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Sammanfattning 
Bakgrund: Vårdplatserna på svenska sjukhus har minskat drastiskt det senaste decenniet.  

Detta har inneburit en högre beläggning på de kvarvarande och medfört längre väntetid på 

landets akutmottagningar. Platsbristen skapar, ibland dagliga, överbeläggningar och 

utlokaliseringar av patienter. 

Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor och läkare upplever att vårdplatssituationen påverkar 

deras arbete och vad detta får för konsekvenser för patienterna. 

Metod: Kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer med tre läkare och nio 

sjuksköterskor från akutvårdsavdelning med inriktning infektion, mottagning med akutintag 

och akutmottagning. Analysarbetet genomfördes med Malteruds (2009) innehållsanalys.  

Resultat: Vårdplatssituationen kommer sig av en brist på vårdplatser inom främst 

medicindivisionen, samt en oförmåga att hålla de platser som finns öppna på grund av 

sjuksköterskebrist. Bristen på vårdplatser har inneburit en oförmåga för läkare och 

sjuksköterskor att utföra sitt arbete i enlighet med sin kompetens och beprövad erfarenhet. 

Slutsats: Svårigheterna med att finna platser till patienterna på deras hemavdelningar samt de 

ständiga omflyttningarna av patienter medför svårigheter för vårdpersonalen att ge god 

medicinsk vård och omvårdnad vilket medför stora risker för patientsäkerheten.  

 

Nyckelord: Vårdplatser, akutvård, patientsäkerhet, arbetsbelastning 

 

Abstract 

Background: Under the last decade hospital beds in Swedish hospitals have been reduced 

dramatically which have increased the bed – occupancy rates as well as the waiting hours at 

the emergency departments.  As a consequence to this the medical wards become 

overcrowded and patients are been located in other wards then the ward with the right 

expertise.    

Purpose: To examine how registered nurses and physicians are affected by the lack of patient 

beds in an emergency hospital and how they think the situation affect patient safety. 

Method: Qualitative study consisting of semi –structured interviews with nine registered 

nurses and three physicians, all working in an emergency department, an surgery with acute 

intake and a department for acute infectious diseases. Content analysis (Malterud, 2009) was 

used to analyse the material. Vårdplatssituationen kommer sig av en brist på vårdplatser inom 

främst medicindivisionen, samt en oförmåga att hålla de platser som finns öppna på grund av 

sjuksköterskebrist. Bristen på vårdplatser har inneburit en oförmåga för läkare och 

sjuksköterskor att utföra sitt arbete i enlighet med sin kompetens och beprövad erfarenhet. 



 
 

 

Results: The problem to find adequate in-hospital beds for the patients are caused by the lack 

of physical beds in especially the medicine division and the inability to keep existing beds 

open as a result of the lack of registered nurses. The lack of hospital beds have made it 

difficult for the physicians and the registered nurses to give safe and adequate care to their 

patients. 

Conclusion: The shortage of hospital beds, and the constant relocation of patients, is making 

it difficult for nurses and physicians to give patients the medical care they need which have a 

great effect on patients safety.  

 

Keywords: Hospital bed capacity, Emergency care, Patient safety, Work load 
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BAKGRUND 

Antalet vårdplatser inom slutenvården i Sverige har minskat från 27 969 år 2000 

(Socialstyrelsen, 2003) till 25000 år 2013 (Socialstyrelsen, 2013). Under samma tid har 

beläggningen på de kvarvarande ökat (Socialstyrelsen, 2014a) vilket bland annat har inneburit 

en längre väntetid på landets akutmottagningar (Socialstyrelsen, 2013). Kostnaden för 

landstingens vård har sedan 2008 ökat med 3%  (Socialstyrelsen, 2014a). Platsbristen har 

medfört, ibland dagliga, överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter. Dessutom har 

bristen på vårdplatser inneburit att patienter har vårdats på patientplatser som inte tillgodoser 

deras vårdbehov, vilket ökar risken för vårdskador (Socialstyrelsen, 2014a). I februari 2015 

var antalet överbeläggningar på svenska sjukhus 3,6 per 100 disponibla vårdplatser 

(Väntetider i vården).  Enligt patientsäkerhetslagen (SFS nr: 2014:821) är vårdgivare skyldiga 

att utföra och upprätta åtgärder för att förhindra vårdskador. En vårdskada definieras som 

lidande, psykisk eller fysisk skada/sjukdom eller dödsfall som kunnat undvikas med adekvata 

insatser från hälso- och sjukvården. 

 

En överbeläggningsplats definieras som när en patient vårdas på en vårdplats som inte 

uppfyller de krav på fysisk utformning, utrustning och bemanning som behövs för att 

säkerställa patientsäkerheten och en god arbetsmiljö för personalen. Utlokaliseringar och 

överbeläggningar för att möta efterfrågan och behovet av vårdplatser leder till en situation där 

tillståndet med vårdplatsbrist normaliseras för sjuksköterskor och läkare. Detta kan leda till att 

patientrisker inte uppmärksammas och avvikelserapporter inte sker (Socialstyrelsen, 2012), 

något som sjukvårdspersonal är ålagda att utföra (SFS nr: 2014:821). 

 

Vårdplatssituationen 

Den totala mängden vårdplatser är oftast fullt tillräcklig, men det föreligger en snedfördelning 

mellan de olika verksamheterna. Vissa dagar kan det finnas 15-20 överbeläggningar på några 

avdelningar medan sjukhuset i sin helhet uppvisar lediga platser. I snitt förekommer dagligen 

mellan 12 och 30 överbeläggningar. Några dagar per år uppstår situationer då hela sjukhus är 

fullbelagda. Platsbristen leder även till utlokaliseringar, som på enskilda sjukhus har uppmätts 

till 9-13 per dag. Utlokaliseringar inom de egna divisionerna registreras sällan. Detta då 

divisioner oftast räknas som ett kompetensområde trots stor skillnad mellan de olika 

avdelningarnas patientklientel (BDO Consulting Group AB, 2013). Vissa avdelningar kan ha 

så mycket som 1600 utlokaliserade vårddygn per år (Per Lagerlöf, Ekonom, Medicin-  & 

Thoraxdivisionen, Akademiska sjukhuset. 23 mars 2015). Beläggningsnivån på de flesta 

avdelningarna ligger på 92% till över 100%, även om den optimala för ett gott patientflöde är 
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runt 90% (BDO Consulting Group AB, 2013). Problemet med vårdplatsbrist och 

överbeläggningar har tvingat fram styrdokument för prioriteringar av arbetsuppgifter och 

åtgärder för att frigöra plaster. Alla avdelningar anses kunna ta 1-2 överbeläggningar, elektiv 

vård inskränks eller stoppas, utlokaliseringar utanför den egna divisionen sker från divisioner 

med högt tryck, extra utskrivningsronder samt kontakt med kommunen för snabbare 

utskrivning av patienter initieras (Akademiska sjukhuset, 2013). Det finns stora risker med för 

tidig och snabb utskrivning, framförallt för gruppen svårt sjuka äldre. Hela 12,2 % av 

patienterna återinskrivs oplanerat i slutenvården inom 30 dagar efter utskrivning. 

Vårdplatssituationen påverkas även av utskrivningsklara patienter som väntar på övertag till 

kommunal omsorg. Under 2014 upptogs runt 184 vårddygn per 1000 invånare, över 65år, av 

patienter utan behov av inneliggande vård (Socialstyrelsen, 2014b). 

 

En majoritet av inläggningarna från akutmottagningar sker mellan 12:00 och 00:00, vilket är 

under samma tidsperiod som ca 88% av utskrivningarna från vårdavdelningarna. Försök med 

att tidigarelägga utskrivningarna har medfört en minskning från 2,6 timmars väntetid per 

patient till 2 timmar. Utskrivningar på förmiddagen istället för eftermiddagen har i studier 

visat sig närmast eliminera väntetiderna för överflyttning från akutmottagning till avdelning, 

utan behov av personalförstärkning (Powell et al., 2012). Det finns en tydlig korrelation 

mellan väntetiden på akuten för att få komma till avdelning och längre sjukhusvistelse samt 

dödlighet. Patienter som fick vänta mindre än 2 timmar på akutmottagningen innan ankomst 

till lämplig vårdavdelning hade i snitt en vårdtid på 5,6 dagar, medan väntetider på >24h 

innebär en medelvårdtid på 8,7 dagar. Samma skillnad i väntetider ökade dödligheten från 

2,5% till 4,5% (Singer, Thode Jr., Viccellio & Pines, 2011). 

 

 

Patientsäkerhet 

Det finns ett tydligt samband mellan vårdrelaterade infektioner [VRI], beläggningsgraden på 

vårdavdelningar, snabba omflyttningar av patienter (Clement et al, 2008), hög arbetsbörda för 

sjuksköterskor (Ferrer et al., 2014) och ett högre antal patienter per sjuksköterska. Dessutom 

minskar följsamheten till god handhygien bland personalen vid högre arbetsbelastning (Zingg 

et al., 2014). Ett högre patientantal per sjuksköterska har visat sig leda till högre förekomst av 

trycksår, lunginflammation, sepsis och chock. En högre arbetsbörda innebär även fler 

läkemedelsfel. Uppemot 18 procent av inneliggande patienter har upplevt fel eller förseningar 

i läkemedelsadministrering (Duffield et al, 2014). Även en studie av Smeulers, Onderwater, 

Zwieten och Vermeulen (2014) har visat att risken för läkemedelsfel ökar vid hög 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0897189709001311
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arbetsbelastning. Enligt en utredning av socialstyrelsen (2014) är läkemedelsfel och 

vårdrelaterade infektioner, exempelvis pneumoni, urinvägsinfektion och sårinfektioner, de 

vanligaste skadorna som uppstår inom den svenska vården. Sjuksköterskor kan på grund av 

sin arbetssituation tvingas bortse från patientsäkerhetsperspektivet i sitt arbete och aktivt 

frångå gällande säkerhetsföreskrifter eller riktlinjer (Smeulers, Onderwater, Zwieten & 

Vermeulen, 2014).  Exempel på uppgifter som måste prioriteras bort på grund av tidsbrist är 

munhygien, dokumentation, lägesförändringar, kontroll av vitalparametrar, svara på larm, 

erbjuda smärtläkemedel och ge information till patienter (Duffield et al, 2014). Bristen på 

information upplevs även av patienterna, som anser att de får för lite tid för samtal med 

vårdpersonalen, och den information de erhåller är inte sällan motstridig. Detta medför en 

oförmåga att fatta välgrundade beslut om den egna hälso- och sjukvården (Vårdanalys, 2014). 

Trots att patienter ska göras delaktiga i vården och att vårdpersonalen har skyldighet att ge 

saklig och grundlig information om planen för vården (SFS nr: 2014:821) upplever 

patienterna sig inte delaktiga (Socialstyrelsen, 2014a). 

 

God och säker omvårdnad och medicinsk kompetens lagstadgas i Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (1982:763). Dock upplever cirka en tredjedel av svenska sjuksköterskor att 

beslutsfattarna inom vården inte prioriterar patientsäkerheten (Aiken et al., 2012). HSL 

(1982:763) beskriver även att god vård inbegriper att lokaler, utrustning och personal ska 

utformas utefter de behov den enskilda patienten har. Dessutom är det viktigt att säkerställa 

kontinuiteten i vården (SFS 1982:763) vilket är svårt att följa vid utlokaliseringar. Enligt 

socialstyrelsen upplever sjuksköterskor en osäkerhet kring vårdandet av patienter vars diagnos 

och bakgrundssjukdomar inte hör till den egna specialiteten (Socialstyrelsen, 2012). I 

Patientlagen(SFS nr: 2014:821) fastslås att patienterna ska ges vård utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet, dock upplever sjuksköterskor bristande kunskap och erfarenhet inom den 

egna professionen som en betydande risk för patientsäkerheten (Danielsson et al., 2014).  

