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situationen hanteras beror på förbere-
delser och planering. Som nyutexami-
nerad sjuksköterska utan tidigare erfa-
renhet saknas ofta kännedom om hur 
akuta situationer bör hanteras på bästa 
sätt  för att uppnå en säker vård. Syftet 
med studien var att beskriva förutsätt-
ningar som gör att vårdpersonal kän-
ner sig förberedda på att kunna han-
tera akuta situationer. Metoden som 
användes var en litteraturstudie base-
rad på elva vetenskapliga artiklar som 
analyserades och sammanställdes. Re-
sultatet visade att förberedelser är av 
stor vikt inför akuta situationer. Fyra 
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Abstract Emergency situations can occur in 
 everyday work, for health profession-
 als, regardless of department and pro-
 fession. How the situation is handled 
 depends on the preparation and plan-
 ning. As a newly qualified nurse with 
 no prior experience often lack under-
 standing of how emergency situations 
 should be handled in the best way to 
 achieve a safe care. The purpose of 
 this study was to describe the condi-
 tions that will allow health care pro-
 fessionals feel prepared for emergen-
 cies. The method used was a literature 
 study based on eleven scientific arti-
 cles were analyzed and compiled. The 
 results showed that preparation is es-
 sential for emergency situations. Four 
 themes emerged which highlighted 
 the importance of experiencing emer-
 gency situations several times, the 
 importance of working as a team in 
 emergency situations, the importance 
 of the sense of security with the tech-
 nical elements in emergency situa-
 tions and the importance of a good 
 knowledge of personal characteristics 
 in emergency situations. From a pa-
 tient perspective, it is seen that indi-
 cate certainty to imply more about 
 preparing for emergencies in training 
 to be a nurse. 
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Inledning 
I en akut situation ska en sjuksköterska agera lugnt och adekvat. Patienter förväntar sig 
och räknar med en säker och omedelbar vård i händelse av en akut uppkommen situat-
ion, till exempel vid ankomst till en akutmottagning (Watt, Wertzler & Brannan, 2005). 
Den svenska akutsjukvården ska motsvara samhällets förväntningar på en god och till-
gänglig vård. Att som sjuksköterska inneha en känsla av att kunna hantera det oväntade 
kräver kontinuerlig utbildning (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010a). 
Enligt Socialstyrelsens [SOS] (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjukskö-
terska är introduktion för nyanställda och nyutexaminerade sjuksköterskor en viktig del 
för att bedriva en säker vård. Innan sjuksköterskan ställs inför de mest krävande situat-
ionerna behövs möjlighet till att öva upp sin yrkesskicklighet. En viktig kompetens, som 
ingår i sjuksköterskans ansvarsområde, är att inneha teoretiska färdigheter som kan om-
vandlas till praktiskt arbete, vilket i sin tur kräver träning (SOS, 2005).       
Att bedriva en säker vård ses som en utav sex kärnkompetenser i Svensk sjuksköterske-
förenings strategi för utbildningsfrågor [SSF] (2010b). Tillsammans med personcentre-
rad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsut-
veckling och informatik utgör de en gemensam grund för vad som krävs för vårdens 
professioner (SSF, 2010b).  
För att minska risken för att patienter kommer till skada måste sjuksköterskan förstå 
vikten av säkerhetsarbete. I detta ingår bland annat kunskaper om hur medicintekniska 
hjälpmedel används och att de kliniska riktlinjerna utnyttjas. Inom utbildningen krävs 
övning i virtuella miljöer på dessa kunskaper. Inte minst behövs övning på akuta situat-
ioner. Att öva på akuta situationer med kommunikation och ledningsansvar för att 
uppnå en trygghet anses vara en förutsättning för att uppnå en säker vård (SSF, 2010b). 
Tidigare forskning visar att det krävs mer utbildning för att utveckla de färdigheter som 
behövs vid en akut situation. Framförallt sjuksköterskor som inte arbetar inom akut-
sjukvård känner sig osäkra inför ett agerande i en akut situation (Steen, 2010). 
 

Bakgrund 
Efter utbildning till legitimerad sjuksköterska har en stor mängd kunskap intagits där 
kompetens och förhållningssätt har tydliga definitioner med omvårdnad som grund 
(SOS, 2005). Enligt Rall och Dieckmann (2005) krävs dock förberedelser för att i sitt 
arbete kunna hantera akuta situationer då de uppstår. Det är också nödvändigt att bear-
beta sin kunskap genom reflektion för att kunna översätta den till handling. Reflektion 
över vilka åtgärder som kan vara till nytta i den akuta situationen kan underlätta för 
både vårdpersonal och patient. Både reflektion innan de oväntade inträffar och efteråt är 
till stor hjälp för framtida hantering av akuta situationer (Rall & Dieckmann, 2005). För 
att bibehålla sin yrkeskompetens krävs dessutom ett livslångt lärande och ett personligt 
ansvar för en ständig utveckling av sitt sätt att utöva yrket (Svensk sjuksköterskeföre-
ning [SSF], 2007).  
 
