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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor och undersköterskor på AS akutmottagning upplever 

arbetsmiljön, förutsättningarna att kunna ge en god och patientsäker vård samt delaktigheten i 

projektet Akut förbättring. Metod: En deskriptiv kvantitativ tvärsnittsstudie. För att få fram 

ytterligare åsikter hos deltagarna ingick även öppna frågor i enkäten. Datainsamling skedde 

med en enkät om bestod av 7 kvantitativa frågor och 3 öppna frågor. 104 enkäter besvarades 

efter avslutade arbetspass i september 2013. Resultat: I resultatet framkom att personalen 

upplevde arbetsmiljön som god under de flesta av arbetspassen och upplevelsen av 

arbetsglädje skattades högt. När det gällde möjligheterna att ge god och patientsäker vård 

ansåg majoriteten att kompetensen var hög. Patientsäkerheten däremot skattades lägre i 

förhållande till de andra frågorna. Majoriteten ansåg att de var delaktiga i SKL projektet - 

akut förbättring. Slutsats: De få sjuksköterskor och undersköterskor som besvarade enkäten 

ansåg att arbetsmiljön var god. Möjligheterna att ge god och patientsäker vård ansågs 

generellt vara hög men patientsäkerheten var lägre i förhållande till de andra enkätfrågorna. 

Mer forskning krävs om faktorer i arbetsmiljön som kan öka patientsäkerheten.  

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, God och patientsäker vård, Sjuksköterska, Undersköterska, 

Akutmottagning 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Objective: To describe how registered nurses and assistant nurses perceive the work 

environment at the Akademiska hospital (AS) emergency room, their opinions about the 

prerequisite to provide a good and safe healthcare and to describe possible improvements. 

Method: A descriptive quantitative cross-sectional study. To obtain further opinions of the 

participant’s, open- end questions was included in the survey. Data was collected using a 

questionnaire that contained seven quantitative questions and three open-ended questions. 104 

questionnaires were answered after completed shifts in September 2013. Results: The results 

showed that the staff experienced the work environment as good during most of the shifts and 

the experience of work satisfaction was perceived high. As to their potential to provide good 

and safe healthcare the majority felt that the competency was high. The patient-safety 

however was estimated lower in comparison to the other questions. The majority felt that they 

were involved in the SKL-project: Acute Improvement. Conclusion: The few registered 

nurses and assistant nurses who participated in the survey considered the work environment as 

good. The possibilities to provide good quality of care and patients safety was generally 

considered to be high, but the patient safety was inferior compared to the other questions. 

More research is required on factors in the work environment in order to improve patient 

safety.   

Keywords: Work-environment, Good quality of care and patient safety, Registered nurse, 

Assistant nurse, Emergency room 
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INTRODUKTION 

Under de senaste åren har befolkningsantalet och medellivslängden ökat. Detta medför ett 

ökat flöde av patienter till landets akutmottagningar (Statistiska Centralbyrån, 2013). 

Akutmottagningar tar emot ett brett spektrum av patienter med allt från mindre skador till 

allvarliga och livshotande tillstånd. Vikten av en snabb insats varierar och mottagandet av 

patienter med olika vårdbehov innebär en stor utmaning för personalen (Socialstyrelsen, 

2011). Vid hög arbetsbelastning tvingas personalen att prioritera de medicinska delarna före 

de psykosociala och etiska aspekterna. Ibland måste en muntlig ordination eller rapport tas 

emot samtidigt som vårdpersonalen är upptagen med att vårda en patient. Vårdpersonal på en 

akutmottagning måste ha överblick och full kontroll över samtliga patienter och snabbt kunna 

upptäcka en eventuell försämring (Wikström, 2006). 

 

Personalen ska vara beredd att vårda alla som kommer till akutmottagningen oavsett 

omständigheter. Det går inte att styra patientflödet som på en vårdavdelning, det varierar från 

veckodag, klockslag och årstid (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Generellt brukar 

efternatten och morgonen vara lugn. Flest patienter brukar söka vård under eftermiddagen och 

kvällen, tillströmningen brukar sedan avta under natten. Helgerna brukar innebära fler 

patienter än vardagar (Wikström, 2006).   

 

Akutmottagningen ansvarar för att ha en medicinskt lämplig och kostnadseffektiv vård med 

mål att nå optimala resultat för patienten. Patientens tillfredsställelse används alltmer som ett 

mått på hur sjukvården fungerar. Detta blir ett problem då kostnadseffektivitet ställs mot 

patientens tillfredställelse (Toma, Triner & Mcnutt, 2009). 

 

Arbetsmiljö 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS, 2001:1) ska det systematiska arbetsmiljöarbetet 

hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och ska omfatta alla fysiska, 

psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Målet med arbetsmiljöarbete är att 

minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet och förbättra arbetsmiljön ur ett 

helhetsperspektiv (Arbetsmiljöverket, 2013). Arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som 

handlar om fysiska, psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. Exempel på fysiska 

förhållanden är ljus, ljud och ventilation men det är inte enbart de fysiska förhållandena som 
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påverkar hur människor har det på jobbet utan snarare hur dessa förhållanden påverkar 

individen (Zanderin, 2005). Psykosocial arbetsmiljö innefattar individens interaktion med alla 

delar av arbetssituationen inte bara i relationen mellan individer (Abrahamsson, 

2011).  Psykosociala arbetsmiljöfaktorer som stress och utbrändhet har ökat markant sedan 

1990-talets senare del medan den fysiska miljön har förbättrats något (Zanderin, 2005). 

 

Arbete med människor där den egna personen används som redskap kan bli tärande och kan i 

kombination med högt arbetstempo också leda till ohälsa i form av stressymptom. Även den 

fysiska miljöns utformning kan ligga till grund för psykisk påfrestning. Hur lokaler och 

inredning ser ut har betydelse för välbefinnande och kan såväl underlätta som försvåra 

möjligheterna till god kommunikation och samverkan med arbetskamrater 

(Arbetsmiljöverket, 2013). 

 

Enligt Abrahamsson (2011) innefattar en god arbetsmiljö inte bara att fysiska risker och 

problem är undanröjda och att det finns lokaler som är anpassade efter verksamhetens behov 

utan även att de anställda har egenkontroll, inflytande och delaktighet i verksamheten. I en 

god arbetsmiljö ger arbetet intellektuell stimulans, omväxling, social samvaro, sammanhang, 

lärande samt personlig och yrkesmässig utveckling. Arbetsbelastningar, krav och utmaningar 

bör balanseras till en lagom nivå och arbetsplatsen bör präglas av jämställdhet, rättvisa, 

respekt, demokratiskt ledarskap och öppen kommunikation. I en god arbetsmiljö bör det även 

finnas goda möjligheter att kombinera arbetet med ett rikt och hållbart liv utanför arbetet. 

