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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Fundamenten i vården grundar sig i ett värdefullt bemötande där patientens 

grundläggande behov tillgodoses. Ett fungerande team i vårdarbetet är en viktig del i att skapa 

en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård. Dessa faktorer är viktiga delar i ett 

gott omhändertagande av patienter på en akutmottagning. 

Syfte: Syftet med denna studie var att utforska vilka omvårdnadsbehov som blir tillgodosedda 

hos kritisk sjuka eller skadade patienter samt funktionen av teamsamverkan på 

akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Metodbeskrivning: En kvalitativ fältstudie inspirerad av principerna för praktisk etnografi. 

Med hjälp utav ett observationsprotokoll utfördes 50 observationer som sedan analyserades 

med deskriptiv statistik samt en innehållsanalys. 

Resultat: Resultaten från denna studie visar att personalen var skickliga på att kommunicera 

och skapa en relation med patienterna. Däremot var de inte lika bra på att göra patienterna 

delaktiga i vården. Otillräckligt tillgodoseende av patientens omvårdnadsbehov förekom 

speciellt rörande behandling av patientens smärta och hänsynstagande till patientens integritet. 

Teamet kring patienten på akutmottagningen upplevdes strukturerat och fungerande. De 

arbetsmodeller för teamerabete och kommunikation som implementerats på akutmottagningen 

användes i liten utsträckning.   

Slutsats: Personalen på akutmottagningen har en god förmåga till kommunikation och att 

skapa en relation med patienten samt att arbeta i team. Detta är värdefullt för att skapa en god 

och trygg vård. Patienternas behov av smärtlindring och integritet blir dock inte tillgodosedda 

på akutmottagningen. 

 

Nyckelord: Akutsjukvård, Teamsamverkan, Omvårdnad, Fundamenten i vården. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background: The fundamentals of care are the basic human needs that have to be met in the 

treatment of patients to maintain quality care. To ensure safe and person- centered care the 

team working with the patients needs to be organized and functional. 

Objective: The aim of this study was to explore how the fundamentals of care needs are met 

for critical ill patients, and the structure and function of the team in the emergency 

department.  

Method: A qualitative field study inspired by the principles of practical ethnography. Fifty 

observations were made in the emergency department using a protocol and analyzed with 

descriptive statistics and a content analysis.  

Results: The results in this study shows that the staff was skillful in communicating and 

creating a relation with the patients, but not so much in making the patients involved in their 

care. The basic needs of the patients where insufficient met, especially concerning treatment 

of pain and taking the patients integrity into account. The teamwork was perceived as 

structured and functional. The implemented models according teamwork and communication 

of working in the emergency department was not used sufficiently.  

Conclusion: The staff´s ability to communicate, establish a relationship with patients and to 

work in teams where identified which contribute to a sense of comfort and security for the 

patient. Although the needs for analgetica is not fulfilled and the respect for patient´s integrity 

is not fully taken into account.  
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BAKGRUND 
 

Omhändertagandet av en svårt skadad eller sjuk patient innebär en kritisk situation under 

mycket tidspressade förhållanden (Lennquist, 2007). Ett larm på akutmottagningen innebär att 

en patient inkommer med ett livshotande tillstånd. Exempel på traumalarm är att patienten 

kolliderat i hög hastighet, voltat med bilen, fallit från hög höjd, råkat ut för brännskador eller 

en drunkningsolycka. Patienter kan även komma in som medicinska larm såsom hjärtstopp, 

andningssvårigheter eller medvetslöshet samt kirurgiska larm såsom oklar buksmärta och 

aortaaneurysm. Om patienten har en misstänkt stroke eller hjärnblödning behandlas detta 

specifikt som ett rädda- hjärnan larm. Hur allvarligt larmet klassas beror på hur mycket 

patientens vitalparametrar är påverkade (Juhlin & Frick Bergström, 2014). 

 

Omvårdnadsbehov 

 

Fundamentet i vården grundar sig i ett värdefullt bemötande av patienten där de 

grundläggande mänskliga behoven tillgodoses. Till dessa fundament räknas både andliga 

aspekter såsom trygghet, respekt, bekvämlighet, integritet och autonomi och de basala 

behoven såsom en välskött nutrition, elimination, värme, vila och medicinska aspekter. 

Fundamenten i vården är ett pragmatiskt ramverk som uttryckligen beskriver patientens basala 

behov och hur dessa ska hanteras samt länkar samman fysiska, psykiska och relationsaspekter 

i mötet med patienten. Detta utmynnar i en bredare bild av sjuksköterskans arbete och 

profession. Grundläggande i detta ramverk är att etablera en relation mellan sjuksköterskan 

och patienten samt sjuksköterskans åtagande att vårda patienten. För att lyckas med detta 

måste sjuksköterskan ha en förmåga till empati, medlidsamhet, respekt och formbarhet 

(Kitson, Muntlin Athlin & Conroy, 2014). Inom akutsjukvården fokuseras det ibland mycket 

på det medicinska omhändertagandet av patienten medan kommunikationen åsidosätts vilket 

resulterar i att personalen uppfattas kall, opersonlig, intensiv och ointresserad av patienten 

(Wiman & Wikblad, 2003).  

 

Denna studie grundas också på Virginia Hendersons omvårdnadsteori då hennes definition om 

omvårdnad hänger samman med karaktären på detta arbete eftersom den inriktar sig på 

patientens grundläggande behov. Omvårdnadsaspekten av patienten beskrivs av 
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omvårdnadsteoretikern som att patientens basala behov tillfredsställs. Fokus ligger i att hjälpa 

patienten med de behov som patienten inte själv kan tillgodose på grund av sin skada eller 

sjukdom och målet är att patienten ska bli så oberoende som möjligt. Dessa grundläggande 

behov definieras i 14 punkter vilka bland annat omfattar att andas, äta och dricka, uttömning, 

vila, sömn, en normal kroppstemperatur men också psykiska behov såsom avkoppling och att 

få ge uttryck för önskemål och känslor. Sjuksköterskans uppdrag är även att se till att 

kvaliteten på den fysiska miljön är god då närmiljön påverkar både den psykiska och fysiska 

hälsan. Även här är relationen med patienten grundläggande och vårdaren måste ha förmåga 

att sätta sig in i patientens situation och behov (Kirkevold, 2000; Alligood, 2010) 

 

Teamarbete och arbetsmodeller 

 

Det finns en koppling mellan ett fungerande team och resultatet av patientens vård (Wheelan, 

Burchill & Tilin, 2003). På akutmottagningen jobbar personalen i multiprofessionella team 

vilket betyder ett samarbete mellan olika professioner (Socialstyrelsen, 2010). Ett team består 

av en grupp människor med olika kompetenser och roller som strävar mot samma mål 

(Erichsen & Haddleton, 2012). Ett fungerande team är en viktig del i att skapa en 

personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening & 

Svenska läkarsällskapet, 2013). På akutmottagningen på Akademiska sjukhuset är ett sätt att 

närma sig dessa mål att implementera olika arbetsmodeller rörande teamarbete och 

kommunikation inom verksamheten. De modeller som införts beskrivs nedan.   