Att som nyutexaminerad sjuksköterska ställas inför akuta situationer beskrivs i en studie 
av Valdez (2008) som överväldigande och desillusionerande. I början av yrkeskarriären 
saknar den nyutexaminerade sjuksköterskan erfarenhet av att prioritera och kunskap om 
vilka förväntningar som finns på utförandet av arbetet. Kunskap om vad som ska göras, 
regler och procedurer vid kliniskt arbete, finns men erfarenhet av att ha upplevt akuta 
situationer saknas. Att utsättas för en akut situation kan därför komma att upplevas som 
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väldigt oväntat, detta beror bland annat på att den nyutexaminerade sjuksköterskan 
kommer direkt ifrån den akademiska världen (Valdez, 2008). Enligt Högskoleförord-
ningen (SFS 1993:100) ska dock den grundutbildade sjuksköterskan ”visa förmåga att 
tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar 
utifrån individers och gruppers behov”.  
Valdez (2008) uppmärksammar vidare att många nyutexaminerade sjuksköterskor kän-
ner en stress och en frustration över en akut arbetssituation eftersom de känner att de 
inte räcker till på grund av bristande erfarenheter. Stressen kommer bland annat ifrån en 
oro över att utföra arbetet självständigt, oklara förväntningar och hanteringen utav nya 
situationer. En stor anledning till känslan av att inte vara förberedd i akuta situationer 
grundar sig i lågt självförtroende hos den nyutexaminerade sjuksköterskan (Valdez, 
2008).  
 
En akut situation beskrivs som något hastigt eller plötsligt inträffat, vilket leder till att 
akut vård behöver ges. Akutvård beskrivs i sin tur som ett hastigt omhändertagande av 
en sjuk eller skadad patient (Nationalencyklopedin [NE], 2013a). Enligt Vårdguiden 
(2012) kan exempel på akut situation vara en patient med bröstsmärtor, svåra andnings-
besvär, svåra buksmärtor eller någon som plötsligt förlorar medvetandet. 
Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 
akutsjukvård (SSF, 2010a) beskrivs akutsjukvård som den vård och omvårdnad som ges 
vid akutmottagning eller akutvårdsavdelning de 24 första timmarna.  
Akutsjukvård är dock något som kan behöva utföras även på andra vårdavdelningar och 
då initialt självständigt av avdelningens personal. Vårdpersonal måste därför ha god 
kännedom om hur den akuta situationen på bästa sätt ska hanteras (Kindleysides, 2007).   
För att börja agera i en akut situation krävs först och främst att situationen är bedömd 
som akut (Steen, 2010). För det krävs kunskap om vad som anses som normalt och vad 
som anses som avvikande. Att bedöma och kunna tolka patientens vitala parametrar är 
grundläggande kunskap för all vårdpersonal. Vitala parametrar avser andningsfrekvens, 
syresättning, blodtryck, puls, temperatur och vakenhetsgrad. Avvikelser i dessa para-
metrar kan ge tydliga signaler om att patienten är försämrad och att vidare åtgärder 
krävs (Steen, 2010). Grundläggande kompetens är också att veta vad som bör uppmärk-
sammas och vad för åtgärd som krävs (Kindleysides, 2007). Enligt Steen (2010) ska, i 
en mer tydligt avvikande vårdsituation, strukturen ABCDE användas, där A står för 
Airways with cervical spine control, B står för Breathing, C står för Circulation, D står 
för Disability och E står för Exposure. Airways innebär att skapa fri luftväg och stabili-
sera halsryggen, Breathing innebär kontroll av andningsfrekvens och rytm, Circulation 
innebär kontroll av puls och yttre eller inre blödning, Disability innebär kontroll av 
medvetandegrad och känsel, Exposure innebär att exponera skadan och kontrollera om-
givningen. Tekniska färdigheter är här en viktig tillgång och innebär att vårdpersonalen 
besitter medicintekniska kunskaper, såsom att förbereda och administrera läkemedel, 
etablera fri venväg och utföra ven- eller kapillärprovtagning, men också grundläggande 
yrkeskunskaper inom bland annat medicin och omvårdnad (Sharp, 2012). Enligt Steen 
(2010) är det viktigt att hålla sig till strukturen ABCDE för att aldrig missa något utav 
det mest grundläggande och på så sätt säkerställa att nödvändiga åtgärder sätts in. Detta 
kan leda till stabilisering utav patientens tillstånd och möjlighet till återhämtning.  
 
Att arbeta inom hälso- och sjukvård innebär enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) att personalen själv bär ansvaret för hur arbetsuppgifter fullgörs. Vårdperso-
nal beskrivs som en eller flera personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård 
(SOSFS 2009:10). I Nationalencyklopedin (2013b) förknippas ordet vård med någon 