 

Redan på 1800-talet beskrev Florence Nightingale att miljön var av stor betydelse för 

patientens tillfrisknande. Nightingales omvårdnadsteorier kan ses som föregångare till ett 

holistiskt hälsoperspektiv i omvårdnaden då teorierna poängterade betydelsen av 

interaktionen mellan individ och miljö. Nightingale ansåg att det var sjuksköterskans uppgift 

att kontrollera avdelningens miljö och skapa en vårdmiljö som var terapeutiskt anpassad för 

patientens behov och tillfrisknande. Nightingale menade också att vårdpersonalen bör ha en 

god förmåga att göra observationer för att upptäcka försämringar i patientens hälsotillstånd. 

Teorierna har haft en stor betydelse för omvårdnadsdiciplinens och sjuksköterskeyrkets 

utveckling och de tillämpas än i dagens sjukvård (Hamrin, 1997).  
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God och patientsäker vård  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) beskriver att hälso- och sjukvården ska bedrivas 

så att den uppfyller kraven på god och patientsäker vård. Detta innebär att den ska vara av god 

kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling, vara lättillgänglig och 

bygga på patientens självbestämmande och integritet. I socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterska (2005) beskrivs att sjuksköterskan ska medverka till 

att utveckla en god arbetsmiljö, uppmärksamma eventuella risker och förebygga dessa. 

Sjuksköterskan ska även kunna leda och fördela omvårdnadsarbetet i teamet utifrån 

medarbetarnas olika kompetens.  

 

Sjuksköterskans legitimation är enligt Socialstyrelsen ett bevis för kompetens inom hälso- och 

sjukvården. En legitimerad sjuksköterska har därmed formell kompetens (SOSFS, 1997:14). 

Vem som får göra vad i vården regleras av patientsäkerhetslagen (2010:659), Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) och Socialstyrelsens författningar (SOSFS, 1997:14). 

Yrkesutövare av så kallade oreglerade yrken, bland annat undersköterskor, saknar formell 

kompetens enligt SOSFS 1997:14 vilket innebär att undersköterskor inte får utföra 

medicinska arbetsuppgifter utan att dessa har delegerats från en formellt kompetent 

yrkesutövare. Den som tar emot en delegering är skyldig att informera utföraren vid eventuell 

oförmåga att fullgöra uppgiften.   Undersköterskorna är därmed själva ansvariga för att kunna 

utföra arbetsuppgiften på ett patientsäkert sätt (vårdhandboken, 2011).  

 

Inom hälso- och sjukvården kan brister i arbetsmiljön orsaka allvarliga skador och i värsta fall 

dödsfall. Ett felaktigt schema kan göra att en överarbetad läkare gör en felbedömning eller 

inte upptäcker en sjukdom och en stressig arbetssituation kan göra att en sjuksköterska ger en 

patient fel medicindos. Detta kan, i båda fallen, orsaka att patienter felbehandlas med 

allvarliga följder. Många gånger är sjukvårdspersonalens oro för patientsäkerheten en källa till 

stress och frustration som kan skapa ohälsa (Nitzelius & Söderlöf, 2008). Det finns ett klart 

samband mellan låg patientsäkerhet och hög arbetsbelastning där fler vårdrelaterade olyckor 

förekommer (Nishizaki et al., 2010). Författarna Aiken, Clarke, Sloane, Lake och Cheney 

(2008) rapporterar att sjuksköterskor har mer positiva jobberfarenheter och färre problem med 

vårdkvalitet på sjukhus med bättre arbetsmiljö.  

 

En studie genomförd i Sverige av Hallin & Danielson (2007) visar att majoriteten av 

sjuksköterskorna som deltog upplevde arbetsmiljön som stressig och att desto fler patienter 
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sjuksköterskan ansvarade för desto mindre tid ägnade sjuksköterskan hos patienterna. Det 

som gjorde att sjuksköterskan kände sig otillräcklig i sitt arbete var kraven från patienter, 

anhöriga, kollegor och arbetsgivare, tillsammans med upplevelsen av att ha för lite tid. Detta 

ledde i sin tur till en försämrad förmåga att kunna ge god och patientsäker vård. Studien 

visade också att den största källan för personlig utveckling hos sjuksköterskan var tid med 

patienten. 

 

Ödegård (2006) pekar på vikten av att identifiera risker i sjuksköterskans arbetsmiljö som kan 

drabba patienter på ett negativt sätt. Genom att göra detta kan vårdskador motverkas och vård 

som gynnar patientens säkerhet uppnås. I Ödegårds avhandling identifieras några potentiella 

riskfaktorer i arbetsmiljön som personalen ansåg kunde hota patientsäkerheten. Dessa faktorer 

är hög patienttillströmning, bristande professionell erfarenhet, bristande kommunikation och 

samverkan, brister relaterade till den fysiska miljön samt brister relaterade till arbetstider. Av 

intervjuerna i studien framkom att personalen ibland tvingas ta vissa risker i arbetet på grund 

av tidsbrist vilket resulterar i mindre tid hos patienten och försämrad patientsäkerhet. 

 

Även Nygren och medarbetare (2013) visar att de viktigaste faktorerna för att nå 

patientsäkerhet är att genom incidentrapportering finna grundorsaken till problemet och då 

göra en riskanalys. Patientsäkerhetslagen bör styra arbetet. Författarna menar att en 

organisationskultur bör uppmuntra rapportering och undvika att klandra den inblandade 

personalen. Studien visar också att en viktig del av patientsäkerhetsarbetet är förbättrad 

kommunikation. 

 

I en studie av Aiken et al. (2012) genomförd i Europa och USA deltog över 60 000 

sjuksköterskor och 130 000 patienter. I studien kan ett direkt samband mellan kompetens 

bland sjuksköterskor, förbättrad arbetsmiljö, patienternas välmående och ökad chans till 

överlevnad ses. Resultatet visar även att minskade resurser ökar risken för sämre 

patientsäkerhet.  

 

Sjukskriven vårdpersonal 

Stress är en försvarsreaktion hos människan som kan liknas vid att kroppen aktiverar sitt 

alarmsystem. Om stressen blir långvarig kan kroppen ta skada (Vårdguiden 2013; 

Arbetsmiljöverket, 2013). Arbetsrelaterad stress kan förekomma hos anställda som tycker att 
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belastningen på arbetet är hög, att de får otillräcklig uppmuntran och uppskattning samt 

minskad kontroll över arbetssituationen (Juthberg, 2008). Utbrändhet är ofta relaterat till 

arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2003; Arbetsmiljöverket, 2013).  Professor Torbjörn Åkerstedt 

vid Karolinska Institutet hävdar att långvarig bristande djupsömn på grund av exempelvis 

skiftarbete kan vara en orsak till utmattningssyndrom genom att sömnbrist stör kroppens 

uppbyggande ämnesomsättning (Allgulander 2008).                                