Socialstyrelsen har fastslagit att utlokaliserade patienter vårdas på avdelningar där personalen 

inte besitter den rätta medicinska kompetensen. Detta innebär risker för feltolkningar av 

läkemedelsordinationer, svårigheter och en oförmåga att upptäcka och rätt bedöma skiftningar 

i vitalparametrar och kliniskt tillstånd, och följaktligen svårigheter i bedömningen om 

vårdbehovet. Dessutom innebär utlokalisering en risk för att patienten inte erhåller fullgod 

information om behandlingar och undersökningar. Utlokalisering leder till missnöje både hos 

vårdpersonalen och hos patienterna. Desto mer alarmerande är att det fördröjer tiden till 

antibiotikabehandling vid pneumoni, ger än försämrad och försenad vård vid akut 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0897189709001311
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hjärtsjukdom samt leder till en ökad dödlighet för patienter med vissa sjukdomstillstånd 

(Socialstyrelsen, 2012b). 

 

Vikten av god kommunikation 

Ett gott interprofessionellt samarbete mellan läkare och sjuksköterskor är av vikt för en 

patientsäker vård. Att se varandra som en tillgång och att vara stöttande är viktigt för ett gott 

team-work (Danielsson et al., 2014). Dock är kommunikationsproblem mellan vårdpersonal 

en av de vanligaste orsakerna till patientskador. För att motverka detta behövs ett teamarbete 

mellan professionerna med en tillåtande atmosfär där deltagarna använder sig av ett 

gemensamt språkbruk för att tydliggöra och alarmera vid kritiska situationer(Leonard, 

Graham & Bonacum, 2014).  Dock har studier visat att endast 11% av de svenska 

sjuksköterskorna upplever att samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor fungerar bra 

(Aikten et al., 2012). För att möjliggöra ett gott arbetsklimat bör det anses vara essentiellt att 

vårdpersonalen känner och är trygga med varandra. Hierarki och personlig osäkerhet kan 

medföra att vårdpersonal inte vågar uttrycka oro över en situation (Leonard, Graham & 

Bonacum, 2014). Så många som en tredjedel av de svenska sjuksköterskorna upplever 

svårigheter med att ifrågasätta ordinationer eller beslut (Aiken et al., 2012). Oavsett 

utbildning och kompetens är ingen person fullkomlig, alla kan vid tillfällen av stress och 

distraktioner begå misstag. Framförallt i dessa situationer är det av största vikt med tydligt 

kommunicerade gemensamma mål för att undvika vårdskador (Leonard, Graham & Bonacum, 

2014). Förutom i akuta situationer uppstår risk med informationsbortfall även vid 

överrapportering till mottagande ansvarig sjuksköterska, vilket i slutändan innebär en risk för 

patientsäkerheten (Danielsson et al, 2014). Aiken et al (2012) har i sin studie visat att 35% av 

sjuksköterskorna i Sverige upplever att brister i informationen uppstår vid 

patientomflyttningar. Andra studier visar på ännu högre siffror, att uppemot hälften av alla 

sjuksköterskor anser att information försvinner vid förflyttning mellan vårdavdelningar 

(Smeds Alenius, Tishelman, Runesdotter, Lindqvist, 2013). 

 

Arbetssituationen 

En god kommunikation mellan professionerna, ett kompetent och synligt ledarskap för 

sjuksköterskorna på avdelning samt en god bemanning och en bra tillgång på resurser i 

förhållande till arbetsbördan medför en ökad patientsäkerhet. Detta leder även till att 

sjuksköterskor upplever en större trygghet i sitt arbete (Smeds Alenius, Tishelman, 

Runesdotter, Lindqvist, 2013). En bättre bemanning och högre utbildade och erfarna 
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sjuksköterskor leder till en ökad patientsäkerhet och minskar risken för död, både under 

vårdtiden och inom 30 dagar efter utskrivning (Aiken, Clarke, Sloane, Lake & Cheney, 2008). 

 

På avdelningar med hög arbetsbelastning är det vanligare med vikariat än med fasta 

anställningar (Virtanen et al., 2010), något som möjligen kan vara orsakat av att personalen 

vid hög arbetsbelastning väljer att söka sig till andra arbetsplatser. Aiken, Clarke, Sloane, 

Sochalski och Silber (2002) har i sin studie visat att fler patienter per sjuksköterska leder till 

att sjuksköterskor upplever ett större missnöje med sitt arbete. Dessutom tenderar de som 

upplever en otillfredsställelse och en hög arbetsbelastning att i högre utsträckning byta arbete 

inom det närmaste året. Studier genomförda i Sverige visar att cirka 1/3 av sjuksköterskorna 

på sjukhus planerar att byta arbetsplats inom det närmsta året (Aiken et al., 2012). 

Sjuksköterskor upplever inte sällan stress och trötthet relaterat till en ökande arbetsbörda som 

ofta tvingar dem att prioritera sådant som inte är direkt kopplat till vården av patienterna 

(Danielsson et al. 2014). En hög beläggningsgrad av vårdplatser leder till sämre psykisk hälsa 

för både läkare och sjuksköterskor. Virtanen et al. (2010) har i sin studie visat att detta medför 

ett ökat sjukskrivningsantalet och ökar risken för utbrändhet (Aiken, Clarke, Sloane, 

Sochalski & Silber, 2002). I dessa situationer får den kvarvarande personalen ytterligare ökad 

arbetsbörda vilket kan innebära att personal utan tillräcklig erfarenhet tvingas ta ett större 

ansvar än de är redo för (Danielsson et al., 2014). 

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsvetenskapen blir allt mer specialiserad (Svensk sjuksköterskeförening), vilket 

innebär att sjuksköterskorna blir specialiserade på den egna klinikens inriktning. För att 

möjliggöra för vårdpersonal att upptäcka patientens vårdbehov, och även vårdpotential, är det 

av vikt att utgå från patientens egna premisser. Omvårdnadsfilosofen Joyce Travelbee 

beskriver att förutsättningarna för detta är upprättande av en mellanmänsklig relation som 

grundar sig på personen bakom rollerna patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan behöver se 

den person som finns bakom diagnosen och patientetiketten och skapa en relation till den 

individen. Om sjuksköterskan endast uppfattar patienten som en patient eller en diagnos blir 

omvårdnaden mekanisk och ytlig och fokuserar inte på den enskilda individens behov 

(Travelbee, 1964). Förutsättningarna för skapa en relation till en patient grundar sig på en 

förmåga att både känna empati och sympati. Travelbee menar att empatin är den intellektuella 

delen, där man aktivt försöker förstå patienten. Medan sympati är den känslomässiga 

komponenten, som har stora likheter med medkänsla. Inom vården har det varit vanligt 

förekommande att den känslomässiga kontakten med patienterna fått stå tillbaka för den 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aiken%20LH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lake%20ET%5Bauth%5D
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objektiva bedömningens skull. Här anser dock Travelbee sig inte se någon konfliktsituation 

mellan professionalitet och sympati, utan hon menar att de båda är komponenter som behövs 

för att uppnå en god vård (Travelbee 1963). Kommunikation och interaktionen mellan 

vårdpersonal och patient är grunden för den personcentrerade vården. Patienten blir här inte 

en passiv åskådare till sin vård utan en aktiv medspelare till vårdpersonalen. Detta sätt att se 

på vården, och patienternas del i den, har visat sig leda till kortare sjukhusvistelser, förbättrad 

ADL-förmåga och en bättre subjektiv och objektiv hälsa hos patienterna (Olsson, Ung, 

Swedberg & Ekman, 2012). Det gemensamma för flera av omvårdnadsteorietikerna är att det 

är individens uppfattning om sin hälsa och sina behov som ska vara det centrala i vården. 

Emellertid menar Virginia Henderson att det finns vissa grundläggande behov hos alla 

människor. Dessa inkluderar andning, elimination, nutrition, vila och sömn, att hålla kroppen 

varm och ren, kommunikation och relationer med andra personer. Ansvaret att hjälpa 

patienten upprätthålla dessa, på det för patenten mest passande sättet, vilar enligt Henderson 

på sjuksköterskan(Hendersson, 1978). Patienterna måste kunna lita på och ha förtroende för 

vårdpersonalen. De förväntar sig att sjuksköterskor och läkare besitter den rätta medicinska 

kunskapen och skickligheten och att de kan ge tydlig och saklig information. Däremot är det 

inte dessa saker som är de viktigaste i situationer av svår nöd, då är det istället medkänsla och 

den mellanmänskliga kontakten som är viktigast (Travelbee, 1963). Förståelsen för patienten 

som individ är essentiell för att sjuksköterskan ska förstå vilka omvårdnadsbehov patienten 

har och en förutsättning för förståelsen är en god kommunikation. Emellertid krävs även att 

sjuksköterskan besitter de teoretiska och praktiska kunskaperna som behövs för att utföra de 

omvårdnadshandlingar som patienten är i behov av. Möjligheterna till detta begränsas när 

antalet patienter per sjuksköterska ökar och risken finns att den relation som byggs upp och 

den information som samlats in, tappas bort i det administrativa arbetet (ex dokumentering, 

ihopsamlande och kopiering av journalhandlingar i pappersformat, telefonsamtal till anhöriga, 

överflytt av patient i elektroniska journalsystem, överrapportering till mottagande enhet) med 

utlokaliseringar och omflyttningar.  Dessutom innebär mindre tid för vård av patienterna att 

deras allmäntillstånd och ADL-förmåga försämras vilket inte bara leder till en högre 

arbetsbörda för personalen (Virtanen et al., 2010), utan även till lidande för patienten. En god 

relation, med kontinuitet och ett kunskapsutbyte anpassat till den aktuella situationen, grundar 

för ett samarbete mellan vården och patienten. Där det gemensamma målet är upprätthållandet 

av hälsa och välbefinnande för den enskilda individen. 
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Problemformulering 

Platsbristen inom vården leder till en ökad arbetsbörda för personalen i en redan pressad 

arbetssituation. Dessutom medför den att patienter inte alltid vårdas på avdelningar där de har 

bäst förutsättningar för en god och patientsäker vård. Det ökade patientflödet minskar 

kontinuiteten för patienten, vilket även kan innebär en risk för informationsbortfall. 

 

Risken finns att platsbristen inom vården får som följd att en vårdplats ses som vilken 

vårdplats som helst, och en sjuksköterska enkelt kan ersätta en annan sjuksköterska. Den 

personcentrerade vården som fokuserar på att behandla patienterna som enskilda individer 

istället för diagnoser (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) frångås för att istället behandla en 

patient som en produkt som måste förflyttas för att skapa plats för en annan produkt med 

större behov för just den aktuella platsen. För vårdpersonalen kan detta innebära att 

patientperspektivet glöms bort, och med det patientsäkerheten och målet med vården. 

Följderna av detta för professionerna i sig, och för patienterna i synerhet, är tidigare endast 

knapphändigt studerat. 

 

Syfte 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur sjuksköterskor och läkare upplever att 

vårdplatssituationen påverkar deras arbete, vad detta får för konsekvenser för patienterna och 

vad som är orsaken till den rådande platssituationen. 