2 
 



form av behandling eller åtgärd. Att inneha ett vårdyrke, alltså arbeta som vårdpersonal, 
syftar på olika yrken inom hälso- och sjukvården. Det kan innebära arbete som förebyg-
gande vård, undersökningar, behandlingar, omvårdnad och forskning men även arbete 
inom exempelvis sjukvårdsupplysning (NE, 2013b). 
Den grundutbildad sjuksköterska ska alltid sträva efter att tillgodose patientens basala 
och specifika omvårdnadsbehov, oavsett situation (SOS, 2005). Den erfarna såväl som 
den nyutexaminerade sjuksköterskan ska självständigt kunna använda sig utav omvård-
nadsprocessen. Omvårdnadsprocessen inkluderar bland annat observation och bedöm-
ning av patient samt planering, genomförande och utvärdering av insatta åtgärder (SOS, 
2005). Omvårdnadsprocessen behöver anpassas till personcentrerad vård, som är en 
utav de sex kärnkompetenserna (SSF, 2010b). Personcentrerad vård belyser vårdrelat-
ionen mellan sjuksköterskan och patienten. Vårdrelationen kan vara lång eller kort men 
ska alltid vara på patientens villkor och värna om patientens integritet och värdighet. Ett 
gott bemötande från sjuksköterskan och uppmuntrande till patientens delaktighet är vik-
tiga komponenter. Det är utifrån patientens upplevelser och känslor som sjuksköterskan 
ska identifiera styrkor och behov för vidare vård (SFS, 2010b). 
 
Förberedd är ett ord som står för redo och att vara förberedd innebär att det krävs förbe-
redelser. Dessa kan i sin tur beskrivas som förberedande åtgärder, alltså övning, träning 
och repetition inför specifika situationer (Synonymer, 2013). Att kunna anpassa sig och 
ha en plan för olika svårigheter som är uttänkt innan det oväntade inträffar är också en 
slags förberedelse vilken beskrivs av Rall och Dieckmann (2005). Genom samverkan 
och inhämtad kunskap om till exempel nyckelfaktorerna i modellen Crisis Resource 
Management kan förberedelser för framtida risker analyseras. Crisis Resource Mana-
gement är en modell med förberedande åtgärder som används innan akuta situationer 
uppkommer, för att där och då kunna hantera den akuta situationen på bästa sätt. Denna 
modell har tidigare använts inom flygväsende, sjöfart och industri för att undvika kata-
strofsituationer (Rall & Dieckmann, 2005). Inom sjukvården kan det till exempel inne-
bära att förutse vad som kan inträffa i ett senare skede och då också planera i förväg 
vilka förberedelser som bör utföras. Att kalla på hjälp i tid och ha rätt kompetens på rätt 
plats är ytterligare förberedande åtgärder som kan underlätta akuta situationer (Rall & 
Dieckmann, 2005). Sharp (2012) beskriver faktorerna som förekommer i modellen 
Crisis Resource Management som icke-tekniska färdigheter, dessa är exempelvis upp-
giftshantering, teamarbete, situationsmedvetenhet och beslutsfattning, alltså strukturer 
för effektiv kommunikation.   
Enligt Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor (SSF, 2010b) krävs 
också att ett bra säkerhetsarbete utförs för att patientens komplexa vårdbehov i den ak-
tuella situationen tillmötesgås. För att detta ska uppnås krävs ett samarbete mellan pro-
fessionerna eftersom olika professioner bidrar till patientens vård och behandling på 
olika sätt. Även redan inträffade händelser ska belysas och bearbetas för ett bra säker-
hetsarbete (SSF, 2010b). 
 

Problemformulering 
Sjuksköterskans skyldighet att kunna hantera akuta situationer och samtidigt ge en god 
omvårdnad till patienten kräver förberedelser av såväl tekniska som icke-tekniska fär-
digheter. För att kunna använda dessa färdigheter krävs kunskap om vad som gör vård-
personal trygg i sitt agerande i akuta situationer. Det behövs också kunskap om de för-
utsättningar som gör att vårdpersonal förmedlar och känner stabilitet i sina roller även 

3 
 



när något akut inträffar. Att inte kontinuerligt utsättas för akuta situationer kan ge en 
känsla av osäkerhet i agerandet och behöver därför uppmärksammas. 
    

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva förutsättningar som gör att vårdpersonal 
känner sig förberedda på att kunna hantera akuta situationer.  
 

Metod 
Litteraturstudien utformades enligt Högskolan i Halmstads riktlinjer för skriftliga upp-
gifter och vetenskapliga arbeten inom omvårdnad (2013). Studier relevanta för syftet 
söktes i databaser och bearbetades med utgångspunkt från Fribergs (2012) modell för 
genomförande av en litteraturöversikt. 
 

Datainsamling 
Insamling av data skedde inledningsvis i databaserna Cinahl och Pubmed med utgångs-
punkt från sökord relaterade till syftet. Sökningar gjordes även i Academic Search Elite, 
dock med mindre träffrekvens. Tidigt i processen användes sökord från databasernas 
ämnesordlista, detta för ett hitta ett gemensamt spår med tydlig riktning på de träffar 
som uppkom. Databasernas ämnesord kompletterades med varandra samt med fritext-
ord. Samtliga sökningar avgränsades till studier publicerade de senaste 10 åren och pub-
licerade på engelska. I databaserna Cinahl och Academic Search Elite gjordes även av-
gränsningen research article. 
I Cinahl användes sökorden emergencies, nursing staff hospital, emergency care, emer-
gency nursing, emergency medical service samt acute care, alla ifrån ämnesordlistan 
Cinahl Headings. Sökningarna i Cinahl kompletterades med fritextorden prepared och 
experience.  
I PubMed användes sökorden emergencies, nursing staff hospital, nursing staff, emer-
gency treatment samt emergency nursing, alla ifrån ämnesordlistan PubMed MeSH-
term. Sökningarna i PubMed kompletterades med fritextorden prepared, experience och 
acute care.  
I Academic Search Elite användes sökorden emergencies, emergency nursing samt 
emergency medical service, alla ifrån ämnesordlistan Subject terms. Sökningarna kom-
pletterades med fritextordet prepared. 
 