                                                                                       

Sjuksköterskor drabbas ofta av utmattningssyndrom då de utsätts för stor fysisk och psykisk 

påfrestning och stress under längre perioder. Enligt Allgulander (2008) är 

utmattningssyndrom eller utbrändhet en konsekvens av långvarig utmattning eller psykosocial 

påfrestning. Krav på besparingar och kostnadseffektivitet innebär höga krav på 

sjuksköterskan i form av ökad arbetsbelastning och ökat administrativt ansvar. Detta samt 

dålig arbetsmiljö och brist på resurser kan medföra stress och utbrändhet för sjuksköterskan 

(Almås, 2001). I Sverige noterades 1997 en kraftig ökning av antalet sjukskrivningar för 

psykiska besvär, särskilt bland vårdpersonal. Orsaken till detta tros vara de omfattande 

nedskärningarna och omorganisationerna i vårdapparaten (Allgulander, 2008). 

 

Sjuksköterskans roll har blivit alltmer komplicerad på grund av att vården snabbt utvecklas 

med medicinteknik, korta sjukhusvistelser, kostnadseffektivitet och nedskärningar av 

personal. Dessa utmaningar har gett upphov till en väldigt stressig arbetssituation för 

sjuksköterskan (Hallin & Danielson, 2007).  Otillräcklighet i arbetet kan leda till att 

sjuksköterskan får svårt att vara professionell relaterat till att glädjen i arbetet är starkt nedsatt 

(Almås, 2001). Enligt Isaksson, Gude, Tyssen och Asland (2009) är utbrändhet ett växande 

problem inom hälso-sjukvård och sjuksköterskor anses vara särskilt mottagliga. Studier 

världen över visar hur sjuksköterskor lämnar sjukvården för att jobba med annat (Hallin & 

Danielsson, 2007).          

 

Arbetsmiljö på akutmottagningen 

Arbetsrelaterad stress är en vanlig orsak till utmattningssyndrom hos sjuksköterskor på 

akutvårdsavdelningar. Det kan leda till försämrad livsstil hos sjuksköterskorna och i 

förlängningen önskan till ett mer bekvämt arbete (Uda & Morioka, 2011). I en tvärsnittsstudie 

av Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef och Maes (2010) jämfördes sjuksköterskor som 

arbetade på akutmottagningen med sköterskor som arbetade på en vårdavdelning angående 
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deras åsikter om arbetsglädje, personalomsättning, arbetets engagemang, trötthet och 

psykosomatisk stress. Studien genomfördes på 15 akutmottagningar och 254 sjuksköterskor 

deltog. Resultaten i studien visade att sjuksköterskorna som arbetade på akutmottagningen 

hade en mer pressad arbetssituation med högre fysiska krav, lägre auktoritet i beslutsfattande 

situationer och sämre tacksamhet från patientens sida än sjuksköterskor som arbetade på 

vårdavdelning. Hög arbetsbelastning visade sig vara en viktig faktor gällande den 

psykosomatiska stressen och tröttheten för sjuksköterskor på akutmottagningar. 

Sjuksköterskorna som arbetade på akutmottagningen rapporterade även högre grad av 

samarbete och socialt stöd överlag mellan kollegor. Resultatet påvisar att sjuksköterskor som 

arbetar på akutmottagningen har sämre arbetsförhållanden än sjuksköterskor på 

vårdavdelning. 

 

I en studie av Gholamzadeh och Sharif (2011) kunde olika faktorer som framkallade stress 

hos sjuksköterskor på akutmottagningen identifieras. Dessa faktorer var brister i den fysiska 

arbetsmiljön, hög arbetsbelastning, psykosociala påfrestningar i mötet med patienter och deras 

anhöriga samt brist på läkare. 

 

I en enkätstudie från 2006 undersökte man faktorer som påverkar arbetsmiljön på 

akutmottagningen. 73 akutmottagningssjuksköterskor svarade på enkäten. Författarna kom 

fram till att den främsta faktor som utlöser stress för anställda på akutmottagningen var brist 

på personal vilket ledde till hög arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Det i sin tur ledde till 

stress, kommunikationsbrister och mindre tid för vårdkvalitet (Batista & Bianchi, 2006). 

 

Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset  

På AS akutmottagningen arbetar personalen inom olika områden; medicin, kirurgi, akut, 

ortoped eller reception. Akutmottagningen består av 23 undersökningsrum samt 3-6 akut -och 

trauma platser. Det jobbar ungefär 70 sjuksköterskor och 50 undersköterskor på 

akutmottagningen. I snitt besöker 150 patienter akutmottagningen per dag (Akademiska 

Sjukhuset, 2013). Akutmottagningen tar emot patienter med akut sjukdom eller skada hos 

patienter som är 15 år eller äldre. 

Under år 2012 - 2013 pågår ett nationellt projekt på Akademiska Sjukhuset som heter Akut 

förbättring och genomförs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Regeringen beslutade 

år 2011 att finansiera projektet där landstingen samarbetar i syfte att sprida erfarenheter och 



7	  
	  

kunskaper om hur väntetiderna kan kortas ned samtidigt som vårdkvalitén förbättras. 

Utförandet av projektet sker genom att utbyta erfarenheter mellan landsting på konferenser 

och seminarier. Målet med projektet är att: 

1.   Minska slöseri med patientens tid 

2.   Öka kvalitet och patientsäkerhet 

3.   Öka nöjdhet hos medarbetarna (SKL, 2013). 

Problemformulering 

Sveriges akutmottagningar har sedan länge varit omtalade för sina effektivitetsbrister som 

beskrivits i form av bristande tillgänglighet, negativa patientupplevelser och en dålig 

arbetsmiljö. Framförallt är det de långa väntetiderna som har diskuterats i den offentliga 

debatten (SKL, 2013). Studier visar att de vanligaste orsakerna till dålig arbetsmiljö på 

akutmottagningar och vårdavdelningar är relaterat till bristande resurser, mindre tid hos 

patienterna, dålig organisationsstruktur och hög arbetsbelastning. Dessa faktorer kan leda till 

försämrad vårdkvalitet (Adriaenssens et al., 2010; Aiken, 2013; Batista & Bianchi, 2006; 

Hallin & Danielsson, 2007; Nygren et al., 2013; Gholamzadeh & Sharif, 2011). Det finns inte 

studerat vad sjuksköterskor och undersköterskor anser om sin arbetsmiljö på AS 

akutmottagning. Att studera detta behövs för att utveckla arbetet och arbetsmiljön.  

 

Syfte 

Att undersöka hur sjuksköterskor och undersköterskor på AS akutmottagning upplever 

arbetsmiljön, förutsättningarna att kunna ge en god och patientsäker vård samt delaktigheten i 

projektet Akut förbättring. 

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever sjuksköterskor och undersköterskor på AS akutmottagning arbetsmiljön? 

2. Hur upplever sjuksköterskor och undersköterskor på AS akutmottagning sina möjligheter 

att ge god och patientsäker vård? 

3. Vilka skillnader finns mellan sjuksköterskor och undersköterskor i upplevelserna av 

arbetsmiljön och möjligheterna att kunna ge god och patientsäker vård? 