 

METOD 

Design 

Föreliggande studie utgår från beskrivande kvalitativ design där analysen fokuserar på 

beskrivandet av händelser och/eller fenomen utifrån människors upplevelse. Analysen 

genomförs med innehållsanalys där det är viktigt att försöka undvika förutfattade meningar 

och vara öppen för informanternas tolkning av fenomenen (Polit & Beck, 2008). 

 

Urval 

Strategiskt urval av tre legitimerade sjuksköterskor från akutvårdsavdelning med inriktning 

infektion, tre legitimerade sjuksköterskor från Akutmottagning[AKM], tre legitimerade 

sjuksköterskor från Infektionsmottagning med akutintag och tre legitimerade läkare 

verksamma på Infektionsklinik. Medelåldern hos informanterna var 33 år (24-62) och de hade 

i snitt arbetet 8,5 år (2-34) som legitimerade sjuksköterskor/läkare. Alla hade tidigare arbetet 

på andra avdelningar eller mottagningar. Två av informanterna var män medan resterande var 
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kvinnor. En av informanterna på akutmottagningen hade inte innehaft positionen LAS 

(ledningsansvarig sjuksköterska) trots att detta var ett inklusionskriterium (se nedan). 

Informanten inkluderades ändock då de redan tidigare uppstått en mättnad i informanternas 

upplevelse av hur platssituationen påverkande dem i ssk1/LAS-funktionen. Dessutom innebar 

arbetssituationen på akutmottagningen svårigheter med att finna tid för intervjuer med 

lämpliga informanter. Den valda avdelningen har i princip endast ett akutintag av patienter, 

och detta intag sker från infektionsmottagningen och akutmottagningen. Det strategiska 

urvalet används för att få en fyllnad och ett djup i analysen, samtidigt som syftet besvaras. 

Beslutet att ta med sjuksköterskor och läkare från olika vårdinstanser, där alla dock är tätt 

sammankopplade i vårdkedjan, grundar sig på en vilja att undvika ett alltför homogent och 

onyanserat resultat där möjligheterna för att finna nya hypoteser begränsas (Malterud, 2009). 

 

Allmänna inklusionskritrier: Legitimerad sjuksköterska/läkare med fast anställning eller 

vikariat på minst ett år på aktuell avdelning/mottagning. Sjuksköterskan/läkaren ska ha 

tjänstgjort på avdelningens/mottagningens samtliga pass samt även under helgdagar. 

Sjuksköterskorna ska ha innehaft positionen sjuksköterska1 (eller motsvarande). Denna 

position innebär att vara ställföreträdande chef under obekväm arbetstid när ordinarie chef 

inte är i tjänst. Denna position inbegriper bland annat plats- och personalansvar. Sjuksköterska 

1 (eller mosvarande) tar även del i det direkta patientarbetet. 

 

Specifika inklusionskriterier för sjuksköterska på Infektionsavdelningen: Sjuksköterskan ska 

ha tagit emot patienter från akutmottagningen [AKM] och infektionsmottagningen, haft 

ansvar för patient på överbeläggningsplats samt utlokaliserat minst en egen patient. 

 

Specifika inklusionskriterier för sjuksköteska på Infektionsmottagningen: Sjuksköterskan ska 

ha lagt in patienter på infektionsavdelningen samt ha skickat patienter till AKM vid stängning 

kl. 22:00. Företrädesvis önskas sjuksköterskor som även tagit emot patienter vid öppnandet 

klockan 07:00 som under natten legat och väntat avdelningsplats på AKM. 

 

Specifika inklusionskriterier för sjuksköterska på AKM: Sjuksköterskan ska vid flertalet 

tillfällen haft patienter med Infektionssjukdomar som medicinsk ansvarig enhet. Dessutom 

ska dessa patienter även vid flera tillfällen lagts in på Infektionsavdelningen. Företrädesvis 

önskas sjuksköterskor som även skickat patienter till Infektionsmottagningen då denna 

öppnar, dagligen klockan 07:00, som på grund av platsbrist ej kunnat läggas in tidigare under 

natten. Dessutom ses som önskvärt sjuksköterskor som tagit emot patienter från 
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Infektionsmottagningen då den stänger, dagligen klockan 22:00, på grund av platsbrist på 

Infektionsavdelningen eller patienten ej varit avdelningsfärdig vid tidpunkten. 

 

Specifika inklusionskritierier för läkare: Läkaren ska både under vardag och helgdag ha 

arbetat som primärjour samt varit avdelningsläkare på Infektionsavdelning under vardagar. 

Läkaren måste ha utlokaliserat patienter från infektionsavdelning, lagt in patienter från 

AKM/infektionsmottagning till infektionsavdelning. Extra värderat är om läkaren vid något 

tillfälle innehaft positionen som Bakjour vid tillfällen av platsbrist på infektionsavdelning.   

 

Datainsamling 

Enskilda semistrukturerade intervjuer skedde avskilt på informanternas arbetsplats vid på 

förhand överenskommen tid. Intervjuerna tog 15 till 35 minuter och spelades in för att sedan 

transkriberas manuellt. Intervjuerna var semistrukturerade och flertalet följdfrågor användes 

beroende på vad som kom upp under intervjuerna. För att skapa enhetlighet användes en 

intervjuguide under intervjuerna (Se bilaga 1). De första fem frågorna syftar endast till att 

inhämta bakgrundsinformation om informanterna, medan de övriga frågorna svarar mot syftet 

till föreliggande studie. Efter ungefär hälften av intervjuerna framkom att informanterna efter 

intervjun avslutande började berätta mer fritt om platssituationen och dess påverkan, varför 

det under de resterande intervjuerna lades till frågan: Har du något mer du vill tillägga om 

platssituationen? 

 

Tillvägagångssätt 

Innan studiens genomförande tillfrågas respektive avdelningschef och/eller verksamhetschef 

om godkännande av studien. Kontakt med avdelningscheferna och/eller verksamhetscheferna 

initierades via mejl, förutom till avdelningschefen på avdelningen där frågan ställdes 

personligen. I mejlet bifogades informationsbrev till avdelningschef och/eller 

verksamhetschef (Se Bilaga 2) och godkänd projektplan. I mejlet föreslogs att 

avdelningscheferna/verksamhetschefen själva valde ut informanter vilket skedde på 

Akutmottagningen och Infektionsmottagningen.  Läkarna rekryterades efter personlig 

förfrågan alternativt mejlkontakt. Tre tillfrågade läkare kunde ej delta på grund av tidsbrist. På 

infektionsavdelningen valdes informanterna ut i samråd med avdelningschefen. På 

akutmottagningen hjälpte avdelningschefen till att bestämma tid för intervju, medan kontakt 

med resterande informanter skedde personligen. Innan intervjun startade fick informanterna 

läsa igenom informationsbrevet samt ta del av inklusionskriterierna. 
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Bearbetning och analys 

Insamlad data transkriberades manuellt varefter jämförelse med det inspelade materialet 

skedde för att upptäcka eventuella transkriberingsfel.  

 

Det transkriberade materialet genomläses varvid fyra preliminära teman utkristalliserades: 

hotad patientsäkerhet, arbetssituationen, vårdplatsbrist och samarbetet mellan avdelningar 

och kliniker. Efter genomgången analys av resultatet fanns att dessa fyra teman fortsatt var 

relevanta varför de behölls oförändrade. Författaren till föreliggande arbetet har en personlig 

och professionell anknytning till de flesta informanterna och deras arbetsplats, vilket kan 

utgöra en risk för egna tolkningar av det framkomna materialet. Således var det av vikt att 

tolka texten endast utifrån syfte och försöka frångå egna förutfattade meningar. Kunskapen 

om risken för detta bör dock, i sig, skapa en mer distanserad analys. 

 

Efter fastställandet av preliminära teman skedde ånyo en genomläsning där enheter av text 

som svarar mot syftet valdes ut. De meningsbärande enheterna jämfördes med varandra för att 

sedan kodas till 19 grupper. Koderna sorteras sedan in under de preliminära temana. De 

meningsbärande enheterna kondenseradess, vilket innebar att de, utan att förlora sitt innehåll, 

skrevs om till en konkret och förklarande text. De 19 grupperna jämfördes med varandra och 

reducerades till sex kategorier, som i resultatet används som underrubriker till temana. 

Sålunda kvarstod det slutliga steget i analyseringen vilket var att återigen sätta samman 

koderna, de meningsbärande enheterna och kategorierna under de teman där de passade in 

(Malterud, 2008).  Två av temana hade vardera endast en kategori varför dessa två kategorier 

togs bort och det framkomna materialet fick sortera direkt under respektive tema. 

Exempel på analysbearbetning presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysarbete 

Syfte Meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori 

(Underrubriker) 

Tema 

Vårdplatsbristens 

påverkan på 

arbetssituationen 

Rent kliniskt. patientnära arbete 

[…] sätta sig in i patienterna och 

hantera liksom deras problem, mer 

jobba med det som man är utbildad 

för 

 

(informant 9) 

 

som svar på frågan vilka 

arbetsuppgifter som man måste 

prioritera bort när det är brist på 

vårdplatser 

 

Kan ej göra det man är 

utbildad för 
Ej möjligt att utföra sitt 

arbete 

Arbetssituationen 

Vårdplatsbristens 

konsekvenser för 

patienterna 

I värsta fall blir det att de flyttas 

fram och tillbaka för om de har 

varit utlokaliserade så kanske de 

kommer till hemkliniken. Och 

ivärsta fall när de är färdig-

behandlade så flyttar de till en 

tredje klinik för att vi behöver en 

plats här till någon är akut sjuk. De 

kanske träffar tre olika personal på 

tre olika avdelningar och det blir 

ingen kontinuitet på vården. Om 

det händer något på någon av de 

avdelningarna så har ingen 

möjlighet att jämföra med hur det 

har varit tidigare, det är ingen som 

känner till patienten. 

 
(informant 4) 

 

Bristande kontinuitet ger 

bristande patientsäkerhet 
Information och kontinuitet Hotad patientsäkerhet 

 

Etiska överväganden 

Innan studien erhöll samtliga informanter skriftlig information om studiens syfte, metod och 

forskningshuvudmän (SFS 2003:460). Denna information delgavs även respektive 

avdelningschef som skulle godkänna medverkandet innan informanter rekryterades. Under 

intervjuerna förekom endast frågor kopplade till informanternas profession. Informanterna 

informeras om att deltagande är frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjuerna utan 

orsak om de så önskade. Informationen som presenteras i det färdiga arbetet är avidentifierad 

och ingen enskild person ska kunna identifieras. Dock är det endast ett fåtal informanter från 

varje arbetsgrupp på de enskilda arbetsplatserna som deltagit i studien varför det finns 

möjligen risk att någon i den övriga personalgruppen kan identifiera personerna. För att 

minska risken för detta kommer bakgrundsinformation om informanterna ej presenteras, utan 

denna användes endast till att få så stor spridning som möjligt i valet av informanter. 

Dessutom kommer informanternas yrkestitel och arbetsplats inte presenteras vid citaten i 

resultatet, utan de kommer endast benämnas informant 1 till 12. 
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Då föreliggande studie sker vid högskoleutbildning på avancerad nivå behöver den ej 

genomgå etikprövning (SFS 2003:460). 

 

RESULTAT 

Fyra teman framkom i analysen. Temat Hotad patientsäkerhet kom att innehålla två kategorier 

nämligen ”En sängplats är inte vilken sängplats som helst” och ”Information och kontinuitet”. 