 

CRM – Crew Resource Management 

 

Crew Resource Management (CRM)- principen kommer ursprungligen ifrån flygväsendet och 

beskrevs första gången på 1970- talet (Helmreich, Merritt & Wilhelm, 1999). Enligt CRM- 

principen ska teamet ha situationsmedvetenhet, kunna fatta beslut och prioritera, ha tydlig 

kommunikation, ledarskap och följarskap, be om hjälp tidigt samt använda all tillgänglig hjälp 

och resurser. Personalen runt patienten är beroende av varandra, och ett gott samarbete och 

kommunikation med hjälp av CRM- principen förbättrar patient och personalsäkerheten samt 

motverkar missförstånd och komplikationer. Ledaren har ansvar för att fördela arbetet, 

klargöra målen samt se till att teamet är informerat. För att minska risken för felbedömning 
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samt få en helhetsbild ska ledaren stå en bit ifrån vårdarbetet och inte låsa sig med praktiska 

uppgifter hos patienten. En effektiv kommunikation består enligt CRM- principen av riktad, 

tydlig och relevant information samt aktivt lyssnande och återkoppling (Erichsen & 

Haddleton, 2012). 

 

AMLS – Advanced Medical Life Support Assessment for the Medical Patient 

 

AMLS är ett systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt att säkert identifiera och 

handlägga akut sjuka patienter. Möjliga diagnoser inkluderas eller exkluderas utifrån frågor 

och symtombilden hos patienten. Dessa är symtom, allergier, mediciner, hälsohistoria, senast 

intag av mat och dryck, anledning till kontakt och eventuella riskfaktorer. AMLS stärker 

teamarbetet runt patienten (National Association of Emergency Medical Technicians, 2011). 

 

ATLS- Advanced Trauma Life Support for Doctors 

 

ATLS är ett koncept som utvecklats för att ta hand om akuta traumafall (American Collage of 

Surgeons. Committee on Trauma, 2008). ATLS går ut på att minska dödligheten genom att 

prioritera det mest akuta hos patienten. Det är standard att använda ATLS på alla 

akutmottagningar i Sverige. Undersökning av patienten enligt ATLS ser ut som följande: 

A: Airway. Fria luftvägar och kontrollera kotpelaren. 

B: Breathing and ventilation. Kontrollera patientens andning alternativt starta assisterad 

ventilation. Perkussion och auskultation av lungor.  

C: Cirkulation with hemorrhage control. Stoppa yttre och inre blödningar. Kontrollera puls 

och blodtryck.  

D: Disability (neurologic evalutation). Patientens medvetandegrad och neurologisk status.  

E: Exposure/ enviromental control. Undersökning av hela patienten, ta av kläder.  
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SBAR 

 

SBAR har utvecklats av Joint Commission (2008) i USA. Det står för situation, bakgrund, 

aktuell bedömning och rekommendation. Det är ett verktyg för att underlätta och skapa en 

säkrare och tydligare kommunikation i vården.  

Situation: Kärnan i det som ska förmedlas, vad som är problemet, ska vara kortfattat.  

Bakgrund: Relevanta bakgrunden i den givna situationen. Det viktigaste ska beskrivas.  

Aktuell bedömning: Den aktuella situationen just nu. Vitalstatus enligt ABCDE. Vidtagna 

åtgärder och resultat från dessa. Åsikter om vad problemet tros vara.  

Rekommendation: Formulering av vad som önskas av mottagaren och varför kontakt tagits. 

Det kan handla om råd, hjälp, ordination, övertagning o.s.v.  

SBAR hjälper rapportören att strukturera det som ska förmedlas till mottagaren. Det minskar 

risken för missförstånd och medicinska misstag och ökar patientsäkerheten. SBAR fungerar i 

både akuta och icke- akuta situationer och kan användas av alla. I användandet av SBAR är 

det viktigt att mottagaren inte avbryter den som lämnar rapporten, det finns alltid möjligheter 

att ställa frågor efter rapportens slut (Erichsen & Haddleton, 2012). 

 

Problemformulering 

 

Då omhändertagandet av den akut sjuka eller skadade patienten sker under tidspress kan det 

vara svårt att hinna med att bedöma de omvårdnadsbehov som patienten har. Det är även en 

utmaning att skapa ett välfungerande team då personalen ska arbeta tillsammans under kort tid 

och under press. På grund av vikten av att dessa komponenter fungerar för att skapa en god 

vård för patienten är syftet med denna studie att undersöka hur teamsamverkan fungerar samt 

vilka omvårdnadsbehov som tillgodoses för akuta patienter som vårdas på akutmottagningen 

på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att studera vilka omvårdnadsbehov som tillgodoses på 

akutmottagningen samt hur teamet kring patienten fungerar.  
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Frågeställningar 

 

1. Vilka av patientens omvårdnadsbehov tillgodoses på akutmottagningen?  

2. Hur fungerar teamet kring patienten på akutmottagningen? 

 

METOD 
 

Design 

 

Den design som valdes till denna studie är en kvalitativ fältstudie inspirerad av principerna för 

praktisk etnografi. Etnografiska studier är kvalitativa studier som beskriver och tolkar olika 

kulturer och kulturella beteenden. De kan vara både breda och avsmalnande undersökningar. 

Ett underliggande antagande i etnografiska studier är att grupper av människor utvecklar en 

kultur som vägleder deras uppfattningar av världen (Polit & Beck, 2012). Kultur kan i detta 

sammanhang översättas till vilka outsagda beteendemönster och traditioner som förekommer 

hos personalen inne på akutmottagningen.   

 

Urval 

 

Till denna studie användes ett slumpmässigt urval av 50 patienter som inkom som larm till 

akutmottagningen på Akademiska sjukhuset, vecka 9-12 2015. Detta antal baserades på att det 

vanligtvis inkommer ca 50 patienter som larm per vecka till denna akutmottagning. Studien 

omfattar patienter som inkom som traumalarm, medicinska och kirurgiska larm samt rädda- 

hjärnan larm. Personalen som ingick i studien var den personal som arbetade på 

akutmottagningen samt ambulanspersonal under de tillfällen som observationerna utfördes. 

Studien hade inga exklusionskriterier då många larm behövde insamlas under kort tid vilket 

innebar att alla larm som inkom under tiden observatörerna var på plats på akutmottagningen 

togs med. Detta var vardagar under dag och kvällstid. Därför finns inga larm som inkom 

under nätter eller helger med i studien. 
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Kontext 

 

När en patient blir akut sjuk eller skadad omhändertas dessa oftast av personal som arbetar 

inom ambulans, helikopter eller sjuksköterska i receptionen på akutmottagningen. Denna 

personal larmar då in till akutmottagningen att en akut patient är på väg dit. Inne på 

akutmottagningen finns ett särskilt akutrum där dessa patienter blir omhändertagna. Den som 

tar emot larmet är en ansvarig sjuksköterska som arbetar inne på detta akutrum. Denna 

sjuksköterska har även till uppgift att samordna de instanser som är nödvändiga för att kunna 

behandla patienten. Detta innefattar jourläkare med olika specialiteter såsom kardiolog, 

infektionsläkare, anestesiolog, kirurg eller medicinläkare. Under vårdtiden inne på 

akutrummet har sjuksköterskan till uppgift att dokumentera, kommunicera med personalen, 

leda arbetet framåt samt utföra omvårdnadsuppgifter (Styrgruppen i trauma Akademiska 

sjukhuset, 2009). 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingsmetoden som valdes till denna studie var observationer av teamsamverkan och 

omvårdnadsaspekter för patienter som inkommer som akutlarm. Observationer lämpar sig 

bäst för att undersöka händelsekedjan utan påverkan från observatören (Ejlertsson, 2012). 