4. Hur upplever sjuksköterskor och undersköterskor delaktigheten i SKL-projektet- akut 

förbättring? 
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5. Vad anser sjuksköterskor och undersköterskor har varit bra och vad hade kunnat vara bättre 

under arbetspassen? 

METOD 

Design 

Deskriptiv kvantitativ enkätstudie. Tvärsnittstudie. För att få fram ytterligare åsikter hos 

deltagarna ingick även öppna frågor i enkäten (Trost, 2007). 

 

Urval 

Bekvämlighetsurval där undersökningsgruppen var alla sjuksköterskor och undersköterskor 

på AS akutmottagning som besvarat enkäten under september månad. Bekvämlighetsurval 

innebär att urvalet är lätttillgängligt för författarna (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna 

var sjuksköterskor och undersköterskor som är anställda på akutmottagningen på AS. De 

personalgrupper som exkluderades i studien var läkare och sjukgymnaster.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via en webbaserad enkät (se bilaga 1) under september månad år 2013. 

Enkäten som användes i studien var utvecklad av en sjuksköterska på AS akutmottagning. Det 

utfördes inget pilottest av enkäten för studien. Enkäten består av tio frågor. Frågorna 

besvarades med svarsalternativ på en skala från ett till tio där ett betyder ”Nej, absolut inte” 

och tio betyder ”Ja, Absolut”. Till fråga ett till sju finns tio kryssrutor numrerade från ett till 

tio där deltagarna i studien kunde kryssa i det alternativ som passade bäst. Fråga åtta till tio 

var öppna frågor där deltagarna fick fylla i svaret själva.  

 

Tillvägagångssätt 

Enkäten lades ut som länk på skrivbordet på samtliga datorer på AS akutmottagning och var 

tillgänglig för alla anställda på akutmottagningen. Personalen blev uppmanad att besvara 

enkäten efter varje avslutat arbetspass. Sjuksköterskan som ansvarade för enkäten 

överlämnade sedan svaren till författarna. 
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Etiska överväganden 

Studien utformades som en enkätundersökning, deltagarna var helt anonyma och deltagandet i 

studien var frivilligt. Verksamhetschefen på akutmottagningen godkände studiens 

genomförande. Deltagarna i studien fick information om studien och om att medverkandet var 

frivilligt enligt Codex (2013).  

Bearbetning och analys 

Kvantitativ data bearbetades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Science (SPSS). Frågeställning 1, 2, och 4 redovisades med 

beskrivande statistik. För att besvara frågeställning 3 användes oberoende t-test (Laerd 

Statistics, 2013). Frågeställning 5 besvarades enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

manifesta innehållsanalys. Meningsbärande enheter markerades när författarna noggrant läste 

igenom svaren på de öppna frågorna. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan i 

syfte att förtydliga meningens innehåll. Därefter identifierades kategorier (se tabell 1). 

Frågeställning ett besvarades utifrån enkätfrågorna två, tre, fyra och fem. Frågeställning två 

besvarades utifrån enkätfrågorna ett och sex. Frågeställning tre besvarades utifrån 

enkätfrågorna ett till sex. Frågeställning fyra besvarades utifrån enkätfråga sju. Frågeställning 

fem besvarades utifrån enkätfrågorna åtta och nio.  

 

Tabell 1. Exempel på analysarbetet. SSK = sjuksköterska, USK = Undersköterska. 

Meningsbärande enhet Kondenserande 

meningsenheter 

Kod Subkategori Frågeställning 

effektivt teamarbete, 

under förutsättningarna 

som varit 

Effektivt teamarbete trots 

dåliga förutsättningar 

Bra teamarbete Personal Vad har varit 

bra under 

dagen? 

Extrateam. 

Lunchavlösningen 

försenades pga 

personalbrist.. 

Försenad lunch p.ga 

personalbrist. Inför 

extrateam. 

Inför extrateam 

p.ga personalbrist. 

Arbetsmiljö Vad kunde 

varit bättre 

under dagen? 

Detta kan ingen 

personal orka med i 

längden 

Ohållbar arbetssituation Dålig arbetsmiljö Arbetsmiljö Övriga 

synpunkter 
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RESULTAT 

 

September månad bestod av 1140 arbetspass fördelat på 120 personer (70 sjuksköterskor och 

50 undersköterskor). Varje dygn arbetade ungefär 20 sjuksköterskor och 18 undersköterskor. 

Det var endast 9 % som besvarade enkäten vilket påverkade studiens giltighet och medförde 

att resultatet inte gick att generalisera. Totalt inkom 104 svar på enkätundersökningen, 41,3 % 

(n = 43) undersköterskor och 58,7 % (n = 61) sjuksköterskor.  

 

1. Upplevelser av arbetsmiljön 

 

Tabell 1. Arbetsmiljö. Självskattning bedömd på en skala från 1 – 10 efter avslutat 

arbetspass. n = antal deltagare, M = median, Md = medelvärde, SD = standardavvikelse, Min-

Max = mått på lägsta och högsta svarande.  

 n M Md SD Min-
Max 

Jag hade tillräckliga resurser för att sköta 
dagens arbete 

104 7,55 8 2,550 1-10 

Jag upplever att dagens arbetsbelastning var 
tillfredsställande 

104 6,98 8 2,684 1-10 

Jag har känt arbetsglädje under dagens 
arbetspass 

104 8,04 9 2,145 2-10 

Jag tycker att vi arbetat effektivt idag 104 7,90 8 2,240 2-10 

 

Medianen låg på 8 (typvärde= 10, min-max 1-10) i upplevelser av tillräckliga resurser,  

Medianen låg på 8 gällande tillfredställande arbetsbelastning (typvärde = 10, min-max= 1-

10).  Medianen låg på 9 i upplevd arbetsglädje (typvärde = 10, min-max 2 – 10). Medianen 

låg på 8 i upplevd effektivt arbete (typvärde = 10, min-max 2-10). Majoriteten svarade högt i 

arbetsmiljö, se tabell 1 och figur 1. 
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Figur 1 –Upplevd resurstillgänglighet, tillfredställande arbetsbelastning, arbetsglädje och 
effektivitet n= 104. 
 

 

2. Möjligheter till att ge god och patientsäker vård 

 

Tabell 2. God och patientsäker vård. Självskattning bedömd på en skala från 1 – 10, efter 
avslutat arbetspass. 

 n M Md SD Min-
Max 

Jag hade tillräcklig kompetens för dagens arbete 104 8,92 9 1,259 4-10 
Jag anser att Akutmottagningen har varit patientsäker idag 104 6,69 7 2,526 1-10 

 

I självskattningen av upplevd kompetens låg medianen på 9 (typvärde= 10, min-max= 4 – 

10). I upplevelsen av patientsäkerhet låg medianen på 7 (typvärde= 7, min-max= 1 – 10). Det 

generella var att svara högt på kompetens och svaren var mer spridda när det gällde 

patientsäkerheten, se tabell 2 och figur 2. 
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Figur 2 –Upplevd kompetens och patientsäker akutmottagning n= 104. 