Under temat Arbetssituationen sorteras kategorierna ”Ej möjligt att utföra sitt arbete” och ”En 

ökad arbetsbelastning och nya arbetsuppgifter”. Temana Vårdplatsbrist och Samarbetet mellan 

avdelningar och kliniker hade inga kategorier utan resultatet sorterades in direkt under temana. 

 

Till de citat som presenteras i resultatet har i vissa fall förklarande ord lagts till, dessa skrivna 

inom parentes, för att läsaren enklare ska förstå vad som åsyftas. I resultatet och diskussionen 

kommer akutvårdsavdelningen med inriktning mot infektion benämnas avdelningen, 

akutmottagningen kommer benämnas AKM och infektionsmottagningen med akutintag 

kommer benämnas mottagningen. 

 

Hotad patientsäkerhet 

En sängplats är inte vilken sängplats som helst 

Alla informanter beskriver att platsbristen leder till att patienter utlokaliseras till avdelningar 

där vårdpersonalen inte primärt handhar den patientkategorin. Trots uppgifter om att alla 

vårdavdelningar, fråntaget intermediär- och intensivvårdsavdelningar, ska kunna vårda alla 

patientkategorier oavsett grundåkomma är detta knappast en realitet. Dessutom är det stora 

skillnader i avdelningarnas övervakningsmöjligheter vilket leder till att vissa avdelningar får 

en anhopning av mer svårt sjuka patienter i behov av tätare observation av vitalparametrar.  

En läkare beskriver att platssituationen under nästan varje jourtillfälle ger upphov till att 

patienter placeras på avdelningar där hen själv upplever att patienterna inte får fullgod vård. 

Valet av patient för utlokalisering baseras på patienternas hälsotillstånd och 

omvårdnadsbehov. Emellertid är det dock platssituationen som styr, och som en läkare 

beskriver det:  

 

”och sen så i sista hand blir det ju någon som det går att, ta någon som är lätt att sälja vidare. Så att är det riktigt 

illa så släpper man ju de andra bitarna, är de stabila så kan de flytta i princip”. 

(informant 6) 
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De intervjuade sjuksköterskorna uttrycker att sjuksköterskor på de olika avdelningarna blir 

experter inom sitt eget kompetensområde. Kunskapen om, och förmågan att, upptäcka 

varningssignaler i patienternas hälsotillstånd bedöms hos de flesta informanterna som 

avsevärt lägre hos vårdpersonal som vårdar utlokaliserade patienter än hos vårdpersonal på 

patientens hemavdelning. Detta kan medföra dröjsmål av medicinska och omvårdnadsmässiga 

insatser som kan få förödande konsekvenser för patientens hälsotillstånd, och i slutändan inte 

bara leda till behov av ett längre vårdtillfälle utan även till ett individuellt lidande. 

 

Vi är ju experter på det här, inom akutsjukvård, inom infektionssjukvård […] har man andra patientgrupper, där 

är vi ju inte experter, vi kan inte hjälpa dem på samma sätt som om de skulle ligga på rätt avdelning. […] 

framförallt om man har lite mer komplicerade tillstånd […] vi kan ju upptäcka väldigt fort (varningstecken) vi 

vet ju vad vi ska kolla efter. Man har ju grundutbildning, men de här småtecknen som gör att man kan upptäcka 

de (varningstecken) tidigare, de har man ju ingen koll på alls. 

(informant 1) 

 

Det är inte bara för sjuksköterskorna som vården av utlokaliserade patienter innebär stora 

kunskapsmässiga utmaningar, även för läkarna uppstår svårigheter i att rätt tolka patienternas 

hälsotillstånd. Detta innebär att tid behöver läggas på att rådfråga konsulter, vilket försenar 

inte bara vården för den aktuella patienten utan även innebär att tid tas från samtliga patienter 

som läkaren har ansvar för. Dessutom innebär det längre vårdtider då konsultbehovet kan 

fördröja behandlingar och undersökningar. 

 

Ja, det tar (tid). Och det har man sett också att det är längre vårdtider på patienter som hamnar på en annan 

avdelning som utlokaliserade […] Det finns ett motstånd mot att ha utlokaliserade patienter som jag tror också 

kanske påverkar hur man tar hand om patienterna, man driver inte utredningen vidare lika snabbt. 

(informant 6) 

 

Själva arbetet runt de utlokaliserade patienterna tar inte bara tid för de läkare som ska ta sig 

till de olika avdelningarna för att ronda. Ronden sker oftast inte under ordinarie rondtid, vilket 

innebär en extrarond på en tid som sjuksköterskan egentligen skulle ha använt till annat 

arbete.  Läkarna beskriver även att ronderna blir svårare eftersom sjuksköterskan och läkaren 

inte alltid upplever en samstämmighet i vilken information som är av vikt att observera och 

framföra under ronden. En läkare beskriver att hen noggrant måste gå igenom planerade 

insatser, ordinationer och vad som är av vikt att observera för att förvissa sig om att vården 

blir patientsäker. Det som är självklart att rapportera på ronden på en avdelning kan behöva 

frågas efter specifikt på en annan. 
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Informanterna berättade att färdigbehandlade patienter som efter utskrivning är i behov av 

mer insatser eller rehabilitering, inte sällan tvingas vänta fem till sju dagar innan de kan 

beredas sådan plats. Under tiden ligger de kvar på en vårdplats på en akutvårdsavdelning där 

de varken får den vård eller rehabilitering de behöver, vilket innebär en stor riskfaktor för 

ytterligare försämrad ADL-förmåga. Byråkratiska processer, regler och en oförmåga till 

flexibilitet ansågs försämra samarbetet med den kommunala vården. Tydligast var detta vid 

hemgång under helgen, något som flera sjuksköterskor upplevde var en omöjlighet om 

patienten hade kommunala insatser. 

 

De färdigbehandlade patienterna som upptar platser på avdelningen påverkar möjligheterna 

för intag av nya patienter. Detta innebär att patienter i behov av inläggning tvingas vänta på 

mottagningarna medan vårdpersonalen på avdelningen ordnar fram en plats genom att 

utlokalisera en annan patient. Följaktligen uppstår en platsbrist på AKM och mottagningen där 

patienternas tvingas vänta sittande i väntrum eller liggandes på hårda britsar i korridorerna 

och bredvid expeditionerna. Detta påverkar inte bara smittrisken utan även vårdpersonalens 

arbetsmiljö och sekretessen. 

 

De ligger ibland på bevakningsplatserna som vi har […] och sen är det i korridoren, utmed alla väggar i princip  

[…] Sekretessen tryter ju ganska fort, vi har ju vår arbetsstation mitt på liksom och alla bårar ligger runt den. 

Man blir ofta stoppad, man kanske skulle och ge någon antibiotika eller så och då blir man haffad av någon 

patient som ligger och kanske behöver på toaletten eller sådana saker. Då får man avbryta det man håller på med 

och gå för att hjälpa patenten att gå på toaletten och […] Det ropas och skriks och hojtas [… ] Se till så att inte 

folk ramlar ner från bårarna, det är mycket sådär som man måste ha koll på då. 

(informant 7) 

 

De akut svårt sjuka patienterna påverkas inte av platssituationen utan de handläggs snabbt, 

men andra patienter kan tvingas vänta 18-20 timmar innan de får komma till vårdavdelning. 

Anhopningen av patienter på AKM medför en markant ökad arbetsbelastning för 

vårdpersonalen med uppemot 30-35 patienter per vårdlag (sjuksköterska + undersköterska). 

Detta innebär en oförmåga att garantera patientsäkerheten och risken är överhängande att 

sjuksköterskan missar alarmerande tecken på försämring i patienternas hälsotillstånd. 

Informanterna beskriver att patienterna upplever väntetiden på akuten som jobbig, även om de 

flesta accepterar och har förståelse för att de behöver vänta. Emellertid uppstår även 

konfliktsituationer, inte bara med patienten utan även med anhöriga, något som enligt 

informanterna kunde uppta mycket tid, som i slutändan innebar en minskad tid för arbete med 

de övriga patienterna man hade ansvar för. Väntetiden påverkar de äldre patienterna mer än de 
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yngre, eftersom dessa oftast är behov av hjälp med sin ADL, något som vårdpersonalen på 

AKM och mottagningen inte kan hjälpa dem med i den utsträckning som behövs. 

 

Bristen på tillgängliga vårdplatser medför ett ökat riskbeteende när det handlar om att isolera 

tänkbart smittsamma patienter. Patienter med känt bärarskap av multiresistenta bakterier läggs 

på ”bredvid-platser”. Det är heller inte ovanligt att patienter med misstänka luftvägsvirus, ex 

influensa, läggs på dubbelsalar eftersom det finns en chans att det är exempelvis en pneumoni 

istället. Flertalet informanter berättar hur dessa frånsteg från gällande riktlinjer har 

normaliserats, att man knappast inte reagerar längre. 

 

Det är ju sorgligt att säga men det händer hos oss, senast igår. Det blir lite så att patienter som man gärna vill 

isolera […] har man inte massiva riskfaktorer och är det inte en väldigt stark smittrisk så hamnar man kanske på 

en ”bredvid-sal” ändå. Det finns många exempel på det, luftvägsvirus. Man har en misstanke, men det finns 

kanske andra indikationer, man chansar mera. Man tror att nej men det här en pneumoni inte en influensa och så 

chansar man. ESBL lägger vi ju bredvid varandra för att det inte finns plats att isolera. 

(informant 6) 

 

Information och kontinuitet 

Det är inte bara okunskap som medför en risk för sämre vård för utlokaliserade patienter. Det 

administrativa arbetet vid utlokaliseringar, med överföring av information mellan avdelningar 

med skiftande rutiner kring dokumentering, journalföring och rutiner kring omvårdnaden 

innebär en ständig risk för förlust av information. Information som sjuksköterskorna uppgav 

ofta försvann vid förflyttningar var dygnsdiuresen, hur mycket patienten hade druckit och ätit, 

hemsituationen och behov av rehabilitering efter hemgången. Vid överrapportering uppgav 

sjuksköterskorna att de försökte vara extra noggranna för att undvika missförstånd, och tydligt 

förklara mer sjukdomsspecifika undersökningar och omvårdnadshandlingar. Från AKM:s sida 

upplevde man ofta att mottagande enhet tog för givet att problem rörande kunskapsbrister om 

rutiner vid exempelvis en viss typ av kontroller skulle lösas av personalen på AKM innan 

patienten skickades. Personalen på AKM ansåg emellertid att denna typ av problem måste 

lösas av mottagande enhet, den enhet som faktiskt skulle vårda patienten. 

 

Det är utlokaliseringen och omflyttningen av patienter, och inte överbeläggningar som enligt 

informanterna innebär störst risk för informationsbortfall och onekligen ger en bristande 

kontinuitet både för vårdpersonalen, patienterna och anhöriga. Patienter kan tvingas flytta inte 

bara en gång, utan uppemot fem gånger under ett och samma vårdtillfälle, vilket leder till 

svårigheter att jämföra och följa utvecklingen av både sjukdomssymtom och ADL-förmåga. 

Beslut och genomförande av utlokalisering sker oftast snabbt och, i varje fall för patienten, 
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oväntat. Inte sällan kan informationen till patienten efterföljas av direkt transport till den nya 

avdelningen. För äldre patienter innebar utlokaliseringen inte sällan desorientering och 

förvirring. 