Exklusionskriterier för sökningarna var studier som redovisade katastrofförberedelser i 
titel samt akutvård med inriktning mot barn. Även akuta situationer relaterat till mycket 
ovanliga sjukdomsfall exkluderades, då de inte ansågs fullt ut relevanta för syftet och 
riktlinjerna för litteraturstudien (Friberg, 2012). Samtliga sökord som använts åskådlig-
görs i Bilaga A. I de fall titlar på artiklar uppfattades kunna besvara litteraturstudiens 
syfte lästes tillhörande abstract. Abstract som i sin tur uppfattades beskriva resultat rele-
vanta för litteraturstudiens syfte placerade artikeln i urval 1. I urval 1 hamnade 20 artik-
lar vilka alla lästes i sin helhet. De artiklar som i sitt resultat besvarade litteraturstudiens 
syfte placerades därefter i urval 2. Urval 2 utmynnade då i elva artiklar vilka bedömdes 
kunna bidra till litteraturstudiens resultat. Sju av artiklarna var kvalitativa, två av artik-
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larna var kvantitativa och två bestod av både kvalitativ och kvantitativ metod. Artiklar-
na i urval 2 kvalitetsgranskades utifrån protokoll för kvalitetsbedömning av Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011), olika mallar användes beroende på artikelns metod. Urval 
2 finns redovisat i Bilaga C1-C5.  
 
De elva utvalda artiklarna lästes och granskades först individuellt och sedan gemensamt 
av båda författarna. För att bestämma vetenskaplig grad på de olika artiklarna användes 
protokoll för kvalitetsbedömning av studier. För granskningen användes en bedöm-
ningsmall för kvalitativa studier och en annan bedömningsmall för kvantitativa studier 
(Willman et al., 2011). De studier som använde både kvalitativ och kvantitativ metod 
granskades med både kvalitativ och kvantitativ bedömningsmall. I bedömningsmallarna 
fanns frågor som besvarades med ja, nej eller vet ej samt fritextsvar. I de fall frågan 
besvarades med ja eller kunde besvaras med ett fritextsvar erhölls 1 poäng. Frågor som 
besvarades med nej eller vet ej erhöll 0 poäng. Enligt Willman et al. (2011) kan den 
sammanfattande bedömningen av kvaliteten beskrivas som hög- grad I, medel- grad II 
och låg- grad III. Grad I kräver 80-100% poäng, grad II kräver 70-79% poäng och grad 
III kräver 60-69% poäng. Artiklarna sammanfattades i en artikelöversikt där den veten-
skapliga graden redovisas i Bilaga C1-C5 tillsammans med syfte, metod, urval, bortfall 
och slutsats.  
    

Databearbetning  
Resultatet i studierna som kvalificerade sig till urval 2 lästes noggrant igenom flera 
gånger för att finna och fastställa relevanta kopplingar till litteraturstudiens syfte. Det i 
studiernas resultat som svarade till litteraturstudiens syfte översattes till svenska, 
granskades och sammanfattades. Det som framkom i studiernas resultat som kunde 
svara till litteraturstudiens syfte, punktades upp på olika ark och jämfördes sedan för att 
hitta gemensamma nämnare. På ett överskådligt sätt sammanställdes sedan resultatet 
under olika teman. De teman som framkom var: Betydelsen av att uppleva akuta situat-
ioner ett flertal gånger, Betydelsen av att samarbeta i team vid akuta situationer, Bety-
delsen av att känna trygghet med tekniska moment vid akuta situationer och Betydelsen 
av personliga egenskaper vid akuta situationer.      
 

Resultat 
Betydelsen av att uppleva akuta situationer ett flertal gånger  
I sex studier betonades betydelsen av att uppleva akuta situationer ett flertal gånger som 
en förutsättning för att vårdpersonal ska känna sig förberedda på att kunna hantera akuta 
situationer (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson & Suserud, 2005; 
Kidd, Kenny & Meehan- Andrews, 2011; Ranse & Arbon, 2007; Ross & Bell, 2009; 
Tallentire, Smith, Skinner & Cameron, 2011; Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2012). 
Upprepade upplevelser av akuta situationer ansågs ge ökad kunskap, rutin och trygghet 
(Ahl et al., 2005; Ross, & Bell, 2009). Att för sällan uppleva akuta situationer minskade 
däremot tryggheten (Kidd et al., 2011). I fem studier framhölls vikten av att uppleva 
akuta situationer regelbundet för att öka sin beredskap och skapa sig en trygghet inför 
det oväntade (Ahl et al., 2005; Kidd et al., 2011; Ranse & Arbon, 2007; Ross & Bell, 
2009; Tallentire et al., 2011). Tallentire et al. (2011) fann att den teoretiska kunskapen 
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kunde vara svår att översätta till verkligheten. Informanterna menade att det därför var 
viktigt att öva i virtuella miljöer för att komma närmre verkligheten och på så sätt känna 
sig mer förberedd i akuta situationer.  
Möjligheten till träning i akuta situationer, såsom simuleringsövningar, framhölls också 
av Kidd et al. (2011) och utbildning inom krishantering betonades av Ross & Bell 
(2009) som en bidragande faktor till större trygghet i akuta situationer. 
 
