omvårdnad innebär samt hur 

omvårdnaden kommer att beröras vid en gemensam akutmottagning för barn och vuxna. I 

resultatet framkom att sjuksköterskorna uppfattar att omvårdnaden kommer beröras ur flera 

perspektiv. Det kommer finnas mer personal som kan hjälpas åt i omvårdnadens olika delar 

och en samlad kompetens vilket uppfattades positivt. Däremot finns en oro över att den 

enskilda sjuksköterskan inte har kompetensen att vårda alla patienter oavsett ålder och 

besöksorsak. Sjuksköterskorna uppfattade intern utbildningar, PM och simuleringsträning 

viktiga för att öka tryggheten och kunskapsnivån. Miljön på den gemensamma 

akutmottagningen ansågs betydelsefull där hänsyn ska tas till patienternas ålder avseende 

färg, förströelser och avskildhet. För optimalt omhändertagande uppfattade sjuksköterskorna 

att det var viktigt med personcentrerad vård, tid till omvårdnad och involvera närstående i 

vården. 

Klinisk nytta 

Studiens resultat kan vara till hjälp för att få en förståelse för sjuksköterskornas uppfattningar 

kring sammanslagningen av akutmottagningarna och därigenom kunna underlätta 

utformningen av det nya arbetssättet. Deras uppfattningar av fenomenet kan bidra till att 

chefer och ledningsgrupper kan arbeta preventivt genom att förebygga de problem som 

sjuksköterskorna ser. Deras uppfattningar kan även stärka den nya klinikens och 

medarbetarnas tilltro till sammanslagningen. Nationellt sett kan studien vara ett stöd för andra 

kliniker eller mottagningar som har planer på en gemensam akutmottagning där 

sjuksköterskorna har olika erfarenheter och kompetens.  

Förslag på vidare forskning 

En ny undersökning skulle kunna genomföras om ett till två år efter inflyttningen på den 

gemensamma akutmottagningen för att utvärdera sjuksköterskornas upplevelser av att vårda 

både barn och vuxna. Detta skulle kunna genomföras som både en enkätstudie men också 

genom intervjuer.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide      
 

Forskningsfråga 

Vilka uppfattningar har sjuksköterskan om hur omvårdnaden kommer att beröras vid en 

gemensam akutmottagning för barn och vuxna. 

Intervjufrågor 

En beskrivning av sjuksköterskan. Ålder, kön, hur länge har du jobbat som sjuksköterska, hur 

många år har du varit på din nuvarande arbetsplats och har du någon specialistutbildning, i så 

fall vilken?  

 Berätta vad du har för uppfattningar inför en gemensam akutmottagning 

 

 Kan du ge några exempel på vad omvårdnad är för dig 

 Ge några förslag som du anser är viktiga för att kunna ge god omvårdnad för både 

barn och vuxna 

 

 Vad anser du kommer att ske vad gäller omvårdnaden för 

 Barn? 

 Vuxna? 

 

 Vad anser du att det finns för fördelar i omvårdnaden för 

 Barn? 

 Vuxna? 

 

 Vad anser du att det finns för dilemma/utvecklingsmöjligheter vad det gäller 

omvårdnaden för 

 Barn? 

 Vuxna? 

 

 Är det något du vill tillägga som vi inte frågat om eller som du funderat på 

Uppföljande frågor 

 Kan du ge några exempel? 

 Hur tänker du då? 

 Hur upplever du det? 

 Kan du berätta mer? 

 

 

 

 