 

Det händer ju ofta på jourtid och vi får inte tag på någon (anhörig) och när de ringer på morgonen är det inte 

säkert att det finns någon som har träffat patienten, de är jobbigt, den här hattigheten att inte ha […] samma 

läkare […] och sjuksköterska 

 (informant 2) 

 

Arbetssituationen 

Ej möjligt att utföra sitt arbete 

Läkarna och sjuksköterskorna upplever att vårdplatssituationen tvingar dem till administrativt 

arbete med att frigöra platser som medför att de inte tillåts arbeta med de som de är utbildade 

för, att vårda patienter. 

 

Sjuksköterskorna på avdelningen kände att arbetsbördan för undersköterskorna ökade markant 

när de själva blev låsta med överrapportering, dokumentering, samtal till anhöriga och in- och 

utskrivningar. Dessutom innebar detta en bristande dokumentering på patienterna som fanns 

kvar på avdelningen med följden att det uppstod svårigheter med uppföljning av insatta 

åtgärder. Det var den basala omvårdnaden med lägesförändringar, trycksårsprevention och 

mobilisering som blev lidande. Platssituationen innebär en oförmåga att planera sitt 

arbetspass. Sjuksköterskorna kan inte veta när eller om det blir utlokaliseringar av patienter 

varför de tvingas försöka jobba undan arbetet hela tiden för att få tid till eventuella 

omflyttningar. Detta medför att patienterna ges kvällsläkemedel tidigare, får kvällsfika 

tidigare och tvingas lägga sig tidigare. Följaktligen blir det en mycket lång nattfasta för 

patienterna, det är inte ovanligt att den överstiger 12 timmar. När sjuksköterskorna inte själva 

tog del i det patientnära arbetet bedömde de att risken för att missa varningstecken i 

patienternas hälsotillstånd ökade. Sjuksköterskorna upplevde sig otillräckliga när de omöjligt 

kunde hjälpa till att utföra den omvårdnad och ge den vård som patienterna behövde. Detta 

kan enligt sjuksköterskorna innebära längre vårdtider för patienterna som istället för att 

förbättras ADL-mässigt genomgår en försämring under vårdtiden. 

 

Omvårdnaden och även sådant som vi gör förebyggande, tex trycksårsförebyggande, att vi har vändschema på 

patienterna som inte kan röra på sig själva, vi sätter upp, vi mobiliserar. Allt sådant blir lidande när vi har hög 

arbetsbelastning och när platssituationen ser ut som den gör. För då har man (mer) fokus på att få iväg patienten 

och på att få in nya, än man har på de som redan ligger på avdelningen. 

(informant 2) 



17 
 

 

Inte bara arbetet för sjuksköterskorna på avdelningen påverkades utan kanske i ännu större 

utsträckning påverkades arbetssituationen för personal på AKM. Flera av informanterna 

beskrev att platssituationen får dem att må dåligt över sitt arbete, att bristen på vårdplatser får 

dem att känna att de gör ett icke patientsäkert arbete. 

 

Man känner sig otillräcklig, det är inte patientsäkert […] Man känner hopplöshet, man tycker inte att man ger bra 

vård. De blir halvdant. Man klarar inte av att ha tillräckligt med koll på patienterna. 
(informant 9) 

 

Även läkarna upplevde en oförmåga att utföra sitt arbete på ett bra sätt som en följd av 

platsbristen. De kände att det fanns en risk för att missa avvikande parametrar och 

observandum i patienternas hälsotillstånd. Istället för att ägna tiden när de var jourer åt 

patienterna eller handledning av underläkare och AT-läkare tvingades de fungera som 

koordinatorer och platsletare. De upplevde även en stor skillnad i hur arbetet flöt på och hur 

nöjda de var över sin arbetsinsats beroende på om de ”rondade” patienter på sin hemavdelning 

eller som utlokaliserade. Framförallt på jourtid innebar den osäkra platssituationen ett ständigt 

stressmoment för vårdpersonalen. Något som i vissa fall även påverkade under deras lediga 

tid. 

 

Man tycker inte att man gör ett bra jobb när man rondar utlokaliserade[…] Det påverkar, det påverkar 

välmåendet att man är väldigt stressad över att man ska gå jour och ha platsbrist, vilket gör att man kan tänka på 

det liksom flera dagar innan, för något som egentligen skulle gå jättebra om man hade platser att lägga in på. 

(informant 6) 

 

Informanterna uppgav att den minskade tillgången på vårdplatser har inneburit att det 

dagligen skickas hem patienter som egentligen hade varit i behov av observation inom 

slutenvården. Dock ej patienter som på medicinsk grund bedöms behöva inläggning. Detta 

upplevs av både läkare och sjuksköterskor som ett stort risktagande.   

 

Jag tycker att vi skickar hem patienter som är lite för sjuka […] jag tycker att det är jobbigt […] det är jobbigt för 

patienterna, det är jobbigt för anhöriga […]  Sedan blir det nästan som att vi blir fartblinda […] Det första man 

gör nästan är att kolla hur man kan poliklinisera patienterna, skicka hem dem. 

(informant 12) 

 

Även på vårdavdelningarna väljer man att skicka hem patienter snabbare än man hade gjort 

om det varit bättre tillgång på vårdplatser. Inte sällan medför detta återinläggningar och 

returer av patienter, något som är märkbart bland samtliga informanter. 
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Man är inte stolt över sig själv när man övertalar folk att gå hem som skulle, där man själv tycker att de skulle 

kunna ha behov av att ligga inne. 

(informant 6) 

 

Platssituationen medförde inte sällan att både sjuksköterskor och läkare tvingades jobba över. 

På avdelningen skedde det oftast kvällstid och orsaken till detta var att patienterna oftast lades 

in i nära anslutning till när kvällspersonalen skulle gå hem. Sjuksköterskorna på mottagningen 

upplevde även ibland att det var svårt att gå hem i tid på kvällarna. Detta var kopplat till att 

deras mottagning stänger vid 22:00, och att då istället för att skicka patienterna att vänta på 

plats på AKM valde man att stanna kvar tills plats hade beretts på avdelningen. På AKM var 

det inte lika vanligt att jobba över, men ibland hade det inträffat att man fått beordra in 

personal för att ta hand om de patienter som låg och väntade på att få komma till en 

avdelning. 

 

En ökad arbetsbelastning och nya arbetsuppgifter 

Både läkarna och sjuksköterskorna upplevde att platssituationen har medfört ett hårdare 

arbetsklimat på avdelningen. De patienter som vårdas där är mer medicinskt komplicerade 

och har ett större omvårdnadsbehov än tidigare. Detta har enligt informanterna uppkommit 

som en följd av att patienter i större utsträckning polikliniseras och att patienterna så fort de 

blivit någorlunda stabila utlokaliseras. 

 

 Avdelningen har närmast alltid utlokaliserade patienter och utlokalisering har blivit en normal 

del av sjuksköterskornas och läkarnas vardag. Emellertid tar själva arbetat med detta mycket 

tid. Alla städ och iordningsställande av patientsaler i bytet mellan patienter genomförs av 

vårdpersonalen själva, både av sjuksköterskor och undersköterskor. (Författarens anm.: Detta 

benämns inom vården för utstäd av patientsalt. I fortsättningen kommer benämningen 

”utstäd” användas för att beskriva arbetsmoment). Det är inte ovanligt att under en kväll göra 

nio omflyttningar som medför utstäd av nio salar, salar som direkt fylls med nya patienter. I 

princip varje kvälls- och nattpass innebär ett letande och frigörande av platser. Alla 

inneliggande patienter på avdelningen markeras via en lista om de kan utlokaliseras eller inte, 

behovet av att utlokalisera ses som närmast oundvikligt. 

 

 Men när det gäller extratid så blir det ju mycket med utlokaliseringar [...] ringa och försöka ge rapport, det är 

inte alltid sköterskan på den andra avdelningen har tid att ta rapport samtidigt som du vill ge rapport. Sen att 

ordna upp med det praktiska omkring, se till att allting kommer med patienten, ringa runt och informera, 

informera i Prator(kommunen) också, dokumentera tydligt inför överflytt [...] men mestadels är det städ. Det är 

städtid som går åt. Ett städ tar längre tid än man kanske kan tro det gör. 
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(informant 3) 

 

Enligt de intervjuade sjuksköterskorna hade den arbetsledande positionen (LAS eller ssk1) 

under jourtid mer eller mindre kommit att handla om platsletande, ringa telefonsamtal till 

diverse primär- och bakjourer, organisera omflyttningar av patienter på den egna avdelningen 

eller städa salar. Detta arbete kunde ibland uppta flera timmars arbetstid. Under vissa tider på 

dygnet har denna sjuksköterska på avdelningen inga egna patienter, medan hen under andra 

turer har arbetsledande position samt ett eget vårdlag. Sjuksköterskorna på avdelningen 

beskrev att situationen med att vara både ssk1 och ha ett eget vårdlag ofta kunde vara mycket 

problematisk. Det sjuksköterskorna både på mottagningen, AKM och på avdelningen ville 

göra som LAS/ssk1 var att underlätta och avlasta för sina kollegor genom att göra 

punktinsatser, som exempelvis triagera, mata patienter och leta efter läkemedel. 

 

Om man ska lägga in patienter (som utlokaliserad medicinpatient) […] då pratar man med personalen (på 

avdelningen), som säger det här måste du förankra med vår bakjour. Nej men det är ju förankrat. Nej men jag har 

inte hört något om det där. Så ber man (medicin-)bakjouren ringa deras bakjour, så ska deras bakjour i sin tur 

ringa avdelningen och så ska bakjouren exempelvis ringa tillbaka till bakjouren på medicin och så ska 

medicinbakjouren ringa tillbaka till mig som sedan i min tur ska säga till den sjuksköterskan som ska rapportera 

att nu får du rapportera. Och det är en ganska vanlig cirkel. 

(informant 8) 

 

 

 

 

Vårdplatsbrist 

En total samstämmighet rådde mellan informanterna inför frågan om de upplevde en brist på 

vårdplatser. De sjuksköterskor som arbetat några år upplevde att situationen försämrats 

drastiskt under de senaste åren. Flertalet menade att bristen på platser, mer eller mindre, var 

det primära fokuset under deras arbetspass. När och om det fanns lediga plaster på 

avdelningen upplevde både sjuksköterskorna och läkarna att de snabbt fylldes på både med de 

egna patienterna och med utlokaliserade medicinpatienter. Följden av detta blir att 

hemavdelningen tvingas utlokalisera sina egna patienter för att platserna på avdelningen 

upptas av utlokaliserade patienter. Detta trots att en förutsättning för att gott patientflöde in på 

avdelningen kräver att det alltid finns lediga platser. 
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För det mesta är det alltid platsproblem, det är nivåer av katastrof. Ibland råkar det finnas platser som då fylls på väldig fort 

och då är det tillbaka till dåligt med platser […] men medicin är det stora problemet som sprider ut patienter överallt och det 

leder ju också till platsbrist hos oss och så. 

(informant 5) 

 

Avdelningen, AKM och mottagningen upplevde platsbristen som störst på kvällar, nätter och 

helger. Från avdelningens sida var det främst kvällarna medan AKM upplevde att nätterna 

oftast var sämre. Flera sjuksköterskor talade om att det var vanligt att det blev krislägen med 

fullbelagd avdelning. 

 

 Senaste söndagen hade vi 6 medicinplatser (sex lediga medicinplatser på hela sjukhuset), och de skulle vi ha 

kvar hela det dygnet till måndag morgon. Och det räcker ju inte så långt kan man lugnt säga. Eftersom vi lägger 

in säkert 50 patienter per dygn, totalt kirurg, medicin och ortoped. 