Wireklint-Sundström och Dahlberg (2012) beskrev att det var av vikt att vara flexibel 
och att inte ta förhastade beslut i en oväntad situation. Informanterna framhöll också i 
studien att det är bättre att vara förberedd på det värsta scenariot för att kunna hantera en 
oväntad situation på bästa sätt. Detta för att alltid vara förberedd på att ge den bästa vår-
den, även om situationen inte skulle vara så allvarlig som först befarat.  
I Wireklint-Sundström och Dahlbergs (2012) studie framkom vidare att vårdpersonal i 
ambulanssjukvård aldrig vet vad som väntar när de åker ut på ett larm. Information från 
larmcentralen ger dock en bild av vad som kan vänta. Tidigare erfarenheter av olika 
situationer ansågs öka förståelsen över vad som behövs göras på plats och en plan på 
hur vårdpersonalen ska gå till väga med patienten kunde läggas upp. Ahl et al., (2005) 
beskrev dessutom att vården inom akutsjukvård plötsligt kunde förändras eller behöva 
avbrytas på grund av den kaotiska arbetsmiljön som kan uppstå, detta krävde en flexibi-
litet hos vårdpersonalen. 
För att ta beslut krävdes enligt Ranse och Arbon (2007) att vårdpersonal hade kontroll 
över situationen. För att sedan kunna agera krävdes det att de visste vad som behövde 
göras. Detta kunnande byggdes upp genom erfarenheter och upplevelser från flera akuta 
situationer och ett ständigt lärande. Det ansågs också som viktigt att ha förmågan att 
känna igen patienters behov för att ta beslut, eller ifrågasätta ett redan taget beslut 
(Ranse & Arbon, 2007). 
 
Betydelsen av att samarbeta i team vid akuta situationer 
I fem studier framkom betydelsen av att samarbeta i team vid akuta situationer som en 
förutsättning för att vårdpersonal ska känna sig förberedda på att kunna hantera akuta 
situationer (Ahl et al., 2005; Brink, Bäck-Pettersson & Sernert, 2011; Hodges, Troyan 
& Keeley, 2010; Ross & Bell, 2009; Tallentire et al., 2011). Tallentire et al. (2011) 
uppmärksammade betydelsen av att tidigt kalla på hjälp i en situation som bedömdes 
som akut och kändes övermäktig. Att använda sina kollegors kunskaper, känna förtro-
ende för dessa och se dem som en tillgång i sitt arbete sågs också som viktigt. Ross och 
Bell (2009) påvisade att god kunskap om sina kollegor och deras förmågor behövdes i 
akuta situationer men också att veta om sina egna begränsningar och när det är dags att 
kalla på hjälp. 
I studien av Hodges et al. (2010) framhölls vikten av att utnyttja varandra som tillgäng-
liga resurser och fråga om hjälp i akuta situationer. Att veta vem som var bra på vad och 
vem som kände till den senaste vetenskapliga forskningen inom ett speciellt område 
beskrevs av en deltagare i studien som en styrka i teamsamverkan. 
  
Både Brink et al. (2011) och Ross och Bells (2009) resultat visade att kollegors utbyte 
av erfarenheter och observationer bidrog till ökad självkännedom och även en utveckl-
ing av den egna professionella kompetensen. Enligt Brink et al. (2011) resulterade 
sammankomster i grupp både i en känslomässig och i rationell trygghet i pressade situ-
ationer. Kollegorna kunde också, genom utbyte av erfarenheter, undvika att upprepa 
varandras tidigare misstag.   
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Ett bra teamarbete kunde underlätta i tuffa och svåra situationer genom att deltagarna 
delade upplevelser, insikter och känslor, detta skapade en god sammanhållning bland 
teammedlemmarna (Ahl et al., 2005). Teammedlemmarna i studien beskrev att de litade 
fullt ut på varandra och visste vad kollegorna var kapabla till. Detta ansågs underlätta 
arbetet och ge en säkrare vård. En informant i studien av Ahl et al. (2005) uttryckte att 
kunskap och känslor som delas inom den prehospitala vården var svåra att förstå för 
vårdpersonal som inte arbetat i den miljön, vilket visade på det specifika samarbetet 
inom akutsjukvård. 
 