Observationerna genomfördes inne på akutrummet på akutmottagningen på Akademiska 

sjukhuset under dag och kvällstid. Ett observationsprotokoll som utformats utifrån den 

kliniska erfarenheten som fanns hos författarna till denna studie användes. Detta innehöll 

frågor om bland annat larmorsak, hur teamen ser ut samt vilka omvårdnadsbehov som 

tillgodoses. Detta för att få en kontinuitet i observationerna samt underlätta iakttagelserna (se 

bilaga 2). Larmscenariot och en sammanfattning av observatörens upplevelse av 

händelseförloppet beskrevs efter varje scenario för att ge plats åt viktiga aspekter som inte 

kommit fram med hjälp av observationsprotokollet.  

 

Beskrivning av valda observationsområden 

 

Studien undersökte hur patientens omvårdnadsbehov tillgodosågs. De omvårdnadsbehov som 

studerades valdes var både andliga och basala behov utifrån den teoretiska ramen om 
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fundamenten i vården (Kitson et al., 2014). De andliga behov som undersöktes var trygghet, 

respekt, bekvämlighet integritet och autonomi. Integritet och respekt undersöktes genom att 

observera om avskärmning mot omgivningen skedde samt om patienten skyldes med kläder 

eller filt under behandlingen. Avskärmning mot omgivningen skedde i form av gardin mot 

gången utanför eller vik- skärmar runt patientens säng. Detta betraktades som uppfyllt om 

gardinen var fullt fördragen, ibland om den var öppen en del av tiden eller nej om den aldrig 

drogs för helt. Trygghet bedömdes utifrån om personalen kommunicerar med patienten och 

om patienten får ta del av händelseförloppet, även autonomi bedömdes utifrån dessa frågor. 

Bekvämlighet bedömdes utifrån hur patientens basala behov blev tillgodosedda.  

De basala behov som observerades var nutrition, elimination, värme och smärta vilka är 

centrala behov att tillgodose på akutmottagningen av en kritisk sjuk eller skadad patient och 

är viktiga faktorer för resultatet av patientens behandling. Nutrition och elimination bedömdes 

utifrån om patienten fick kateter- á- demure (KAD) i samband med insättande av parenteral 

vätsketillförsel, då denna koppling är viktig att göra eftersom parenteral vätsketillförsel 

avsevärt ökar behovet av miktion. Om behovet av värme tillgodosåg bedömdes utifrån om 

personalen såg till att använda takvärmen samt ge patienten en varm filt. Smärta bedömdes 

utifrån om personalen frågade patienten om denne hade smärta samt om detta blev uppföljt 

med smärtlindring i de fall patienten hade smärta.  

Den andra frågeställningen studien hade var hur teamet kring patienten fungerar i en kritisk 

situation. Detta studerades genom vilka arbetsmodeller som användes. Observationer gjordes 

även på om teamets samarbete och placering upplevdes som strukturerat eller ostrukturerat. 

Även den ansvariga sjuksköterskans olika arbetsuppgifter observerades för att få en överblick 

över om teamarbetet är fördelat enligt CRM- principen där den ansvariga sjuksköterskan har 

en ledande roll och är ansvarig för dokumentation, att arbetet samordnas, kommunicerar med 

personalgruppen, ser till att arbetet går framåt samt överblickar arbetet (Erichsen & 

Haddleton, 2012).    

 

Tillvägagångssätt 

 

Förberedelser gjordes genom en dag av iakttagelser av scenarion på akutmottagningen innan 

projektet inleddes, detta för att få en överblick och känsla för lokaler, personal och arbetssätt. 

Observatörerna deltog i bakgrunden och observerade scenarion utan att medverka i 
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vårdarbetet. Personalen informerades angående studiens syfte samt observatörernas roll på 

akutmottagningen innan studien påbörjades. Detta skedde skriftligt genom ett 

informationsbrev (se Bilaga 2) och muntligt på ett av personalens avdelningsmöten. 

Patienterna delgavs i den mån det var möjligt ett informationsbrev om studien (se Bilaga 3). 

För att betrakta situationerna på samma sätt och få en kontinuitet i studien observerades tre 

akuta scenarion tillsammans, därefter delades scenariona upp mellan observatörerna och 25 

larm var observerades. 

 

 

Bearbetning och analys  

 

Kvantitativ data som insamlades utifrån frågorna på observationsprotokollet analyserades med 

deskriptiv statistik innefattande procent och antal av larmorsak, teamets funktion och vilka 

omvårdnadsbehov som tillgodosågs. Detta presenteras med hjälp av tabeller samt i löpande 

text. Den kvalitativa datan från scenariona angående observatörernas upplevelser av 

situationen analyserades med hjälp av en innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Texten kondenserades och presenterades i meningsbärande enheter som sedan delades 

in i kategorier och teman. Kategorierna utarbetades med inspiration från fundamenten i 

vården (Kitson et al., 2014). Resultaten från analyserna presenteras utifrån kategorierna från 

innehållsanalysen. Exempel på hur innehållsanalysen gick till finns beskrivet i tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Exempel på hur analysarbetet gick till 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kategori Tema 

”Personalen såg till att patienten följde med i 

händelseförloppet och blir tillfrågad om smärta 

trots att patienten inte var kommunicerbar. Det 

visade på ett fint och omtänksamt bemötande”.  

 

Personalen såg till 

patientens behov 

trots nedsatt 

kommunikationsfö

rmåga 

Information och 

kommunikation 
Bemötande 

”Patienten har väldigt ont men får ingen 

smärtlindring, efter 1 timme kopplar en i 

personalen att hög andningsfrekvens kan vara 

kopplad till smärta, och då får patienten 

smärtlindring”. 

 

Personalen lyssnar 

inte på patienten 

och ser inte dennes 

behov av 

smärtlindring. 

Patientens 

smärta 

Bemötande 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Ingen enskild personal pekades ut eftersom studien ämnade att observera teamarbetet som 

helhet. Inga namn eller personuppgifter samlades in. Allt material och information 

behandlades konfidentiellt. Studien har utformats efter de grundläggande forskningsetiska 

principerna om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitet och nyttjandekravet som 

vetenskapsrådet utarbetat (Ejlertsson 2012). 

Patienterna blev informerade i den mån som var möjlig. På grund av prioriteringar av 

omhändertagandet av patienten och många scenarion där patienten hade nedsatt vakenhet eller 

befann sig i ett tillstånd som medförde svårigheter att ta till sig information var 

informationsgivande och inhämtande av samtycke i många fall problematiskt. Dock 

involverade studien inte patienten i sig utan observationerna fokuserade på vårdpersonalen 

och situationen. Studien är även betydelsefull för en förståelse för verksamhetens funktion 

och för vidare forskning i liknande kontexter. Det insamlade materialet kommer inte användas 

i något annat sammanhang än den studien är ämnad för. Studien är godkänd av 

verksamhetschefen (Charlotta Nordgren Thermaenius). 