(informant 7) 

 

Sjuksköterskorna på mottagningen upplevde dock inte platssituationen som lika alarmerande 

dålig som de på avdelningen och på AKM. Enligt de själva kan det förklaras med att de 

stänger vid 22 och öppnar åter 07 på morgonen. Dock händer det att avdelningsklara patienter 

som de skickar till AKM på kvällen, på grund av platsbrist på lämpliga avdelningar vid 22-

tiden, kommer tillbaka till mottagningen på morgonen efter att ha spenderat nio timmars 

väntan på en brits på AKM. Detta eftersom att inga lediga vårdplatser lyckats frigöras under 

natten heller. 

 

Situationen med vårdplatsbrist har pågått så länge att den nu har blivit normaliserad för 

vårdpersonalen. För sjuksköterskorna på avdelningen har överbeläggningsplatsen slutat ses 

som en plats som endast ska beläggas i nödfall utan den räknas numera närmast som en 

permanent plats. Då överbeläggningsplatsen på avdelningen där informanterna arbetade 

medför att ett enkelrum görs om till dubbelrum minskar det mängden tillgängliga enkelrum. 

På andra avdelningar kan det vara upp till tre patienter på överbeläggningsplats, och dessa 

tvingas ofta ligga på rum som inte är anpassade för patientvård. 

 

Det är ett stående skämt varje dag när man kliver på sitt arbetspass "ja hur är platsläget?", man möts av ett garv 

bara. 

(informant 8) 

 

 Vårdpersonalen känner en hopplöshet inför platssituationen. Det har varit brist på vårdplatser, 

främst medicinplatser, så längre utan att någon förbättring har skett. Samtliga informanter 

uppger att bristen på vårdplatser till viss del kommer sig av sjuksköterskebristen. Dock råder 
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det bland dem en osäkerhet kring om det är platsbristen som orsakat sjuksköterskebristen eller 

om det är sjuksköterskebristen som orsakat platsbristen. 

 

Det tycker jag man hör mycket på platsmöten […] man (sjukhusledningen) förstår att det är ett problem med 

platser. Man försöker hitta platser, men eftersom det inte finns några sjuksköterskor som kan jobba så går det 

liksom inte att öppna upp platser. Det finns ju hur mycket fysiska platser som helst som bara, som är stängda. 

Det finns ingen möjlighet (att öppna dem) eftersom det inte finns sjuksköterskor till det. Så att det är väl, ett sätt 

att lösa det att rekrytera mer sjuksköterskor kanske... 

(informant 4) 

 

Bristen på sjuksköterskor anses emellertid inte primärt vara orsakad av lönen, även om det är 

en bidragande faktor, utan informanterna uppger att det är arbetssituationen som är orsaken. 

Några av de intervjuade sjuksköterskorna upplever att det var neddragningen av 

intermediärvårdsplatser inom medicin som fick situationen att spåra ur. För att förbättra 

platssituationen måste ledningen förstå varför sjuksköterskor väljer att lämna sina 

avdelningar. 

 

För att vara frank ut så tror jag att den beror på svårigheter hos sjukhusledningen att förutse personals ovilja att 

slita ut sig alltför mycket. Jag menar just nu finns det en sjuksköterskebrist […] det är ju något som man själv 

delvis drivit det till. Så det här är något som jag tror man kunnat undvika. 

(informant 6) 

 

För att förbättra platssituationen behövdes det enligt informanterna inte bara anställas fler 

sjuksköterskor utan de platser som finns måste utnyttjas på ett bättre sätt. Bristen på 

vårdplatser upplevdes som störst inom internmedicin som ständigt tvingas till utlokalisering, 

vilket orsakar platsbrist även inom andra specialiteter. Några av informanterna talade om 

behovet av geriatriska internmedicinplatser som en lösning för att förbättra platssituationen. 

Andra nämnde behov av intermediärvårdsplatser. Gemensamt var att vårdplatserna måste 

anpassas efter behovet, och att behovet inte är bara är en sängplats på en vårdavdelning. För 

att möta patienternas vårdbehov behövs platser på avdelningar med rätt medicinsk kompetens 

både hos läkare och sjuksköterskor. 

 

Vart finns platserna? En akutvårdsplats (…) och en annan sängplats, man kan inte jämföra sådant. Alltså man 

måste se vart finns behovet? Jo behovet finns både […] inom geriatriken och rehabiliteringen, men också 

akutvårdplatser. Där har vi väldigt stora behov som vi inte gör något åt. 

(informant 2) 

 

[...] vi behöver inte bara vårdplatser, tomma sängar, utan vi behöver vårdplatser med tillräckligt hög medicinsk 

kompetens […] inte bara en massa tomma sängar någonstans. Det är ju det diskussionen har varit lite grann 

tycker jag när man har pratat med folk uppifrån. Då pratar man om att man ska öppna en avdelning med mer 
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tomma sängar, men det är inte den typen av vårdplatser vi behöver. Man måste sluta räkna huvuden och sängar 

och börja titta på vad det är det som vi faktiskt har som ska läggas in, vad är det för behov som finns 

(informant 8) 

 

Lösningen på platssituationen handlade enligt informanterna inte bara om att skapa och 

bemanna fysiska platser inom olika specialiteter. Minst lika viktigt var att förbättra samarbetet 

mellan de olika inblandade parterna. Flertalet informanter ansåg att vårdplatskoordinatorerna 

gjorde ett bra jobb, men att verksamheten på sjukhuset måste anpassas efter patienternas 

behov och således måste bemanningen anpassas efter en dygnetrunt vård. Inflödet av patienter 

och läkarnas bemanning upplevdes inte som samstämmigt av informanterna, även om det 

förbättrats på senare tid. Speciellt kännbart var detta kvälls- och nattetid, då det oftast kommer 

in mycket patienter. Under kvällar och nätter är jouren, tillsammans med bakjouren, inte bara 

ansvarig för de egna inneliggande patienterna och patienterna på mottagningen och AKM, 

utan de ska även sköta arbetet med att finna platser till de patienter som behöver läggas in. 

 

Samarbetet mellan avdelningar och kliniker 

Alla informanterna var samstämmiga i att det här fanns stora slitningar mellan olika 

avdelningar, kliniker och mottagningar som orsakats av platssituationen. Vissa upplevde det 

som att man ville skydda sina egna platser. 

 

däremot relationen till andra specialiteter och andra, andra kliniker som vi använder oss av där blir det ju oftast, 

en mera konfliktstyrd relation än vad det har varit tidigare [...]de andra klinikerna är ju redan belastade de också, 

och så blir de ytterligare belastade med våra problem. Så det är ju klart, att det blir, det leder till mycket, mycket 

bråk och mycket tjafs som kanske inte ger så konstruktiv handläggningen helt enkelt. 

(informant 4) 

 

Flera informanter berättade om att det fanns en misstänksamhet gentemot personal från andra 

avdelningar när man ringde och skulle rapportera patienter för inläggning. Att man på 

mottagande avdelning trodde att de som ringde försökte skicka över en patient utan 

godkännande av vederbörandes bakjour. Flera av läkarna upplevde svårigheter i att få 

patienterna över till rätt specialitet, patienten fastande ibland där hen först hamnat. 

 

Samtidigt förstod man sina kollegor och insåg att irritationen troligen orsakades av 

platssituationen och arbetsbelastningen, att oviljan att ta emot patienter antagligen bottnande i 

en känsla av att inte kunna garantera patientsäkerheten. Många gånger fungerade dock 

överflyttningar och utlokaliseringar bra. 
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Emellertid upplevde informanterna inte att platssituationen påverkade samarbetet på den egna 

avdelningen/mottagningen eller inom den egna kliniken. Dock kunde det på avdelningen 

ibland uppstå diskussioner kring omflyttning och utlokaliseringar, men tagna beslut följdes 

alltid. Sjuksköterskorna på avdelningen berättade att alla försökte hjälpa till att utföra alla 

utstäd och extrauppgifter kring omflyttningar och utlokaliseringar av patienter. 

 

Varken på mottagningen eller på avdelningen upplevde sjuksköterskorna att läkarnas 

tillgänglighet påverkas av platssituationen. Snarare upplevde de att deras samarbete med 

läkarna ökade vid brist på vårdplatser. 

 

DISKUSSION 

Bristen på vårdplatser har medfört svårigheter för läkare och sjuksköterskor att utföra sitt 

arbete i enlighet med kunskap och beprövad erfarenhet. Istället för att vårda patienterna 

tvingas de till administrativa arbetsuppgifter som sällan, om någonsin, kommer patienterna till 

gagn. Platsbristen på vårdavdelningarna leder till utlokalisering av patienter vilket medför att 

patienterna blir vårdade av personal som inte besitter de rätta kunskaperna för patientens 

vårdbehov. Utflödet från AKM och mottagningen stannas upp när det tar tid för 

vårdpersonalen att frigöra platser på avdelningarna, detta leder till längre väntetider. De längre 

väntetiderna och den ökade mängden patienter innebär en arbetssituation där personalen på 

AKM inte känner att de kan upprätthålla en god patientsäkerhet. 

 

Vårdplatssituationen kommer sig av en brist på vårdplatser med rätt kompetens hos 

personalen samt en oförmåga att hålla de platser som finns öppna på grund av 

sjuksköterskebrist. Enligt informanterna är sjuksköterskebristen orsakad av en ohållbar 

arbetssituation och en löneutveckling som inte står i proportion till den kompetens och den 

arbetsbelastning som sjuksköterskorna har. Platssituationen har hamnat i en negativ spiral som 

livnär, och ger fart, till sig själv. 

 

Resultatdiskussion 

Både på avdelningen, AKM och mottagningen upplever sjuksköterskorna att vårdplatsbristen 

ger upphov till en situation där de inte alltid kan garantera patientsäkerheten, något som enligt 

HSL (1982:763) och patientsäkerhetslagen (SFS nr: 2014:821) bör ses som det primära målet 

med vården. Det kunskapsmässiga underlaget och erfarenheten som behövs för att kunna 

bedriva en god och säker vård omkullkastas när en vårdplats ses som vilket vårdplats som 

helst, och i spåren av detta anses sjuksköterskornas kompetens inte skifta mellan 
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vårdavdelningarna. Dock är detta långt ifrån den realitet som informanterna själva upplever. 

De beskriver att den specialiserade vården som bedrivs idag medför en stor kunskapsskillnad 

mellan sjuksköterskor och läkare på olika avdelningar. Detta innebär inte bara att patienterna 

får en sämre vård när de vårdas utlokaliserade, utan än viktigare medför detta att patienterna 

kan erhålla en högspecialiserad och patientsäker vård om de vårdas på rätt avdelning. Trots 

sin förmåga att ge god medicinsk vård till rätt patienter upplever sjuksköterskorna och läkarna 

att de inte kan leva upp till den vårdstandard(Socialstyrelsen, 2012; SFS nr: 2014:821) och de 

behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) som de själva anser att patienterna behöver.   