Betydelsen av att känna trygghet med tekniska moment vid akuta 

situationer 
I fem studier framkom betydelsen av att känna trygghet med tekniska moment vid akuta 
situationer som en förutsättning för att vårdpersonal ska känna sig förberedda på att 
kunna hantera akuta situationer (Ahl et al., 2005; Gentil, Ramos & Whitaker, 2008; 
Jacobson, Belcher, Sarr, Riutta, Douglas Ferrier & Botten, 2010; Romanzini & Bock, 
2010; Tallentire et al., 2011). 
Enligt Gentil et al., (2008) uppfattades det vara av stor vikt att öva på tekniska moment 
och bli trygg i dessa då det krävdes snabbhet och säkert handhavande i en akut situation. 
Tekniska moment såsom att förbereda och administrera läkemedel och etablera fri ven-
väg gavs som exempel på baskunskaper som krävdes. Därför ansågs det viktigt med en 
kombination av teori och praktik i samband med utbildning av vårdpersonal. 
Även Jacobson et al. (2010) framhöll vikten av att simulera olika akuta situationer i 
träningssyfte. Simuleringarna som genomfördes med de deltagande sjuksköterskorna 
visade att deras tekniska färdigheter och kritiska tänkande inför en akut situation för-
bättrades. Ross och Bell (2009) beskrev att utbildningar inom grundläggande Hjärt- och 
Lungräddning [HLR] och även mer avancerade utbildningar inom HLR och akutsjuk-
vård upplevdes som en utveckling av den individuella kompetensen.  
 
Att veta vad som ska göras i den akuta situationen men inte riktigt veta hur på grund av 
att man inte har den praktiska erfarenheten utan endast den teoretiska kunskapen besk-
revs som ett problem i studien av Tallentire et al. (2011). En deltagare i studien beskrev 
en situation då läkemedel skulle administreras. Deltagaren visste vad som skulle ges och 
varför men hade inte den praktiska erfarenhet om hur det skulle utföras.  
Även Ahl et al. (2005) påvisade att ett säkert handhavande av utrustning och material 
underlättar en svår situation. Däremot visade Romanzini och Bocks (2010) studie att det 
krävdes mer känslomässig förberedelse än teknisk för att kunna hantera situationer som 
kräver akut handlingskraft.  

   
Betydelsen av personliga egenskaper vid akuta situationer 

I fyra studier framkom betydelsen av god kännedom om personliga egenskaper vid 
akuta situationer som en förutsättning för att vårdpersonal ska känna sig förberedda på 
att kunna hantera akuta situationer (Ahl et al., 2005; Hodges et al., 2010; Tallentire et 
al., 2011; Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2012).  
I Ahl et al. (2005) studie hävdade vårdpersonal att den stora variationen av situationer 
som de möter i ambulanssjukvården gör deras erfarenheter unika. Studien visade att 
många som lockas till arbete inom området ser det som positivt att konfronteras med 
nya och spännande situationer, utmanas av att testa sina gränser och visa att de är be-
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redda att agera. Informanterna betonade också vikten av att vara flexibel, kreativ och 
ödmjuk i hur de närmade sig patienten och sina uppgifter (Ahl et al., 2005). Att ha för-
mågan att hitta det bästa sättet att agera i ett oväntat dilemma, och att i mötet med pati-
enten vara närvarande skapade känslan av att vara förberedd (Wireklint-Sundström & 
Dahlberg 2012).  
 
Vårdpersonal i ambulanssjukvård får information om vilket typ av fall de är på väg till, 
men samtidigt är vetskapen om hur situationen ser ut i verkligheten begränsad. Att vara 
förberedd på det faktum att varje vårdsituation kan förändras kräver därför ett öppet 
sinne och förmåga att kunna ta situationen som den kommer (Wireklint-Sundström & 
Dahlberg, 2012). 
Tidspressade och kaotiska situationer krävde ett lugn hos vårdpersonalen och en för-
måga att hantera stress. Vikten av att skapa en lugn och positiv miljö för patienten 
framhävs, även om vetskapen om vad som kommer hända härnäst med patienten kan 
vara oviss. En sådan strategi ansågs kunna ha en lugnande inverkan på patienten trots 
den ovissa framtiden (Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2012).   
 
Tallentire et al. (2011) beskrev att känslor som överväldigande och paralyserande var 
vanligt förekommande i en akut situation med mycket stress inblandat. Anledning till 
detta var att situationen i sig är tidspressad, mycket information delges och de åtgärder 
som sätts in är avgörande.  
Enligt informanterna i studien av Tallentire et al. (2011) var rädslan för att göra fel och 
förvärra en redan försämrad patients tillstånd en anledning till att ett ingripande i en 
akut situation skulle kunna utebli.  
 
Hodges et al., (2010) påvisade att det är viktigt att bygga en professionell motstånds-
kraft för att anpassa sina handlingar efter den aktuella situationen. Med motståndskraft 
syftades på att orka arbeta inom en miljö som innebär komplexitet och oförutsägbarhet.  
Även vikten av att utveckla själveffektivitet i just akuta situationer framhölls samt öka 
sin självkännedom och förståelse av sina egna personliga föreställningar om hur man 
kan bli bättre (Hodges et al., 2010).    
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Valet av databaserna Cinahl och Pubmed har sin grund i att de innehåller omvårdnads-
relaterade studier. Dessutom fanns det intresse att finna ytterligare perspektiv på pro-
blemet, relevant till litteraturstudiens syfte, och därför gjordes kompletterande sökning-
ar i databasen Academic Search Elite.   
 