 

RESULTAT  
 

Resultatet i denna studie kommer här att presenteras i löpande text samt i tabeller utifrån 

observationsprotokollet. Texten är sammanställd utifrån kategorierna i den genomförda 

innehållsanalysen vilka är information och kommunikation, patientens integritet, 

kroppstemperatur, nutrition och elimination, patientens smärta, samarbete samt 

kommunikation mellan personalen. Dessa kategorier är inspirerade av den teoretiska ramen 

om fundamenten i vården (Kitson et al., 2014). Observatörernas egna reflektioner över 

scenariona kommer att finnas med som citat. Av de observerade scenariona (n=50) var störst 

andel medicinska larm (n=30), dessa larm var patienter med hjärtstopp, hjärtinfarkt, sepsis 

och intoxikationer. De patienter som inkom som kirurgiska larm (n=6) var ospecifika 

buksmärtor. De traumalarm som inkom (n=8) bestod av patienter som råkat ut för 

trafikolyckor, arbetsplatsolyckor och fallolyckor. Rädda- hjärnan larm (n=6) var patienter 

med misstänkt stroke eller hjärnblödning.  
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Tabell 2. Översikt av inkomna larm 

Larmorsak Andel och procent 

Medicinska larm 30 (60%) 

Kirurgiska larm 6 (12%) 

Trauma larm 8 (16%) 

Rädda- hjärnan 

larm 
6 (12%) 

 

 

Information och kommunikation 

 

Personalen kommunicerade ofta med patienten, men gjorde inte alltid patienten delaktig i 

händelseförloppet. I majoriteten av scenariona kommunicerade personalen med patienten 

under omvårdnaden stor del av tiden, se tabell 3. Ur innehållsanalysen framkom flera exempel 

på ett bra bemötande från personalens sida, men de glömde ofta bort att delge patienten 

information om vad som sker och vad som ska ske. I vissa fall kommunicerade personalen 

med närstående istället för med patienten.  

 

”Patienten var upprörd och irriterad. Personalen går fram till patienten som gråter och det 

slutar efter en stund med att hon skrattar. Väldigt fint bemötande trots att patienten agerade 

otrevligt, personalen hade förståelse för patientens känslor”. 

 

”Det var mycket prat över patientens huvud under undersökningen, patienten fick inte 

information om vad som skedde. 

 

Tabell 3. Kommunikation med patienten 

Kommunikation med patienten? 

Andel och procent 

Fick patienten ta del av händelseförloppet?  

Andel och procent 

Ja  34 (68%) 23 (46%) 

Ibland 11 (22%) 14 (28%) 

Nej 5 (10%) 13 (26%) 
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Patientens integritet 

 

Otillräcklig avskärmning och skylning av patienterna sågs. Avskärmning mot omgivningen 

användes i större utsträckning än skylning med kläder/filt. Av totalt 50 patienter skyldes 14 

(28%) aldrig med kläder eller filt under omvårdnaden, och sex patienter (12%) fick ingen 

avskärmning mot omgivningen alls, se tabell 4.  

 

”Patienten är mycket obekväm utan kläder, gnäller och försöker kyla sig med armarna, ingen 

avskärmning och det tar lång tid innan hon får en skjorta, de tar av alla kläder, många 

springer ut och in under katetersättningen, täcks inte med filt under tiden när ny kateterslang 

behöver tas fram” 

 

Tabell 4. Respekt för patientens integritet 

Skylning med kläder/filt? 

Andel och procent 

Avskärmning mot omgivning? 

Andel och procent 

Ja 29 (58%) 34 (68%) 

Ibland 7 (14%) 10 (20%) 

Nej 14 (28%) 6 (12%) 

 

 

Kroppstemperatur 

 

Takvärme användes sporadiskt. Takvärmen sattes bara på vid ett fåtal tillfällen (n=15, 30%), 

se tabell 5. I vissa av dessa fall var takvärmen på sedan tidigare och sattes inte på specifikt för 

situationen.  

 

Tabell 5. Användande av takvärme 

Var takvärmen på? Andel och procent 

Ja 15 (30%) 

Nej 35 (70%) 
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Nutrition och elimination 

 

Större delen av patienterna fick parenteral vätsketillförsel, men av alla patienter som fick 

parenteral vätsketillförsel (n=30) fick 20 patienter (40%) aldrig någon KAD satt, se tabell 6. 

 

Tabell 6. Fördelning av patienter som fick parenteral vätsketillförsel och kateter  

Parenteral vätsketillförsel och 

kateter 

Andel och procent 

Patienter som fick parenteral 

vätsketillförsel 
 

30 (60%) 

 

Patienter som fick både parenteral 

vätsketillförsel och kateter 

 

10 (20%) 

Patienter som fick parenteral 

vätsketillförsel men ingen kateter 

 

20 (40%) 

 

 

Patientens smärta 

 

Smärta var ett omvårdnadsbehov som inte behandlades tillräckligt. I 28 scenarion av 50 

(56%) frågade personalen patienten om denne upplevde smärta. I de scenarion patienten 

svarade ja på frågan uppföljdes 12 patienter (60%) med smärtlindring. Detta lämnar alltså åtta 

patienter (40% av de som upplevde smärta) som aldrig fick smärtlindring trots att frågan 

ställts, se tabell 7. I en del scenarion där patienten inte tillfrågades om smärta uttryckte 

patienten själv att denne hade ont och frågade om smärtlindring. I vissa scenarion fick 

patienten inte smärtlindring i tid trots tydliga uttryck för smärtan.  

 

”Patienten ber själv om att få smärtlindring, och att få en filt. Blir dock tillfrågad om smärtan 

blivit bättre senare”. 

”Patienten har väldigt ont men får ingen smärtlindring, efter 1 timme kopplar en i personalen 

att hög andningsfrekvens kan vara kopplad till smärta, och då får patienten smärtlindring”. 
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Tabell 7. Smärta och smärtlindring 

Frågor om smärta och smärtlindring Ja 

Andel och procent 

Nej 

Andel och procent 

A: Frågade personalen patienten om smärta? 

 

28 (56%)      22 (44%) 

B: Hur många av de 28 som blev tillfrågade 

hade smärta? 

 

20 (71%) 8 (29%) 

C: Hur många av de 20 som hade smärta fick 

smärtlindring? 

12 (60%) 8 (40%) 

 

 

Samarbete 

 

Teamets samarbete upplevdes som strukturerat och fungerande. Teamet hade tydliga roller 

och arbetsuppgifter och hade lätt för att ta hjälp av varandra. Arbetet flöt oftast på utan hinder. 

Teamets placering upplevdes som naturligt och de rörde sig kring patienten på ett smidigt sätt, 

se tabell 8. I fem av scenariona upplevdes samarbetet som ostrukturerat, detta kunde bero på 

att teamet hade ett otydligt ledarskap vilket medförde svårigheter att fatta beslut och osäkerhet 

inom gruppen.  

Att samordna insatser och leda arbetet framåt utfördes oftast av andra medlemmar i teamet än 

den ansvariga sjuksköterskan. Den ansvariga sjuksköterskan var i de flesta fallen inblandad i 

patientens omvårdnad och utförde praktiska omvårdnadsåtgärder istället för att överblicka 

scenariot. Att dokumentera och att kommunicera med övriga teammedlemmar utfördes i mer 

än hälften av scenariona, se tabell 9.  