 

3. Skillnader i upplevelser mellan sjuksköterskor och undersköterskor  

 
Ingen skillnad kunde ses gällande skattningen av tillräckliga resurser (Oberoende t-test: p = 
0,151), se tabell 3. 

 
Tabell 3 Skillnader i upplevda resurser för att sköta arbetet S.E mean = Standardfel. 
 n M SD S.E. 

mean 
Sjuksköterskor 
 

61 7,25 2,637 0,338 

Undersköterskor 43 7,98 2,385 0,364 

 
 
Ingen skillnad kunde ses gällande skattningen av tillfredställande arbetsbelastning 
(Oberoende t-test: p = 0,253), se tabell 4. 

 
Tabell 4 Skillnader i upplevelser av tillfredställande arbetsbelastning 
 n M SD S.E. 

mean 

Sjuksköterskor 
 

61 6,72 2,531 0,324 

Undersköterskor 43 7,35 2,878 0,439 

 
 
Undersköterskorna skattade en högre arbetsglädje än sjuksköterskorna (Oberoende t-test: p = 
0,047), se tabell 5. 
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Tabell 5 Skillnader i upplevelser av arbetsglädje 
 n M SD S.E. 

mean 
Sjuksköterskor 
 

61 7,69 2,233 0,285 

Undersköterskor 43 8,53 1,932 0,295 

 
 
Undersköterskorna skattade att de arbetade mer effektivt än sjuksköterskorna (Oberoende t-
test: p = 0,015), se tabell 6. 
 
 
Tabell 6 Skillnader i upplevelser av effektivt arbete 
 n M SD S.E. 

mean 
Sjuksköterskor 
 

61 7,46 2,157 0,276 

Undersköterskor 43 8,53 2,229 0,340 

 
 
God och patientsäker vård 
 
Undersköterskorna skattade att de hade tillräcklig kompetens i högre grad än vad 
sjuksköterskorna gjorde (Oberoende t-test: p = 0,006), se tabell 7. 
 
 
Tabell 7 Skillnader i självskattning av tillräcklig kompetens  
 n M SD S.E. 

mean 
Sjuksköterskor 
 

61 8,64 1,415 0,181 

Undersköterskor 43 9,33 0,865 0,132 

 
 
Ingen skillnad kunde ses gällande skattningen av akutmottagningens patientsäkerhet 
(Oberoende t-test: p = 0,136), se tabell 8. 

Tabell 8 Skillnader i skattning av akutmottagningens patientsäkerhet 
 n M SD S.E. 

mean 

Sjuksköterskor 
 

61 6,38 2,416 0,309 

Undersköterskor 43 7,14 2,722 0,415 
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4. SKL projektet – Akut förbättring 

	  
Resultaten var varierande, 18 personer svarade 5. Medianen låg på 7 (typvärde= 10, SD = 
2,670, min-max 1-10), se figur 3.	  
 

 
Figur 3 – Jag känner mig delaktig i SKL-projektet Akut förbättring n= 104. 

	  

5. Vad har varit bra och vad hade kunnat vara bättre under arbetspassen? 

Innehållsanalysen av intervjuerna resulterade i nio subkategorier. 

Tabell 9. Subkategorier vid analys av intervjumaterialet. 

Frågeställning	   Subkategori	  

Vad	  har	  varit	  bra	  under	  dagens	  
arbetspass	  

Personal	  

Arbetsmiljö	  

Kommunikation	  

Vad	  hade	  kunnat	  vara	  bättre	  
under	  dagens	  arbetspass	  

Platsläge	  

Tid	  

Övriga	  synpunkter	   Arbetsflöde	  

Samarbete	  	  
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Datasystem	  

 

 
5.1 Vad har varit bra under arbetspassen? 
Undersköterskorna upplevde att det som hade varit bra under arbetspassen främst var 

kompetent personal, bra teamarbete och mycket arbetsglädje.  

 

“God kommunikation med arbetskamrater, bra samarbete, rolig stämning. Kompetenta 

arbetskamrater.” 

 

Sjuksköterskorna svarade att det var effektivt samarbete och god kommunikation som varit 

bra. Tillräckliga personalresurser ansågs vara en viktig faktor för ett bra arbetspass. Många 

sjuksköterskor svarade att samarbetet med läkare var en bidragande faktor till ett underlättat 

arbete.  

 

“Fantastiska kollegor som hållit humöret uppe, hållt fin stämning och försökt hjälpa trots att 

alla har haft mycket. Mycket bra läkare som återkopplat planer för patienterna.” 

 

5.2 Vad hade kunnat vara bättre under arbetspassen? 
Undersköterskorna ansåg att det som varit dåligt och kunde bli bättre var den låga 

personalbemanningen, platsbristen, långa väntetider för patienter och även bristande 

kommunikation mellan läkare och det övriga teamet. Många efterfrågade extra resurser på 

grund personalbrist. 

 

“Det mesta otroligt lång väntetid väldigt många patienter	  har legat nästa hela dygn, känns 

som det inte har funnits någon plan patienter som lags in på avdelning efter att varit här i 19 

timmar hade kunnat kommit på avdelning efter bara några timmar.” 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde plats- och personalbristen som det största 

problemet. Det efterfrågades också fler läkare då flera av sjuksköterskona upplevde att 

läkarna var för få.  

 

“tid till läkare. Jag skrev hem en patient vid 06 som kom 19.22” 
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“Mer personal! För att triagera, många fick sitta länge i väntrummet. Mer personal för att ta 

hand om omvårdnad av de väldigt sjuka och sängliggande alt såklart färre patienter per 

personal så de som har hand om patienterna hinner ta hand om dem som vi ska.” 

 

 

5.3 Övriga synpunkter 
I de övriga synpunkterna var det få som svarade. Där beskrevs bland annat för få läkare, 

outhärdlig arbetssituation, dålig planering, låg patientsäkerhet och högt patienttryck. Flera 

skrev även att de inte hann med att ta rast.  

“Tack vare fantastiska arbetskamrater ror vi iland pass som dessa. Kan vara mycket värre. Vi 

hjälper varandra men räcker ändå inte till. Mer personal behövs. “ 

 

“Som vanligt en tisdag natt. Inga platser och ett högt inflöde av patienter. Det har inte varit 

patientsäkert i natt.” 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskorna och undersköterskorna upplever 

arbetsmiljön på AS akutmottagning, deras åsikter om förutsättningarna att kunna ge en god 

och patientsäker vård samt att beskriva vad som kan bli bättre. På grund av den låga 

svarsfrekvensen (9 %) kan resultatet egentligen inte diskuteras och jämföras med annan 

forskning. I resultatet framkom att personalen som besvarat enkäten upplevde arbetsmiljön 

som god under de flesta av arbetspassen och upplevelsen av arbetsglädje skattades högt. När 

det gällde möjligheterna att ge god och patientsäker vård ansåg majoriteten att kompetensen 

var hög. Patientsäkerheten däremot skattades lägre i förhållande till de andra frågorna. 