En liten förändring av syftet fick genomföras i ett tidigt skede av sökarbetet. Den psy-
kiska och mentala förberedelsen hos vårdpersonal användes till en början som ett 
sökord men gav träffar på andra områden än vad som var relevant för litteraturstudiens 
syfte, därav genomfördes en ändring utav sökord.  
Valet av termen vårdpersonal i syfte och som ämnesord i sökningar bedömdes ge en 
bredare bild av området eftersom fler yrkesgruppers upplevelser blev inkluderade. Då 
syftet var att beskriva förutsättningar som gör att vårdpersonal känner sig förberedda på 
att kunna hantera akuta situationer var det intressant och värdefullt att söka information 
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från alla de yrkesgrupper inom vården som i sitt arbete kan stöta på denna situation. Då 
vi ansåg att allas erfarenheter och upplevelser av akuta situationer kan vara till hjälp för 
sjuksköterskan, använde vi oss även av exempelvis läkare och undersköterskors per-
spektiv. Akuta situationer kan inom sjukvården innebära många olika situationer och 
inträffa på alla avdelningar. Därför gjordes ingen fullständig exkludering vad det gäller 
specialistområden men vissa inriktningar togs ändå i beaktande. Akuta situationer inom 
pediatrik och katastrofberedskap valdes bort på grund av detta. Även akuta situationer 
som krävde avancerad specialistkunskap valdes bort med tanke på den grundutbildade 
sjuksköterskans ansvarsområden. Ambulanspersonals upplevelser användes däremot 
som en tillgång, då dessa kan utgöras av såväl undersköterskor, grundutbildade sjukskö-
terskor och specialistutbildade sjuksköterskor. Dessa yrkesgrupper motsvarar de perso-
nalkategorier som kan finnas på en vårdavdelning och eftersom de stöter på oväntade 
situationer i sitt dagliga arbete ansågs de med sina erfarenheter kunna bidra till ett rele-
vant resultat till litteraturstudiens syfte.   
 
I ett tidigt skede gjordes sökningar avgränsade till studier publicerade de senaste fem 
åren. En ändring till studier publicerade de senaste tio åren gav däremot en större träff-
rekvens och därmed fler studier som var utav intresse relaterat till litteraturstudiens 
syfte.  
 
Att ett flertal utav studierna visade upp gemensamma nämnare för vad som påverkar 
upplevelsen av den akuta situationen ses som en styrka. Även variationen av kvalitativa 
och kvantitativa studier bidrog till ett starkare resultat, då både individens perspektiv på 
förberedelser i akuta situationer beaktas såväl som ett generellt perspektiv.  
 
Sökhistoriken redovisar kombinationer utav två eller fler sökord som gett relevanta träf-
far till litteraturstudiens syfte. Alla träffar med kombinationerna kvalificerade sig dock 
inte till urval 2. I de inledande sökningarna med endast en term ifrån databasens ämnes-
ordlista lästes ingen utav träffarna utan kompletterades istället med ytterligare ämnes-
ord. Detta för att få en mer avgränsad och relevant sökning. Anledningen till att de en-
skilt sökta termernas träffar inte studerades var att de, utan kombination av ytterligare 
term, inte gav något rättvist svar på litteraturstudiens specifika syfte. Detta anser vi dock 
tyda på att området är väl genomsökt. Redovisning utav studier som förekom vid flera 
olika sökkombinationer är åskådliggjort i Bilaga B1-B3. De sökningar som gav dubblet-
ter utav träffar redovisas bara i urval 2 första gången som de förekom och är i de andra 
sökningarna markerade med ( )* i urval 1.    
Utav studierna i urval 2 var en ifrån Storbritannien, två ifrån Australien, två ifrån Brasi-
lien, tre ifrån USA och tre ifrån Sverige. Uppfattning om likheter inom vårdarbetet iden-
tifierades i alla studier och ansågs därmed relevanta för litteraturstudiens resultat. Möj-
ligheten till att inkludera tre svenska studier ses som en styrka då de är direkt applicer-
bara på svensk hälso- och sjukvård.  
 
Mallarna som användes för att bedöma kvaliteten på de kvalitativa och kvantitativa stu-
dierna är hämtade ifrån Willman et al. (2011). Dessa var utformade med ja- och nej- 
frågor samt ett svarsalternativ för vet ej. Även öppna frågor förekom. En sammanfat-
tande bedömning gavs i form av hög, medel eller låg kvalitet. För att kunna göra en 
rättvis fördelning skapades ett poängsystem för svarsalternativen där ja gav ett poäng, 
nej och vet ej noll poäng samt erhållet svar på öppen fråga ett poäng. Maxpoäng kunde 
därmed skapas såväl som procentssatsindelning där hög kvalitet innebar 80-100% av 
maxpoängen, medel kvalitet innebar 70-79% av maxpoängen och låg kvalitet 60-69% 

9 
 



av maxpoängen. Enligt Willman et al. (2011) är detta ett förslag på hur man kan an-
vända sig utav granskningsprotokollen för kvalitetsbedömning av studier. Detta kan ses 
som en svaghet då det inte är ett tydligt tillvägagångssätt utan mer ett förslag på hur 
sortering utav studier kan utformas och fungera som stöd. 
Granskningsprotokollet för den kvantitativa kvalitetsbedömningen innehöll tre frågor 
om blindning av olika parter och tre frågor om randomiserade grupper. Eftersom blind-
ning och randomisering inte var relevant i de studier vi valde ut gav detta en försvagad 
poängsättning och därmed en lägre procentsats på dessa studier. Dessa studier ansågs 
ändå bidra med relevant och aktuell information i sina resultat i förhållande till littera-
turstudiens syfte och behölls därför som underlag.  
  