 

”Gott samarbete. Alla bidrog och tillförde något till omhändertagandet, exempelvis bytte av 

varandra under HLR, någon såg till att en närstående fick bli inblandad och någon såg till att 

allt blev dokumenterat. Allt flöt på väldigt bra trots en kritisk situation, det känns som ett vant 

och tryggt team som har lätt för att samarbeta. 

”Osäkerhet kring vem som har ledarrollen, detta medförde att ingen riktigt vågade ta ett 

beslut om avslutad behandling eller inte, några ville fortsätta och några ville sluta, när sedan 

ett beslut tagits om avslutad behandling ville en läkare fortfarande fortsätta. Detta gjorde att 

många i personalen kände sig obekväma”. 
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Tabell 8. Teamets samarbete och placering 

Samarbete 

Andel och procent 

Placering 

Andel och procent 

Tydlig struktur  45 (90%) 44 (88%) 

Ostrukturerat  5 (10%) 6 (12%) 

 

 

Tabell 9. Arbetsuppgifter utförda av ansvarig sjuksköterska på akutrummet.  

Arbetsuppgifter Andel och procent 

Dokumenterar 37 (74%) 

Kommunicerar 34 (68%) 

Leder arbetet framåt 12 (24%) 

Samordnar insatser 16 (32%) 

Involverad i praktisk omvårdnad 42 (84%) 

Ej involverad i praktisk omvårdnad 6 (12%) 

 

 

Kommunikation mellan personalen 

 

Användandet av någon typ av arbetsmodell utfördes i majoriteten av fallen, men varje enskild 

arbetsmodell användes inte i så stor utsträckning. Med att följa ATLS menades att den 

ledningsansvariga i teamet högt förmedlade vilka åtgärder som utförts på respektive bokstav 

av ABCDE så att alla medlemmar i teamet kunde följa med i arbetsprocessen, detta gjordes 

endast i 15 av 50 scenarion. Med AMLS menades att någon ur teamet frågade patienten om 

samtliga delar ur AMLS konceptet, detta skedde i enbart nio scenarion. SBAR användes i 21 

av 50 scenarion. Det som ofta fallerade var att personalen inte följde ordningsföljden i SBAR. 

CRM- principen användes i ytterst få scenarion (n=3). Faktorer som att teamet hade 

situationsmedvetenhet, kunde prioritering och att ta hjälp av tillgängliga resurser upplevdes i 

de flesta scenarion. Osäkerhet kring ledarskap och följarskap samt brist på tydlig 

kommunikation innehållande återkoppling var de faktorer som ofta missades, se tabell 10.   

”Rapport sker inte enligt SBAR, det upplevs som att SBAR väldigt sällan används, personalen 

hoppar mycket i informationen, beskriver vad som hänt och vad de gjort, går tillbaka till vad 

som hänt, vitala parametrar kommer fram mitt i allt, risk att information missas!” 
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Tabell 10. Observerade arbetsmodeller 

Använda arbetsmodeller Andel och procent 

ATLS 15 (30%) 

AMLS 9 (18%) 

SBAR 21 (42%) 

CRM 3 (6%) 

Ingen arbetsmodell användes  2 (4%) 

 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att observera omvårdnadsbehoven av en akut patient samt teamets 

funktion inne på akutmottagningen, detta gjordes genom observationer på akutmottagningen 

med hjälp av ett observationsprotokoll. De kategorier som identifierades var information och 

kommunikation, patientens integritet, kroppstemperatur, nutrition och elimination, patientens 

smärta, samarbete och kommunikation mellan personalen. Studiens resultat visar att 

personalen ofta kommunicerade med patienterna men var sämre på att involvera dem i 

händelseförloppet. Oftast ställdes inte frågan om smärta och uppföljning med smärtlindring 

skedde i otillräcklig utsträckning. Andelen patienter som fick parenteral vätsketillförsel 

(n=30) var större än de som även fick KAD (n=10). Takvärmen användes sporadiskt. 

Personalen var organisatoriskt skickliga angående tydlighet i samarbete och placering men 

följde inte de arbetsmodeller som utarbetats i någon större utsträckning.  

 

Resultatdiskussion  

 

Information och kommunikation  

 

Resultatet i denna studie visar att personalen på akutmottagningen var skickliga på att kunna 

skapa en relation med patienterna, få dem på andra tankar och få dem att känna sig trygga 

trots en kritisk situation. De fick ofta patienterna att samtala om andra saker och det hände 

ofta att de skrattade tillsammans. Detta resultat går i linje med det teoretiska ramverket om 

fundamenten i vården där en god relation mellan sjuksköterska och patient är en viktig 
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förutsättning för att kunna tillgodose patientens fundamentala behov (Kitson et al., 2014). Det 

skiljer sig även mot Wiman och Wikblads (2003) studie som menar att relationen till 

patienten ofta åsidosätts inom akutsjukvården. Vikten av en god kommunikation togs även 

upp i O´Brien och Fothergill- Bourbonnais (2004) studie där patienterna upplevde att det var 

viktigt hur sjuksköterskorna pratade med dem och att de kunde utläsa omtanke och medkänsla 

ur sjuksköterskornas tonläge snarare än innehållet i samtalet, även uppmuntrande fraser 

uppskattades.  

I en del av scenariona kommunicerade personalen med närstående till patienten istället för 

med patienten även om patienten var vaken vilket upplevdes av författarna till denna studie 

som bristande respekt mot patienten. Det kan ha berott på att personalen uppfattade att 

patienten inte var i ett tillstånd eller situation som tillät denne att svara adekvat, eller att 

närstående själva intog en roll som medlare. De få scenarion där personalen inte 

kommunicerade med patienten kan ha berott på att patienten var medvetandesänkt och 

personalen prioriterade att stabilisera vitala funktioner hos patienten eller att personalen 

fokuserade på att utföra medicinsk- tekniska moment och inte beaktade hela bilden av 

patienten. Detta beskrivs i Wiman och Wikblads (2003) studie som ett instrumentellt beteende 

med avsaknadande av en emotionell förmåga. 

I föreliggande studie kommunicerade personalen med patienterna oftare än de delgav 

patienten händelseförloppet vilket visar på att de inte alltid berättade vad som händer eller vad 

som ska hända trots att de kommunicerade med patienten. Att delge patienten 

händelseförloppet är att involvera patienten och stärka patientens autonomi. Det är också 

viktigt för att skapa trygghet och ömsesidig respekt. Vikten av att delge patienten 

händelseförloppet poängteras i O´Brien och Fothergill- Bourbonnais (2004) studie där 

patienter som fick ta del i händelseförloppet uppfattade det som att de blev omhändertagna på 

allvar och gav en känsla av trygghet. Även Jay (1996) beskriver i sin studie att patienterna 

ville veta vad som hänt och vad som kommer att hända.  

 

Patientens integritet  

 

Resultatet visar att fler patienter avskärmades mot omgivningen än skyldes med kläder/filt. 