Majoriteten ansåg att de var delaktiga i SKL projektet - akut förbättring.  

Upplevelser av arbetsmiljön  

Krav på besparingar och kostnadseffektivitet i sjukvården innebär även högre krav på 

sjuksköterskan i form av ökad arbetsbelastning och ökat administrativt ansvar (Almås, 2001). 

Flera studier visar att hög arbetsbelastning och brist på personalresurser är vanliga faktorer i 

arbetsmiljön på akutmottagningen som medför risk för stress och utbrändhet bland 
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sjuksköterskor (Uda & Morioka, 2011; Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 

2010; Gholamzadeh & Sharif , 2011; Batista & Bianchi, 2006). På AS akutmottagning skildes 

svaren åt när det gällde upplevelsen av tillräckliga resurser för att sköta dagens arbete. 

Resultatet visade att deltagarna upplevde att de haft tillräckliga resurser under majoriteten av 

arbetspassen då 78 % skattade över 6 på skalan men det fanns även arbetspass då vissa av 

deltagarna hade skattat resurserna så lågt som ett på skalan. När det gällde upplevelsen av 

arbetsbelastningen fanns även där en stor variation bland svaren. Under de flesta arbetspassen 

verkade arbetsbelastningen vara tillfredsställande då 73 % skattade över 6 men under ett antal 

av arbetspassen har personalen skattat tillfredsställelsen så lågt som ett även när det gäller 

arbetsbelastning. Även om majoriteten av arbetspassen skattades i den övre delen på skalan 

när det gäller dessa faktorer i arbetsmiljön så är det viktigt att uppmärksamma de arbetspass 

då personalen har skattat lågt på skalan. Detta eftersom arbetspass med dåliga resurser och 

hög arbetsbelastning bidrar till en försämrad arbetsmiljö vilket i längden kan medföra stress 

och ohälsa hos personalen (Uda & Morioka, 2011; Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & 

Maes, 2010; Gholamzadeh & Sharif , 2011; Batista & Bianchi, 2006). 

 

En deltagares svar på den öppna frågan om vad som hade varit bra under dagens arbetspass.    

 

“tillfredställande belastning där vi hunnit ta hand om patienterna!” 

 

Långvarig stress och känslan av otillräcklighet i arbetet kan leda till att sjuksköterskan får 

svårt att vara professionell relaterat till att glädjen i arbetet är starkt nedsatt (Almås, 2001). 

Enligt Abrahamsson (2011) bör arbetsbelastningar, krav och utmaningar balanseras till en 

lagom nivå för att uppnå arbetsglädje och en god arbetsmiljö. I studien av Batista & Bianchi, 

(2006) visar författarna att personalbrist och hög arbetsbelastning kan leda till 

kommunikationsbrister. Kommunikationsbrister kan i sin tur försämra effektiviteten i arbetet 

(Gruber & Hartman, 2007). 

 

Resultatet visade att majoriteten av sjuksköterskorna och undersköterskorna på AS upplevde 

hög grad av arbetsglädje under arbetspassen då 86,5 % skattade över 6 på skalan. Detsamma 

gällde åsikterna om hur effektivt arbetet varit under arbetspassen då deltagarna även där 

skattade 86,5 % över 6.  

 

En deltagares svar på den öppna frågan om vad som hade varit bra under dagens arbetspass.     
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“Bra glädje trots mycket stress.” 

 

Möjligheter att ge god och patientsäker vård 

Studier visar att det finns klara samband mellan kompetens bland sjuksköterskor och 

patienternas återhämtning (Aiken et al., 2012). Ödegård (2006) beskriver att låg kompetens är 

en riskfaktor för försämrad patientsäkerhet. Resultatet visade att sjuksköterskor och 

undersköterskor på AS akutmottagning ansåg sig ha tillräcklig kompetens för att klara 

arbetspassen då 98 % skattade över 6 och uppåt och 45 % svarade ja, absolut. 

 

Nygren och medarbetare (2013) visar att några av de viktigaste faktorerna för att uppnå god 

patientsäkerhet är att göra riskanalyser och att uppmuntra personalen till rapportering vid 

avvikelser. Nitzelius och Söderlöf (2008) anser att oro för dålig patientsäkerhet är en källa för 

stress och utmattning bland vårdpersonal. Studier visar att sjukhus med bättre arbetsmiljö har 

färre problem med patientsäkerhet (Aiken et al., 2008). Flertalet av arbetade pass på AS 

akutmottagning upplevdes som patientsäkra då 72 % skattade över 6. En del av passen 

upplevdes dock inte som patientsäkra då 28 % skattade under 5. Dessa arbetspass kan strida 

mot Hälso- sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) som fastställer att vården ska bedrivas så att den 

uppfyller kraven på god kvalitet. Vårdpersonal har skyldighet att ge patienter en god och 

patientsäker vård (socialstyrelsen, 2005). Denna studie visade att patientsäkerheten överlag 

var god på AS akutmottagning under september månad och att personalen ansåg sig ha 

tillräcklig kompetens för att klara av sina arbetspass. Dock visar resultatet att undersköterskor 

och sjuksköterskor vissa dagar inte hade möjlighet att arbeta patientsäkert vilket är mycket 

allvarligt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.  

 

I en översiktsartikel (Kane, Shamilyan, Mueller, Duval & Wilt, 2007) fann man tydliga 

samband mellan goda resurser och färre dödsfall, sjukhusrelaterade infektioner och 

biverkningar. Ökad sjuksköterskebemanning ökade patientsäkerheten speciellt på 

intensivvårdsavdelningar och kirurgiska avdelningar. Resultatet visade att majoriteten av 

sjuksköterskorna och undersköterskorna på AS akutmottagning under flertalet arbetspass 

ansåg sig ha tillräckliga resurser för att sköta dagens arbete. Enligt Nishizaki och medarbetare 

(2010) finns det ett klart samband mellan hög arbetsbelastning och låg patientsäkerhet där fler 

vårdrelaterade olyckor förekommer. Majoriteten ansåg även att arbetsbelastningen var 
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tillfredställande under de flesta av arbetspassen. Resurser, kompetens och arbetsbelastning 

upplevdes överlag som tillräckliga under flertalet av arbetspassen.  De få sjuksköterskor och 

undersköterskor som besvarade enkäten skattade patientsäkerheten lägre än de andra frågorna. 

Det är oklart vilken faktor som bidrar till att sjuksköterskor och undersköterskor vissa 

arbetspass anser att patientsäkerheten är sämre.  

 

En deltagares svar på̊ övrigt. 