 

Att vårda patienter med diagnoser som inte tillhör ens eget kompetensområde medför inte 

bara sämre vård för patienten utan blir även till ett orosmoment för personalen. Denna farhåga 

har redan tidigare uppmärksammats av Socialstyrelsen (2012), som även beskriver samma typ 

av risker vid utlokaliseringar (Socialstyrelsen, 2012b) som informanterna i föreliggande studie 

gör. Bristen på kunskap medför längre behandlingstider och fördröjning till behandlingsstart, 

dessutom föreligger en överhängande risk för feltolkningar av riskfaktorer och 

varningssignaler. Läkarna uppgav svårigheter med kommunikationen mellan läkare och 

sjuksköterskor vid vård av utlokaliserade patienter. Man varken talade samma språk eller 

uppmärksamma samma saker, vilket är en grundläggande del, och en förutsättning, för ett 

patientsäkert arbete och undvikandet av vårdskador (Leonard, Graham & Bonacum, 2014). 

Således är det inte bara risk för att i normaliseringsprocessen sluta se exempelvis 

överbeläggningar som en patientsäkerhetsrisk(Socialstyrelsen, 2012), risken finns även att 

rent medicinskt feltolka allvarliga hälsotillstånd. 

 

Skillnaderna mellan avdelningarnas möjligheter till observation av patienterna medförde att 

mer omvårdnadstunga patienter centrerades till vissa avdelningar, vilket medförde en markant 

ökad arbetsbörda för personalen där. Informanterna uppgav att det främst var en ökad 

arbetsbörda som orsakat den brist på sjuksköterskor som sjukhuset nu upplever. 

Arbetssituationen, och inte lönen, som den primära orsaken till att sjuksköterskorna väljer att 

byta arbetsplats styrks av resultat i tidigare studier (Virtanen et al., 2010; Aiken, Clarke, 

Sloane, Sochalski & Silber, 2002; Aiken et al., 2012). Oförmågan att utföra sitt arbete på det 

sätt man önskade, som en följd av arbetet kring utlokaliserandet och omflyttningarna av 

patienter, medförde att informanterna upplevde en stress som de inte sällan även tog med sig 

hem. Även tidigare studier har funnit att en oförmåga att utföra sitt arbete efter kunskap och 

beprövad erfarenhet medför stress och trötthet (Danielsson et al., 2014). 
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Istället för patientnära arbetet tvingades sjuksköterskorna och läkarna till administrativt 

arbete, både i form av rent platsletande, men även i form av extradokumentering och 

anhörigsamtal i samband med omflyttningar. Detta minskade tiden för omvårdnad, och flera 

sjuksköterskor samt tidigare studier (Duffield et al, 2014) beskriver att detta kan medföra att 

patienternas hälsotillstånd försämras under vårdtiden. Liksom i tidigare studier (Duffield et al, 

2014) är det den basala omvårdnaden som bortprioriteras, med lägesförändringar, 

mobilisering och tydlig information. Det är omflyttningarna och i följden av detta den ökade 

arbetsbördan som har störst negativ påverkan, både på personalen och patienterna (Clement et 

al, 2008; Ferrer et al., 2014). 

 

Bristen på kontinuitet i vården medför svårigheter med att planera och följa upp insatta 

åtgärder. Informanterna beskriver att när patienterna utlokaliseras tar det några dagar för 

personalen på den nya avdelningen att sätta sig in i och skapa en relation till patienten. För att 

skapa en bra relation mellan vårdpersonal och patient är det essentiellt med kommunikation 

och möten, det tar tid att bygga upp en ömsesidig förståelse (Travelbee 1963 & 1964; Olsson, 

Jakobsson, Swedberg & Ekman, 2012). I de snabba omflyttningarna rivs relationer ständigt 

upp vilket medför en risk för att vårdpersonalen omedvetet väljer att se patienterna som objekt 

istället för subjekt. För en god interaktion behövs både empati och sympati (Travelbee 1963 & 

1964). Läkarna och sjuksköterskorna tvingades dagligen ta beslut som de ansåg inte gynnade 

patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att de ibland tvingades ha ansvar över en så stor 

mängd patienter att de inte kunde garantera patientsäkerheten och de upplevde att vården de 

gav ofta var undermålig.  Deras arbete handlade mer om att vad som kunde prioriteras bort i 

omvårdnaden, än vad patienterna önskade och behövde. Detta bör ses som långt ifrån den 

personcentrerade vården, där man inte vårdar en diagnos utan en person, som i forskning 

(Travelbee, 1963; Travelbee 1964; Hörnsten, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2010) har 

visat sig ha positiva effekter inte bara på den subjekiva upplevelsen av vården utan även på 

vårdtiden. Risken finns således att den sämre vården som följer i platsbristens spår, leder till 

längre vårdtider och fler återinskrivningar, vilket innebär ytterligare belastning på de 

vårdplatser som finns. 

 

I en tid när sjukhuset tvingas stänga 45-50 vårdplatser på grund av brist på sjuksköterskor 

(Bengt Sandén, Chefsläkare Akademiska sjukhuset, 30 april 2015) måste det ändå anses 

märkligt att den kompetens som finns används till platsletande, logistik kring omflyttning av 

patienter och till utstäd av patientsalar. Ett vanligt ustäd av en patientsal tar cirka 20 minuter 

medan ett smittutstäd (exempelvis calici eller clostridier) tar uppemot 1 timme och 20 min 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0897189709001311
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0897189709001311
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(Undersköterska, hygiengruppen Infektionsavdelningen, Akademiska sjukhuset, 5 maj 2015). 

Utstäd av salar med misstänkt eller konstaterad clostridium difficile eller gastroenterit (ex. 

norovirus, rotavirus, salmonella, campylobakter) sker först med mekanisk rengöring av alla 

ytor med allrengöring, därefter ytdesinfektion av samtliga ytor, även golvet ska tvättas. Efter 

detta skall det vid clostridier göras en ny rengöring av samtliga ytor med klorin. Liknande 

rutiner ses vid multiresistenta bakterier (Hygiengruppen, Infektionsavdelningen, Akademiska 

sjukhuset, 21 april 2015). Enligt informanterna var det inte ovanligt att patienter med 

multiresistenta bakterier (ex MRSA) vårdades på dubbelsalar, detta bör i skenet av de extra 

städrutinerna anses något tvivelaktigt hygienmässig men framförallt som tämligen 

problematisk ur en etisk synvinkel.   

 

Platsbristen var mest kännbar för personalen på AKM. Detta eftersom bristen på vårdplatser 

på avdelningarna medförde en stockning av patienter hos dem. Oavsett om de avdelningsklara 

patienterna fick vänta kvar på AKM eller om de bereddes plats på en vårdavdelning fortsätter 

ju inflödet av nya patienter. Flera informanter beskrev att platsbristen inte primärt handlade 

om fysiska platser utan mer om brist på personal, och framförallt brist på sjuksköterskor med 

rätt kompetens. Genom att bemanna de platser som faktiskt finns tillgängliga, med personal 

med rätt kompetens, skulle platsbristen förbättras om än troligen inte lösas. Informanterna på 

mottagningen påverkades inte i samma utsträckning av platssituationen då de stängde under 

den mest kritiska tiden. För AKM innebar det att patienter från mottagningen ibland flyttade 

dit för fortsatt väntan på plats. Om patienterna istället vid denna tid bereddes plats på 

avdelningen innebar det oftast övertid för sjuksköterskorna när patienterna kom upp mitt i 

passbytet. Således ter det sig som att bristen på dygnetrunt bemanning av platserna på 

mottagningen har en negativ påverkan både på personalen på AKM och på avdelningen. För 

patienterna kan konsekvensen bli ytterligare väntan på en redan full AKM där deras behov 

sällan är prioriterade. Både sjuksköterskorna på AKM och på mottagningen beskriver denna 

väntan på AKM som förvaring och attityden som uppstår däri medför en hög risk för 

informationsbortfall eftersom överrapporteringen till sjuksköterskan på AKM är mer 

knapphändig än den rapport som ges direkt till mottagande sjuksköterska på den avdelning 

patienten ska till. 

 

Informanterna upplevde att de var låsta i ett strukturellt problem där vården nu oftare 

handlade om att finna platser än om att vårda patienter. Emellertid såg de även lösningar, de 

såg dagligen vilka behov som fanns och som inte kunde mötas. Det handlade både om fysiska 

lösningar så som fler enkelrum för isolering, fler intermediärvårdsplatser inklusive platser för 



27 
 

isolering och fler platser inom geriatriken och inom den kommunala vården. Dessutom 

upplevde informanterna att samarbetet mellan olika aktörer inom vården i nuläget snarare 

försvårade för patienterna att komma till rätt instans. Genom att skapa enklare 

kommunikationskanaler till den kommunala vården, och bygga upp ett arbetssätt som 

placerade patientens behov i fokus istället för att låta sig styras av ekonomi och specialitet 

inriktning, bör vårdflödet förbättras för framförallt de äldre patienterna. För det var denna 

stora grupp patienter, de personer som behöver mest vård och ofta inte har förmågan att ställa 

krav, som drabbades hårdast av platssituationen enligt informanterna. 

 

Metoddiskussion 

Författarens förförståelse för arbetsplatsen och arbetssituationen bör inte ses som något 

negativt då detta kan medföra möjligheter att upptäcka nya saker och se den underliggande 

meningen i det som informanterna berättar om (Lundman & Graneheim, 2012). Detta skulle 

även kunna medföra en ökad trovärdighet i analysen. Emellertid finns risken att den 

personliga kopplingen medför att tolkningar görs som mer är författarens egna än 

informanternas. Genom att presentera citat möjliggörs för läsaren att själv tolka vissa av de 

meningsbärande enheterna och därigenom skapa sig en uppfattning om trovärdigheten i 

analysarbete och resultatet (Lundman & Graneheim, 2012). Förförståelsen och kunskapen om 

det arbete och den vardag som informanterna upplever möjliggör även för en riktigare 

tolkning, missförstånd bör lättare kunna undvikas. Genom detta kan studiens giltighet stärkas 

(Graneheim & Lundman, 2012). Studien är genomförd av en enda person vilket innebär att 

intervjuerna och informationsinsamlingen troligen inte skiftar avsevärt mellan tillfällena 

vilket leder till en ökad tillförlitlighet (Lundman & Lundman, 2012). Dock finns risk att 

intervjuaren omedvetet styr intervjuerna i en viss riktning beroende på vad som framkommit i 

tidigare intervjuer. Då föreliggande arbete är kvalitativt syftar det ej till att presentera en 

generell sanning, studien syftar endast till att visa på hur några legitimerade sjuksköterskor 

och läkare upplever sin arbetssituation i förhållande till platssituationen.  Emellertid bör detta 

knappast innebära avsaknande av överförbarhet till liknande situationer. Vilka personer, om än 

de direkt inblandade, bör vara de bäst lämpade att diskutera och informera om hur 

platssituationen påverkar vårdpersonalens arbete och patienternas situation? Urvalet, 

bakgrundsinformation och tillvägagångssättet för valet av informanter är väl beskrivet i 

metodavsnittet, vilket medför för läsaren att själv bedöma överförbarheten (Lundman & 

Graneheim, 2012). 
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Klinisk implikation 

För att garantera en god patientsäkerhet bör det ses som essentiellt att erbjuda vårdpersonalen 

en god arbetsmiljö där deras kompetens tas tillvara och de ges möjligheter till utveckling. I 

nuläget påverkar platssituationen kraftigt sjuksköterskornas och läkarnas möjligheter att 

använda sin kompetens, antingen på grund av att de vårdar fel patientkategori eller att de 

tvingas använda sin tid till administrativt arbete kring omflyttningar och platsletande. 