Detta kan tolkas som att personalen ansåg att det var viktigare med avskärmning än med 

värme. Dock krävs det en förståelse för att det inte alltid är lätt att skyla patienten på 
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akutrummet då personalen ofta behöver undersöka patienten utan kläder, exempelvis vid 

kroppsundersökning, auskultation av lungor eller utföra neurologstatus vilket kan ha dragit 

ner procentandelen av de patienter som skyldes med kläder/filt. Det kan även vara så att 

personalen var stressad och därför prioriterade bort patientens behov av skylning och 

avskärmning mot omgivningen. Det är upplevs som att detta är en viktig faktor för vidare 

utveckling, då patientens integritet ofta verkar glömmas bort i det dagliga arbetet. Att inte ta 

hänsyn till patientens behov av skylning är en kränkning av patientens integritet (Kirkevold et 

al., 2010). 

 

Kroppstemperatur 

 

Takvärmen användes väldigt sporadiskt. Det var inte ofta personalen satte på takvärmen och 

den sattes sällan på ändamålsenligt, utan var ofta redan på från föregående patient i de procent 

av fallen där takvärmen var på vilket gör det svårt att bedöma om personalen har tagit denna 

faktor i anspråk. Det är även svårt att bedöma i hur många av fallen som takvärmen behövdes 

då vissa patienter inte alltid var i behov av värme, exempelvis vid scenarion med febrila 

patienter då personalen vid några tillfället istället stängde av takvärmen. Dock hade de flesta 

av patienterna inte feber och att ligga stilla i en säng är ofta avkylande. Kritiskt sjuka eller 

skadade patienter är även ofta chockade och har nedsatt blodcirkulation vilket medför 

frusenhet. Nedkylning kan också öka dödligheten och skapa blödningsproblem för patienten 

(K.O. Jensen, J.M. Jensen & Sprengel, 2015). Personalen kanske inte hade förståelse för detta 

då de själva är i rörelse större delen av arbetspasset. Personalens agerande strider mot 

omvårdnadsteoretikern Virginia Hendersons omvårdnadsmål att hålla kroppstemperaturen 

inom normala gränser (Kirkevold, 2000).  

 

Nutrition och elimination 

 

Ofta har patienterna fått parenteral vätsketillförsel satt i ambulansen för att hålla fria venvägar 

inför behandling på akutmottagningen. Det var även många patienter som fick parenteral 

vätsketillförsel satt när de var framme på akutmottagningen. I stor del av fallen fick patienten 

parenteral vätsketillförsel men ingen KAD satt. En förklaring till den låga siffran kan vara att 

personalen inte gjorde kopplingen mellan vätskeintag och elimination eller ansåg att patienten 
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klarade av att använda sig av bäcken eller urinflaska istället, det senare är bra då KAD inte 

ska sättas i onödan på grund av infektionsrisk (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Observatörernas upplevelse var dock att många patienter inte blev erbjudna detta alternativ 

samt att det kunde ta väldigt lång tid mellan att patienten påtalade behov av miktion tills detta 

problem blev avhjälpt vilket måste ha varit obekvämt och påfrestande för patienten som redan 

är i en ansträngande situation. Att hjälpa patienten med uttömning och att äta och dricka är 

sjuksköterskans ansvar enligt omvårdnadsteoretikern Virginia Hendersson (Kirkevold, 2000). 

 

Patientens smärta  

 

Trots att smärtskattning ska dokumenteras på larmjournalen och finns med som en del i 

arbetsmodellen AMLS (National Association of Emergency Medical Technicians, 2011) så 

missades ofta smärta och smärtlindring i behandlingen av patienten. I många scenarion fick 

patienterna ingen smärtlindring trots att de själva gav uttryck för smärta vilket upplevs som 

inhumant och respektlöst. Det är förvånande att smärta behandlades i så liten utsträckning 

som observerades då smärta är en central del av en akut patients behov av omvårdnad och är 

ett så pass vanligt problem på akutmottagningen. Problemet med frånvarande av smärtlindring 

återspeglas även i en studie av Nairn, Whotton, Marshal, Roberts och Swann (2004) där 

patienterna inte fick adekvat smärtlindring på akutmottagningen samt att tiden tills 

smärtlindring gavs från det att patienten anlände var 1 timme och 45 minuter i genomsnitt 

vilket för en patient med smärta är väldigt lång tid att vänta. Smärta är ett fundamentalt behov 

och att smärtlindra är en del i att uppfylla det behov patienten har av bekvämlighet (Kitson et 

al., 2014). Även omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson påtalar smärta som ett basalt 

behov vilket åligger sjuksköterskan att lindra (Kirkevold, 2000).  

 

Samarbete  

 

Att resultatet i denna studie visar att teamets samarbete och struktur var tydligt och fungerade 

samt att personalen var skickliga på att samarbeta och veta sina roller är värdefullt då ett 

fungerande teamarbete inte bara förbättrar resultaten av omvårdnaden för patienten utan också 

ökar kvaliteten på arbetslivet för personalen (Wheelan, Burchill & Tilin, 2003). Att arbeta 

efter utformade arbetsmodeller hade teamet svårare för. Oftast användes någon typ av 
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arbetsmodell under larmscenariot, detta kan bero på att studien tittade på så många 

arbetsmodeller och chansen att någon av dessa användes var stor. Men vid en noggrannare 

anblick på varje enskild arbetsmodell användes de i låg utsträckning. Exempelvis användes 

AMLS i endast nio av scenariona. Det bör dock tilläggas att alla i personalen inte genomgått 

utbildning i AMLS ännu utan utbildning sker kontinuerligt, så tidpunkten för denna 

observation kan ha varit fel. Det var förvånande att ATLS användes i så få scenarion då detta 

är en så vedertagen metod. Det som fallerade var tydligheten och kommunikationen i teamet, 

då personalen arbetade systematiskt utan att diskutera vart i omvårdnaden de befann sig. Det 

borde vara en självklar arbetsmetod inne på akutrummet vid alla typer av larm. Men att 

studien till störst del studerade medicinska larm kan ha påverkat resultatet då en tendens till 

användning av ATLS vid traumascenarion upplevdes. Personalen är kanske invanda att endast 

använda denna metod vid just traumalarm. Dock är det en metod som kan användas vid alla 

typer av larm och om personalen rutinmässigt använder sig av denna metod kan det bli en mer 

naturlig del i arbetet och de kan även bli skickligare på att använda sig av den. Att teamet trots 

låg användning av de olika arbetsmodellerna upplevdes som strukturerat och välfungerande 

bör dock understrykas och är en positiv aspekt av vårdarbetet inne på akutmottagningen. 

Vikten av ett fungerande team framhävs i O´Brien och Fothergill- Bourbonnais, (2004) studie 

där patienterna upplevde trygghet och en känsla av att personalen hade kontroll när teamet var 

strukturerat. Även att det var mycket personal inne på rummet uppfattades som tryggt och 

bekvämt. Vidare har en god miljö stor betydelse för patientens psykiska hälsa enligt 

omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (Kirkevold, 2000). 