 

“Som vanligt en tisdag natt. Inga platser och ett högt inflöde av patienter. Det har inte varit 

patientsäkert i natt. ” 

 

Skillnader i upplevelser mellan sjuksköterskor och undersköterskor  

Resultatet visar att det inte finns någon skillnad mellan yrkeskategorierna gällande upplevda 

resurser, arbetsbelastning och patientsäkerhet. Däremot skattade undersköterskorna upplevd 

kompetens, effektivitet och arbetsglädje högre än vad sjuksköterskorna gjorde. Detta resultat 

är intressant då arbetsglädjen kan höra ihop med upplevelsen av att arbeta effektivt och ha 

tillräcklig kompetens för arbetsuppgifterna som utförs. Det som kan ha påverkat att 

sjuksköterskorna skattade dessa faktorer lägre än undersköterskorna skulle kunna bero på att 

sjuksköterskorna genom legitimationen har ett mer omfattande yrkesansvar (SOSFS, 

1997:14). Resultatet tyder på att undersköterskorna anser sig ha en bättre arbetsmiljö än vad 

sjuksköterskorna anser sig ha.  

 

SKL-‐projektet	  akut	  förbättring? 

Projektet SKL-akut förbättring pågår under 2012 - 2013 på AS akutmottagning (SKL, 2013). 

Sjuksköterskor och undersköterskor på AS akutmottagning fick skatta sin upplevda 

delaktighet i projektet akut förbättring. Svaren var spridda över hela skalan men medelvärdet 

hamnade på 6,68. Detta kan tolkas på olika sätt. Antingen är det några i personalgruppen som 

känner sig mer delaktiga än andra och skattar sig högt efter varje arbetspass eller så skiftar det 

mellan olika arbetspass hur delaktig personalen känner sig. Eftersom delaktighet i 

verksamheten är en viktig aspekt av en god arbetsmiljö (Abrahamsson, 2011) så kan den låga 

delaktigheten tyda på brister i arbetsmiljön. Det kan vara så att den pressade arbetssituationen 

på akutmottagningen gör delaktigheten lägre. De Gucht et al. (2010) visar att sjuksköterskor 
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på akutvårdsavdelningar har lägre inflytande i verksamheten på grund av en mer pressad 

arbetssituation än sjuksköterskor på vårdavdelningar. 

 

Vad har varit bra och vad hade kunnat vara bättre under arbetspassen? 

Studier visar att de vanligaste orsakerna till dålig arbetsmiljö och försämrad vårdkvalitet på 

akutmottagningar ofta är relaterat till resursbrist, lite tid hos patienterna, dålig 

organisationsstruktur och hög arbetsbelastning (Adriaenssens et al., 2010; Aiken, 2013; 

Batista & Bianchi, 2006; Hallin & Danielsson, 2007; Nygren et al., 2013) Även 

kommunikationsbrist kan försämra effektivitet i arbetet (Grubert & Hartman, 2007; 

Gholamzadeh & Sharif, 2011). De faktorer som undersköterskor och sjuksköterskor ansåg 

som bra under arbetspassen på AS akutmottagning var kompetens, bra samarbete och 

arbetsglädje. Det som hade kunnat vara bättre var platsbristen, personalbristen, väntetiderna 

och kommunikationen. En stor del av sjuksköterskorna svarade också att det behövs fler 

läkare. Detta stämmer överens med tidigare forskning (Gholamzadeh & Sharif, 2011). 

 

En deltagares svar på̊ vad som varit bra under dagens arbetspass. 

 

“Bra samarbete mellan alla kategorier. Skratt och roligt.” 

 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes utifrån ett bekvämlighetsurval med kvantitativ ansats och hade tre 

öppna frågor vilket gav ett mer detaljerat resultat. Studiens utförande motsvarade inte det som 

hade planerats innan datainsamlingen påbörjades då författarna till arbetet inte var 

informerade om att personalen hade blivit ombedda att besvara enkäten efter varje avslutat 

arbetspass. Det var ursprungligen planerat att enkäten skulle besvaras en gång per anställd. 

Detta har medfört att författarna inte har vetskap om hur många gånger samma person har 

besvarat enkäten. Studien hade en urvalsgrupp som bestod av vårdpersonal på AS 

akutmottagning och de enda inklusionskriterierna var utbildade sjuksköterskor och 

undersköterskor. Det utfördes 1140 arbetspass i september månad, 540 undersköterskepass 

och 600 sjuksköterskepass. Det var 104 enkäter som besvarades under perioden vilket var en 

svarsfrekvens på 9 % vilket var en väldigt låg svarsfrekvens i förhållande till antalet som 
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kunde ha erhållits. Detta faktum samt att författarna inte vet hur många gånger samma 

anställd besvarat enkäten är en betydande svaghet för studien och påverkar studiens 

generaliserbarhet. Detta innebär också att resultatet inte går att diskutera mot annan tidigare 

forskning. En bidragande orsak till den låga svarsfrekvensen kan vara att den var elektronisk 

och inte en pappersenkät som enligt Cole (2005) får högre svarsfrekvens än de elektroniska. 

En annan orsak kan vara att personalen ville åka hem efter avslutat arbetspass eller att 

personalen inte hade tid att besvara enkäten. Författarna vet heller inte vet hur väl personalen 

blivit informerad om att besvara enkäten. Det kan vara så att alla inte var medvetna om 

undersökningen vilket också kan ha påverkat svarsfrekvensen. 

 Enkäten utformades av sjuksköterskor som arbetar på AS akutmottagning för att mäta 

medarbetarnas trivsel på akutmottagningen. Detta gjorde att frågorna inte var optimala för att 

besvara de frågeställningar som författarna till detta examensarbete hade i syftet. Författarna 

fick inte ändra eller lägga till frågor. Enkäten saknar vissa relevanta frågor som hade behövts 

för att få en mer konkret bild av arbetsmiljön och möjligheterna att ge god och patientsäker 

vård. Därmed anser författarna att enkätundersökningens validitet är låg. Bakgrundfrågor som 

exempel personalens ålder och anställningslängd, heltid- eller deltidsanställning hade varit 

relevanta då AS akutmottagning länge har varit utsatt för stor personalomsättning. Andra 

frågor som hade varit bra att ha med i undersökningen som beskriver arbetsmiljö är frågor 

som mäter stress, hot och våld i arbetet, sjukfrånvaro, svårigheter att sova, otillräcklighet i 

arbetsinsatsen och förtroende för chefer (Statistiska Centralbyrån, 2013). Om författarna till 

arbetet hade fått vara med och utforma frågorna utifrån Statistiska centralbyrån hade 

validiteten till resultatet kunnat vara högre. Frågan om arbetsbelastning var svårtolkad, då “ 

Jag upplever att dagens arbetsbelastning var tillfredställande” kan tolkas på olika sätt av 

deltagarna. Om en fråga uppfattas på olika sätt av olika personer blir det svårt att tolka 

resultatet (Statistiska Centralbyrån, 2013). Dock verkade enkäten lätt att förstå då samtliga 

deltagare hade besvarat alla kvantitativa frågor som ingick i studien. Författarna vet inte 

vilken typ av arbetspass som genomförts när enkäten besvarades, dag- kväll- eller nattpass. 