Platsletande och utstäd av patientsalar är arbetsmoment som inte behöver utföras av 

vårdutbildad personal, här bör det vara möjligt att istället använda sig av städpersonal och 

vårdplatskoordinatorer. Läkarnas och sjuksköterskornas bemanning, likväl som vårdplatserna, 

måste anpassas efter patientflödet och patienternas medicinska och omvårdnadsmässiga 

behov.  

 

Vården blir allt mer specialiserad, med fler multisjuka patienter men även med mer, och 

bättre, informerade patienter och anhöriga. Detta kommer ställa högre krav på vårdens 

utformning och bemanning. Utformningen av vården bör utgå från de behov som finns hos 

patienterna; geriatriska rehabiliteringsplatser, kommunala korttids- och omvårdnadsboenden, 

medicinplatser för multisjuka geriatriska patienter samt fler enkelrum för isolering och fler 

intermediärvårdsplatser. 

 

Slutsats 

Svårigheterna med att finna platser till patienterna på deras hemavdelningar samt de ständiga 

omflyttningarna av patienter medför svårigheter för vårdpersonalen att ge god medicinsk vård 

och omvårdnad vilket ger uppkomst till stora risker för patientsäkerheten.  
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BILAGA 1. Intervjuguide 

 

INTERVJUGUIDE 
 

Antal år som legitimerad sjuksköterska/läkare: 

Antal år på aktuell avdelning: 

Tidigare arbetslivserfarenhet: 

Man/Kvinna/annat: 

Ålder: 

 

Arbetet kopplat till platssituationen 

- Hur upplever du tillgången på platser? 

- Hur påverkas din arbetssituation av tillgången på platser? 

- Hur skiljer sig ett arbetspass där det finns mycket lediga platser från ett 

arbetspass där det inte finns? 

- Vilka arbetsuppgifter får du lägga mer tid på vid 

platsbrist/överbeläggningar/utlokaliseringar? 

- Vilka arbetsuppgifter får mindre tid/uppmärksamhet vid 

platsbrist/överbeläggningar/utlokaliseringar? 

 

Patientsäkerheten och platssituationen 

- Hur påverkas patienterna av platsbristen? 

- Hur skiljer sig din omvårdnad av patienterna från ett pass där det finns mycket 

lediga platser från ett arbetspass där det inte finns? 

- Hur påverkas dina möjligheter att informera patienterna om 

hälsotillstånd/planeringen av vården av platssituationen? 

 

Orsaker till, och förbättringar av, platssituationen 

- Vad upplever du är orsaken till platsbristen? 

- Vad upplever du behöver göras för att förbättra platssituationen? 

- Hur påverkas din känsla av själva passet beroende på hur platssituationen ser 

ur? 

- Upplever du att dina kontakter med arbetskamrater, både på den egna 

avdelningen och på andra, påverkas av platsbristen? Om ja, hur? 
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BILAGA 2. Informationsbrev till avdelningschef/verksamhetschef 
 

Jakten på vårdplatser som inte finns 

En kvalitativ intervjustudie 

     

 

Hej! 

Jag heter Amalia är legitimerad sjuksköterska på Infektionsavdelningen på Akademiska 

sjukhuset. 

Som D-uppsats på kursen Vårdvetenskap D (Uppsala universitet) önskar jag undersöka hur 

vårdplatsbristen påverkar sjuksköterskor och läkare i deras arbete, samt hur de upplever att 

vårdplatsbristen påverkar patienterna. Studien är en kvalitativ intervjustudie av legitimerade 

sjuksköterskor från akutmottagningen, infektionsmottagningen och infektionsavdelningen 

samt läkare från infektionskliniken. Från vardera profession och arbetsplats önskas tre 

informanter, som förutom att möta inklusionskriterierna, önskas ha varierande 

arbetslivserfarenhet, ålder och kön. 

 

Intervjuarna kommer att genomföras av författaren till studien. Intervjun tar ca 30- 40 minuter 

och sker på valfri plats(förslagsvid informanternas arbetsplats). 

 

Allmänna inklusionskritrier: Legitimerad sjuksköterska/läkare med fast anställning eller vikariat på minst ett år 

på aktuell avdelning/mottagning. Sjuksköterskan/läkaren ska ha tjänstgjort på avdelningens/mottagningens 

samtliga pass samt även under helgdagar. Sjuksköterskorna ska ha innehaft positionen sjuksköterska1 (eller 

motsvarande). Denna position innebär att vara ställföreträdande chef under obekväm arbetstid när ordinarie chef 

inte är i tjänst. Denna position inbegriper bland annat plats- och personalansvar. Sjuksköterska 1 (eller 

mosvarande) tar även del i det direkta patientarbetet. 

 

Specifika Inklusionskriterier för sjuksköterska på Infektionsavdelningen: Sjuksköterskan ska ha tagit emot 

patienter från akutmottagningen [AKM] och infektionsmottagningen samt utlokaliserat minst en egen patient. 
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Specifika inklusionskriterier för sjuksköteska på Infektionsmottagningen: Sjuksköterskan ska ha lagt in patienter 

på infektionsavdelningen samt ha skickat patienter till AKM vid stängning kl. 22:00. Företrädesvis önskas 

sjuksköterskor som även tagit emot patienter vid öppnandet klockan 07:00 som under natten legat och väntat 

avdelningsplats på AKM. 

 

Specifika inklusionskriterier för sjuksköterska på AKM: Sjuksköterskan ska vi flertalet tillfällen haft patienter 

med Infektionssjukdomar som medicinsk ansvarig enhet. Dessutom ska dessa patienter även vid flera tillfällen 

lagts in på Infektinsavdelningen. Företrädesvis önskas sjuksköterskor som även skickat patienter till 

Infektionsmottagningen då denna öppnar, dagligen klockan 07:00, som på grund av platsbrist ej kunnat läggas in 

tidigare under natten. Dessutom ses som önskvärt sjuksköterskor som tagit emot patienter från 

Infektionsmottagningen då den stänger, dagligen klockan 22:00, på grund av platsbrist på Infektionsavdelningen 

eller patienten ej varit avdelningsfärdig vid tidpunkten. 

 

Specifika inklusionskritierier för läkare: Läkaren ska både under vardag och helgdag ha arbetat som primärjour 

samt varit avdelningsläkare på Infektionsavdelningen under vardagar. Läkaren måste ha utlokaliserat patienter 

från infektionsavdelningen, lagt in patienter från AKM/infektionsmottagningen till infektionsavdelningen. Extra 

värderat är om läkaren vid något tillfälle innehaft positionen som Bakjour vid tillfällen av platsbrist på 

infektionsavdelningen.   

 

 

Med vänlig hälsning/ 

Amalia Andersson, Leg. Sjuksköterska.    Handledare: Cecilia Arving, Lektor 

Infektionsavdelningen 30F, Akademiska sjukhuset  Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, 

Vårdvetenskap D, Uppsala Universitet   Uppsala universitet 

Mailadress: amalia.andersson@gmail.com   Mailadress: 

Cecilia,arving@pubcare.uu.se 

Tel. nr: 073-9521193/018-6115608 (arb.) 

 

 

  

mailto:amalia.andersson@gmail.com
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BILAGA 3. Informationsbrev till informanterna 

 

 

Jakten på vårdplatser som inte finns 

En kvalitativ intervjustudie 

     

Hej! 

Jag heter Amalia är legitimerad sjuksköterska på Infektionsavdelningen på Akademiska 

sjukhuset. 

Som D-uppsats på kursen Vårdvetenskap D (Uppsala universitet) önskar jag undersöka hur 

vårdplatsbristen påverkar sjuksköterskor och läkare i deras arbete, samt hur de upplever att 

vårdplatsbristen påverkar patienterna. Studien är en kvalitativ intervjustudie av legitimerade 

sjuksköterskor från akutmottagningen, infektionsmottagningen och infektionsavdelningen 

samt läkare från infektionskliniken. Från vardera profession och arbetsplats önskas tre 

informanter, som förutom att möta inklusionskriterierna, önskas ha varierande 

arbetslivserfarenhet, ålder och kön. 

 

Är Du intresserad? 

Kontakta din avdelningschef alt. mejla direkt till mig (se mejladress längst ner i brevet). 

 

Intervjuarna kommer att genomföras av författaren till studien. Intervjun tar ca 30- 40 minuter 

och sker på valfri plats (förslagsvis på Din arbetsplats). Du får när som helst, och utan 

förklaring, avbryta intervjun. All insamlad information kommer anonymiserinas i det 

presenterade materialet. 

 

Allmänna inklusionskritrier: Legitimerad sjuksköterska/läkare med fast anställning eller vikariat på minst ett år 

på aktuell avdelning/mottagning. Sjuksköterskan/läkaren ska ha tjänstgjort på avdelningens/mottagningens 

samtliga pass samt även under helgdagar. Sjuksköterskorna ska ha innehaft positionen sjuksköterska1 (eller 

motsvarande). Denna position innebär att vara ställföreträdande chef under obekväm arbetstid när ordinarie chef 
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inte är i tjänst. Denna position inbegriper bland annat plats- och personalansvar. Sjuksköterska 1 (eller 

mosvarande) tar även del i det direkta patientarbetet. 

 

Specifika Inklusionskriterier för sjuksköterska på Infektionsavdelningen: Sjuksköterskan ska ha tagit emot 

patienter från akutmottagningen [AKM] och infektionsmottagningen samt utlokaliserat minst en egen patient. 

 

Specifika inklusionskriterier för sjuksköteska på Infektionsmottagningen: Sjuksköterskan ska ha lagt in patienter 

på infektionsavdelningen samt ha skickat patienter till AKM vid stängning kl. 22:00. Företrädesvis önskas 

sjuksköterskor som även tagit emot patienter vid öppnandet klockan 07:00 som under natten legat och väntat 

avdelningsplats på AKM. 

 

Specifika inklusionskriterier för sjuksköterska på AKM: Sjuksköterskan ska vi flertalet tillfällen haft patienter 

med Infektionssjukdomar som medicinsk ansvarig enhet. Dessutom ska dessa patienter även vid flera tillfällen 

lagts in på Infektinsavdelningen. Företrädesvis önskas sjuksköterskor som även skickat patienter till 

Infektionsmottagningen då denna öppnar, dagligen klockan 07:00, som på grund av platsbrist ej kunnat läggas in 

tidigare under natten. Dessutom ses som önskvärt sjuksköterskor som tagit emot patienter från 

Infektionsmottagningen då den stänger, dagligen klockan 22:00, på grund av platsbrist på Infektionsavdelningen 

eller patienten ej varit avdelningsfärdig vid tidpunkten. 

 

Specifika inklusionskritierier för läkare: Läkaren ska både under vardag och helgdag ha arbetat som primärjour 

samt varit avdelningsläkare på Infektionsavdelningen under vardagar. Läkaren måste ha utlokaliserat patienter 

från infektionsavdelningen, lagt in patienter från AKM/infektionsmottagningen till infektionsavdelningen. Extra 

värderat är om läkaren vid något tillfälle innehaft positionen som Bakjour vid tillfällen av platsbrist på 

infektionsavdelningen.   

 

 

Med vänlig hälsning/ 

Amalia Andersson, Leg. Sjuksköterska.    Handledare: Cecilia Arving, Lektor 

Infektionsavdelningen 30F, Akademiska sjukhuset  Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, 

Vårdvetenskap D, Uppsala Universitet   Uppsala universitet 

Mailadress: amalia.andersson@gmail.com   Mailadress: 

Cecilia.arving@pubcare.uu.se 

Tel. nr: 073-9521193/018-6115608 (arb.) 
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