 

Kommunikation mellan personalen  

 

Resultatet visar att arbetsmodellerna CRM och SBAR sällan användes. Detta gjorde att 

kommunikationen blev otydlig och ostrukturerad samt att det fanns risk för missad 

information. Att SBAR användes i mindre än hälften av fallen var oväntat då det är ett enkelt 

verktyg att tillämpa i alla olika situationer och borde gå att systematiskt använda i samtliga 

larmscenarion på akutmottagningen. Det är en metod som används flitigt inom sjukvården, 

därför bör det antas att sjukvårdpersonal har vana och erfarenhet av denna metod (Erichsen & 

Haddleton, 2012). CRM- principen användes vid traumalarm och larm där patienten var 

mycket påverkad, där tydlig kommunikation med återkoppling var viktig. I lägre prioriterade 

larm användes principen sällan, vilket antingen kan bero på minskat behov eller att det inte 
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ansågs lika viktigt vid dessa larm. Även här som i fallet med ATLS- metoden kan studiens 

höga andel av medicinska larm ha påverkat resultatet. Ledarskapet var i vissa scenarion 

otydligt även vid större larm vilket medförde osäkerhet inom gruppen. Den ansvariga 

sjuksköterskan var oftast inblandad i det praktiska arbetet med patienten vilket oftast berodde 

på att ledarrollen i en akut situation oftast hamnar på den behandlande läkaren, i den 

meningen överensstämmer inte CRM- principen riktigt med förhållandena inne på 

akutmottagningen och borde eventuellt utformas efter det specifika arbetet som bedrivs på 

akutmottagningen. Detta kan även förklara varför den användes i så liten utsträckning. Att 

arbetsmodellerna inte användes så mycket kan vara för att de inte är anpassade till 

akutmottagningen och att de är många olika modeller att ta hänsyn till i vårdarbetet vilket gör 

att uppgiften känns rörig och otydligt. Syftet med modellerna är bra men de bör anpassas till 

och tydliggöras på vilket sätt de ska användas på just akutmottagningen.  

Vid ett scenario presenterade sig personalen för varandra med namn och yrkestitel vilket 

medförde tydliga roller och skapade en teamkänsla. Att detta inte skedde i samtliga fall var 

förvånande då att presentera sig upplevs som en självklar del när människor ska arbeta 

tillsammans. Även om många personalen känner varandra sedan tidigare är det ofta nya 

medlemmar i teamet och en ny uppsättning av medlemmar inför varje scenario. Om inte 

personalen vet arbetstiteln på personer inom teamet kan det skapa osäkerhet och otydlighet. 

Att ha en bra relation i personalstyrkan är även viktigt för patienterna. I studien av O´Brien 

och Fothergill- Bourbonnais (2004) uppfattades en god relation mellan personalen av 

patienterna som positivt, att de var vana att arbeta tillsammans och att de kunde erbjuda en 

god vård.  

 

Metoddiskussion 

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver trovärdigheten i en studie utifrån giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Med giltighet menas hur väl syftet stämmer överens med 

data och analysmetoden. Tillförlitligheten syftar till analysprocessens pålitlighet och om 

studien redovisar det som var ämnat att redovisas. Överförbarhet innebär om studiens resultat 

kan överföras till andra liknande miljöer, situationer eller personer.  
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Giltighet 

 

Till denna studie användes observationer. Denna metod innebär att personalen kan känna sig 

iakttagna vilket kan påverka deras sätt att agera. Observationsstudien inkluderade 

observatörernas egna upplevelser och uppfattningar utav scenariona vilka kan vara 

personbundna, men möjliggjorde en bredare bild av förhållandena inne på akutmottagningen 

än endast resultat från observationsprotokollet. Det kan anses osäkert om tolkningarna av 

frågorna gjorts på samma sätt. För att minska risken för olika tolkningar gjordes tre 

gemensamma observationer i början av datainsamlingen. Jämförande av dessa observationer 

ledde fram till en överenskommelse att tolkningarna skett på liknande sätt.  

Ett stort antal larm observerades vilket höjer studiens relevans. Inga bortfall förekom eftersom 

studien ämnade att undersöka alla typer av patienter som inkom som akuta larm. En mer 

avsmalnad studie hade kunnat undersöka specifika typer av patienter, men det var inte denna 

studies syfte. Frågorna i observationsprotokollet utformades efter klinisk erfarenhet samt 

studiens frågeställningar och testades innan datainsamlingens början. Observationsprotokollet 

gav utrymme för observatörernas egna beskrivningar av larmscenarion vilket utmynnade i en 

bredare bild av förhållandena inne på akutrummet. Resultaten från frågorna i 

observationsprotokollet analyserades och presenterades i tabeller. Andelen visades både i 

antal och i procent för att öka tydligheten i resultaten. Observatörernas egna beskrivningar av 

scenariona analyserades gemensamt med hjälp av en innehållsanalys som är en beprövad 

analysmetod. Att studien hade två observatörer utgjorde även en möjlighet att diskutera 

resultaten från observationerna vilket reducerar den subjektiva bilden av studien. Om 

observationerna hade gjorts tillsammans hade en jämförelse kunnat göras efter varje scenario 

vilket hade resulterat i en högre giltighet. 

 

Resultatens tillförlitlighet 

 

Kategorierna i resultatet utformades efter inspiration från det teoretiska ramverket om 

fundamenten i vården (Kitson et al., 2014) och följde innehållet i syfte och frågeställningar. 

Studiens urval av personal och patienter hade kunnat breddas och inkluderat larm som 

inkommit nattetid samt under helger vilket skulle kunna påverka studiens resultat. Det hade 

även varit önskvärt att i studiens resultat se likheter och skillnader i behandling av patienter i 



22 
 

olika åldrar och kön. Även skillnader och likheter i de olika larmorsakerna hade varit av 

intresse att presentera. Studien omfattar till största del medicinska larm vilket kan ha påverkat 

studiens resultat speciellt med anseende på arbetsmodellerna, då personalen tycks arbeta efter 

de olika modellerna beroende på larmorsak. Problemet med att patienterna fick parenteral 

vätsketillförsel men inte kateter kunde ha observerats på ett mer utförligt sätt genom att 

dokumentera om patienterna istället blev erbjudna ett annat alternativ att kissa, exempelvis 

kissflaska eller bäcken. Studien observerade inte om den ansvariga sjuksköterskan utförde 

sina arbetsuppgifter under hela vårdtiden av patienten, utan endast om dessa uppgifter 

utfördes överhuvudtaget. En ytterligare studie hade kunnat utforska om uppföljning av dessa 

uppgifter genomförs på akutmottagningen.  

 

Studien baserades på två teoretiska ramverk, fundamenten i vården och Virginia Hendersons 

omvårdnadsteori. Dessa betraktas av författarna till denna studie som liknande i många 

anseenden och även att de kompletterar varandra. Båda ramverken framhäver att tillgodose 

patientens basala behov och att etablera en relation mellan sjuksköterska och patient som 

grundläggande i omvårdnaden. Fundamenten i vården utgör en bredare bild av vad som 

önskas av sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet och utvecklar emotionella och psykiska behov 

samt sjuksköterskan emotionella förmåga. Virginia Hendersons omvårdnadsteori betonar 

patientens strävan efter ett oberoende. Att studien grundar sig på dessa ramverk är en styrka 

och bidrar även till en aktuell och uppdaterad syn på omvårdnad. 