Studien använde sig av begreppet upplevelser vilket vanligtvis främst används i kvalitativa 

intervjustudier. Begreppet används här då enkätfrågorna är utformade utifrån det.  

Designen av studien var kvantitativ med deskriptiv ansats då studien avsåg att beskriva en 

arbetssituation (Polit & Beck, 2012). Genom att ha öppna frågor gavs möjlighet att få en 

ingående bild som kompletterade det kvantitativa resultatet vilket ger en bredare helhetsbild 
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av arbetssituationen. I kvalitativa studier finns alltid en möjlighet att interaktionen mellan 

deltagarna och författarna kan påverka informantens svar (Polit & Beck, 2012) men eftersom 

de öppna frågorna i detta arbete besvarades i webbenkäten fanns ingen sådan risk. 

Datainsamlingen och data-analysprocessen för studien har blivit utförligt beskrivna och 

gjorda utifrån rekommenderad litteratur (Polit & Beck, 2012; Graneheim & Lundmans, 2004). 

Studiens data har god reliabilitet eftersom det är utförligt beskrivet hur författarna har gått till 

väga. Dock har författarna inte vetskap om hur många gånger samma person besvarat 

enkätundersökningen vilket bidrar till att reliabiliteten ändå blir låg. 

Kvantitativ data bearbetades och analyserades med hjälp av SPSS. För att besvara 

frågeställning 3 användes oberoende t-test då författarna avsåg att beskriva skillnader mellan 

två grupper vid samma tillfälle (Laerd statistics, 2013). Det finns olika åsikter om huruvida 

man ska använda Mann u Whitney test (icke parametrisk data) eller oberoende t-test 

(parametrisk data) på skalor från 1-10. Författarna till arbetet ansåg att oberoende t-test var ett 

bättre alternativ för skalan då oberoende t-test jämförde gruppernas medelvärde (Polit & 

Beck, 2012).  

Förslag till vidare forskning 

Ytterligare studier med högre svarsfrekvens behövs för att kunna få en mer generaliserbar 

blick över arbetssituationen på en akutmottagning. Frågor om yrkeserfarenhet, ålder och kön 

samt andra frågor relaterade till arbetsmiljön bör ställas för att få tydligare resultat. Det är 

svårt att säga vilka faktorer som gjorde att patientsäkerheten inte var optimal i denna studie. 

Detta skulle vara intressant att undersöka vidare för att komma fram till hur den patientsäkra 

vård som ett universitetssjukhus bör erbjuda ska kunna ges till patienterna under varje 

arbetspass. Förslagsvis skulle kvalitativa djupintervjuer kunna göras för att få en tydligare 

bild av faktorer i arbetsmiljön som påverkar patientsäkerheten. En enkät skulle även kunna 

skickas ut på flera akutmottagningar för att göra jämförelser.  

 

Kliniska implikationer 

Studien visar som tidigare nämnt att de få sjuksköterskor och undersköterskor som besvarat 

enkäten ansåg att arbetsmiljön under majoriteten av arbetade pass var god. Vissa faktorer 

underlättade arbetet till exempel god kommunikation och tillräcklig bemanning. De faktorer 

som försvårade arbetet var exempelvis plats- och personalbrist. På grund av den låga 
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svarsfrekvensen kan studien dock inte användas för att förstå undersköterskors och 

sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön och möjligheterna att ge god och patientsäker 

vård.  

 

Slutsats 

På grund av den låga svarsfrekvensen kunde inte författarna dra någon slutsats av resultatet 

men av de få sjuksköterskor och undersköterskor som besvarade enkäten ansåg majoriteten att 

arbetsmiljön var god. Möjligheterna att ge god och patientsäker vård ansågs generellt vara 

hög men patientsäkerheten skattades lägre i förhållande till de andra enkätfrågorna. 

Undersköterskorna arbetspass beskrevs med högre arbetsglädje, mer kompetens och mer 

effektivitet i jämförelse med sjuksköterskornas arbetspass. För att öka patientsäkerheten krävs 

mer forskning om faktorer som inverkar negativt på arbetsmiljön.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Enkät 

 

Jag arbetar som: 
Undersköterska  
Sjuksköterska  
 
1. Jag hade tillräcklig kompetens för dagens arbete: 
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
1=absolut inte                                        10=absolut 
 
2. Jag hade tillräckliga resurser för att sköta dagens arbete: 
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
1=absolut inte                                        10=absolut 
 
3. Jag upplever att dagens arbetsbelastning var tillfredsställande: 
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
1=absolut inte                                        10=absolut 
 
4. Jag har känt arbetsglädje under dagens arbetspass:  
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
1=absolut inte                                        10=absolut 
 
5. Jag tycker att vi arbetat effektivt idag: 
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
1=absolut inte                                        10=absolut 
 
6. Jag anser att Akutmottagningen har varit patientsäker idag: 
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
1=absolut inte                                        10=absolut 
 
7. Jag känner mig delaktig i SKL-projektet Akut förbättring:  
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
1=absolut inte                                        10=absolut 
 
8. Vad har varit särskilt bra under dagens arbetspass? 
 
9. Vad kunde ha varit bättre under dagens arbetspass? 
 
10. Övriga synpunkter 
	    



	  
	  

Bilaga 2- Brev till personalen 

 
Vi är två sjuksköterskestudenter från Uppsala Universitet som under vår sista termin ska 
genomföra vårt examensarbete på den mottagning där du arbetar. Detta examensarbete 
genomförs på förslag av avdelningschefen på din mottagning. Examensarbetet består i att 
göra en kvantitativ och kvalitativ deskriptiv enkätstudie med syfte att ta reda på hur 
sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på akutmottagningen upplever sin arbetsmiljö 
och sin förmåga att ge en god och patientsäker vård.  
 
Vi kommer att använda oss av denna webbenkät som ni ska besvara vid slutet av ert 
arbetspass. Det färdiga examensarbetet kommer att skickas ut till avdelningschefen under 
hösten så att ni i personalen kan ta del av detta. Deltagandet är frivilligt och svaren kommer 
att behandlas konfidentiellt enligt etikprövningsnämnden (2013). Dina svar kommer inte 
kopplas till dig och du kommer inte kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. Vår 
förhoppning är att dina svar ska ligga till grund för en ökad förståelse kring personalens 
arbetssituation. 
 
Tack för din medverkan 
 
Tobias Lindroth och Stina Fogelberg 

 
Kontaktuppgifter för vidare information: 

Tobias Lindroth 

Tobias.lindroth@gmail.com 

 +46708434346 

 

Stina Fogelberg 

Stinafogelberg@hotmail.com 

 

Handedare: 

Johan Lingsarve 

johan.lingsarve@surgsci.uu.se  