 

Överförbarhet 

 

Många likheter kan finnas med andra akutmottagningar i Sverige då patientklientelet och 

arbetssituationen är liknande. Hur väl teamet fungerar kan dock bero på lokala rutiner och 

arbetssätt samt möjligheter till utbildningar. Akademiska sjukhuset i Uppsala kan även klassas 

som ett storsjukhus och överförbarheten till mindre sjukhus är begränsad där färre personal 

arbetar samt andra typer av larm kan hanteras. Genom kartläggning av hur teamsamverkan i 

akutmottagningen fungerar samt vilka fundament i vården som tillgodoses i det akuta skedet 

kan studien utgöra en grund för kunskap och utveckling inom akutsjukvården. Studien kan 

även bidra till vidare forskning inom liknande kontexter. 
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Förförståelse 

 

En av författarna till föreliggande studie arbetar själv på akutmottagningen i Uppsala vilket 

kan påverka studiens anonymitet gentemot personalen. Detta kan även ha påverkat hur 

tolkningarna av scenariona sett ut och innebära skillnader mot hur den författare som inte 

arbetar på akutmottagningen uppfattat situationen. 

 

Kliniska implikationer 

 

Denna studie kan användas som diskussionsunderlag för hur teamarbetet ser ut och fungerar 

på akutmottagningen men även för behov av vidare utbildning hos personalen. Den visar 

också på vilka omvårdnadsbehov som tillgodoses på akutrummet och vilka delar som ofta 

missas vilket kan ligga till grund för vidare utveckling av omhändertagande av patienter i 

kritiska situationer. Behov av fler observationsstudier på akutrummet skulle behövas för att 

kunna jämföra resultat samt undersöka andra faktorer som är av intresse, exempelvis 

skillnader i kön, ålder och larmorsak. 

 

Slutsats 

 

Personalen i denna studie har en god förmåga till att skapa en relation och kommunicera med 

patienterna vilket utgör en bra förutsättning för att kunna tillfredsställa de behov som de 

kritiskt sjuka eller skadade patienterna har. Otillräcklig smärtlindring av akuta patienter samt 

bristande beaktande av patientens integritet verkar föreligga i behandlingen av dessa akuta 

patienter. Arbetsmodellerna som är implementerade att användas på akutmottagningen 

används inte i den utsträckning som är önskvärd, vilket kan äventyra patientsäkerheten. Å 

andra sidan visar studien att teamarbetet runt en akut patient är välstrukturerat och funktionellt 

och personalen på akutmottagningen upplevs ha skicklighet i att samarbeta och fördela arbetet 

under en akut situation vilket skapar en säkerhet och en trygghet för patienterna. 
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BILAGA 1 
Observationsprotokoll 

 

Datum___________     Tid__________     Hemgång/ tid________  Till 

avdelning/tid_______________ 

 

Larmorsak 

 Medicinskt larm            Kirurgiskt larm  Trauma larm 

 

 Rött larm    Orange larm  Rädda- hjärnan larm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABCDE  AMLS  SBAR           CRM 

 

Teamets samverkan 

 Tydlig struktur   Ostrukturerat  
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Teamets placering 

 Tydlig struktur   Ostrukturerat  

 

 Dokumenterar   Kommunicerar   Leder arbetet framåt 

 Samordnar instanser   Hand off   Hands on 

 

Kommunicerar personalen med patienten? 

 Ofta   Ibland  Aldrig 

 

Får patienten ta del av händelseförloppet? 

 Ja   Ibland  Nej 

 

Skyls patienten med kläder/filt? 

 Ja  Ibland  Nej 

 

Avskärmning mot omgivning? 

 Ja  Ibland  Nej 

 

Är takvärmen på? 

 Ja  Nej 

 

Frågar personalen patienten om smärta? 

 Ja  Nej 

 

Om ja, får patienten smärtlindring? 

 Ja  Nej 

 

Parenteral vätsketillförsel? 

 Ja  Nej 

 

Kateter? 

 Ja  Nej 
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Händelseförlopp: 

 

 

Observatörernas upplevelse av situationen 
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BILAGA 2 
 

 

 

 

Till personalen på akutmottagningen 

 

Vi är två sjusköterskestudenter som nu under våren ska skriva vårt examensarbete på 

kandidatnivå. Syftet studien är att undersöka hur teamsamverkan ser ut vid samt hur 

patientens omvårdnadsbehov tillgodoses vid inkommande larm på akutmottagningen. Studien 

är av betydelse för att kartlägga omhändertagandet av patienten och teamsamarbetet på 

akutrummet för att bidra till utveckling av akutsjukvården. Studien kommer att utföras på 

plats genom observationer på akutrummet mellan v. 9-12. Vi som observatörer kommer inte 

delta i vårdarbetet utan finnas med i bakgrunden. Information om studien kommer även att 

meddelas på avdelningsmöten vid två tillfällen (v.7?).  

Studien kommer endast att beröra den personal som arbetar på akutrummet. Syftet är inte att 

observera enskild personal utan teamarbetet som helhet. Ingen personal kommer att nämnas 

med namn eller personuppgifter. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet 

kommer att sammanställas och presenteras vid ett examinationsseminarium. När studien är 

slut kommer observationsprotokollet förstöras. Studien är godkänd av verksamhetschefen. 

Om du har några frågor om studien är du välkommen att kontakta oss: 

 

Suzanne Jansson 073- 0399302 Suzanne.Jansson.0122@student.uu.se 

 

Kristin Westerlund 073-9721357 Kristin.Westerlund.5502@student.uu.se 

 

Handledare: Åsa Muntlin Athlin Forskningsansvarig inom verksamhetsområde akutsjukvård. 

asa.muntlin.athlin@akademiska.se 018-6110176 
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mailto:Kristin.Westerlund.5502@student.uu.se
mailto:asa.muntlin.athlin@akademiska.se
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BILAGA 3 
 

 

 

 

 

Till patienter som inkommit med ambulans till akutmottagningen. 

 

Vi är två sjusköterskestudenter som nu under våren ska skriva vårt examensarbete på 

kandidatnivå. Syftet med studien är att undersöka hur teamsamverkan ser ut samt hur 

patientens omvårdnadsbehov tillgodoses vid inkommande larm på akutmottagningen. Studien 

är av betydelse för att kartlägga omhändertagandet av patienten och teamsamarbetet på 

akutrummet för att bidra till utveckling av akutsjukvården. Studien kommer att utföras på 

plats genom observationer på akutrummet mellan v. 9-12. Vi som observatörer kommer inte 

delta i vårdarbetet utan finnas med i bakgrunden.  

Studien kommer endast att beröra de patienter som inkommit med ambulans till 

akutmottagningen och vårdats på akutrummet. Syftet är inte att observera enskild patient utan 

teamarbetet mellan personalen. Ingen patient kommer att nämnas med namn eller 

personuppgifter. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att 

sammanställas och presenteras vid ett examinationsseminarium. När studien är slut kommer 

observationsprotokollet förstöras. Studien är godkänd av verksamhetschefen. Om du har 

några frågor om studien är du välkommen att kontakta oss: 

 

Suzanne Jansson Suzanne.Jansson.0122@student.uu.se 

 

Kristin Westerlund Kristin.Westerlund.5502@student.uu.se 

 

Handledare: Åsa Muntlin Athlin Forskningsansvarig inom verksamhetsområde akutsjukvård. 

asa.muntlin.athlin@akademiska.se 018-6110176 
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