Resultatdiskussion  
Betydelsen av att uppleva akuta situationer ett flertal gånger  
Att uppleva akuta situationer ett flertal gånger sågs som en förutsättning för att vårdper-
sonalen skulle känna sig mer förberedda då något akut inträffade (Ahl et al., 2005; Kidd 
et al., 2011; Ranse & Arbon, 2007; Ross & Bell, 2009; Tallentire et al., 2011; Wire-
klint-Sundström & Dahlberg, 2012). 
För att få en ökad kunskap och känna en trygghet med moment ansågs det att upprepade 
upplevelser av akuta situationer var av stor vikt (Ahl et al., 2005; Ross, & Bell, 2009). 
Att däremot sällan få uppleva akuta situationer minskade tryggheten hos vårdpersonalen 
i sitt arbete (Kidd et al., 2011). Erfarenheten och den implicita kunskapen som bildas 
med tiden och med rutiner i hur akuta situationer hanteras utvecklar ständigt sjukskö-
terskan i sin profession och ger en medvetenhet om att kunskap alltid är under utveckl-
ing. Enligt SSF (2010a) är det inom akutsjukvård av vikt att kunna tillämpa kunskap 
och färdigheter i olika situationer och vara beredd på det oväntade och oförutsägbara.  
Kidd et al. (2011) påvisade att träning av akuta situationer, såsom simuleringsövningar, 
är utav stor vikt för att känna trygghet i agerandet i en akut situation. Detta beskrivs 
också i Buykx, Cooper, Kinsman, Endacott, Scholes, McConnell-Henry och Cants 
(2012) studie där simuleringsövningar visade sig öka självförtroendet och skickligheten 
i att hantera akuta situationer hos både sjuksköterskestudenter och färdigutbildade sjuk-
sköterskor. Även SSF (2010b) beskriver att det krävs virtuella lärmiljöer till studenter, 
så att dessa kan öva på medicinskt tekniska moment i lärande miljö innan de utför mo-
menten på patienter. I sjuksköterskors utbildning och kompetensutveckling måste fort-
löpande träning i kommunikation vid akuta situationer utföras för att uppnå en ökad 
säkerhet. 
Simuleringsövningar ökar förståelsen över den egna reaktionen i en akut situation och 
ger på så sätt en förberedelse inför framtida liknande situationer. 
Wireklint-Sundström och Dahlberg (2012) framhöll att vårdpersonal inom ambulans-
sjukvården aldrig vet vad som väntar när de åker ut på ett larm, även om de fått inform-
ation från larmcentralen. Tidigare erfarenheter från olika situationer kan dock öka för-
ståelsen för situationen. Detta är i enlighet med Rall och Dieckmann (2005) som också 
beskriver svårigheten med att inte kunna planera i förväg då en akut situation inträffar. 
Det handlar alltså om att vara beredd och förvänta sig det oväntade. 
För att öka sin beredskap och skapa en trygghet inför oväntade situationer krävdes re-
gelbundet upprepade upplevelser av akuta situationer (Ahl et al., 2005; Ross & Bell, 
2009; Kidd et al., 2011; Ranse & Arbon, 2007; Tallentire et al., 2011). 
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Att få uppleva akuta situationer ett flertal gånger ger således trygghet för såväl den 
nyutexaminerade sjuksköterskan som den mer erfarna sjuksköterskan. Att regelbundet 
få uppleva akuta situationer ger en ständig utveckling av sjuksköterskans kompetens.  
 
Betydelsen av att samarbeta i team vid akuta situationer 
Att samarbeta i team vid akuta situationer bidrog till att vårdpersonal kände sig mer 
förberedda (Ahl et al., 2005; Brink et al., 2011; Hodges et al., 2010; Ross & Bell, 2009; 
Tallentire et al., 2011). 
Ross och Bell (2009) och Tallentire et al. (2011) framhävde vikten av att ha god kun-
skap om sina kollegors förmågor, känna förtroende för dessa och se sina kollegor som 
en tillgång i arbetet. Värdet av att veta sina egna begränsningar uppmärksammades och 
att tidigt kalla på hjälp i en akut situation som känns övermäktig beskrevs som en bety-
dande faktor. Även Hodges et al. (2010) beskrev att en styrka i teamsamverkan är att 
veta vem som är bra på vad och vem som känner till den senaste vetenskapliga forsk-
ningen inom ett specifikt område. 
Enligt SSF (2013) behöver sjuksköterskan ha en grundinställning om att kollegorna har 
den kunskap och de erfarenheter som fordras för att ett bra beslut ska kunna fattas. Kun-
skap om sina egna styrkor och svagheter är också enligt Rall och Dieckmann (2005) en 
av de viktigaste faktorerna för att kunna ingå i ett gott teamarbete. De betonar vidare 
värdet av att be kollegorna om hjälp och använda de resurser som finns, att inte försöka 
lösa alla problem själv utan låta andra, som kan vara bättre inom området, att hjälpa till. 
Inom sjukvården finns många olika kompetenser och för att få en så bra och säker vård 
som möjligt är det viktigt att utnyttja alla dessa kompetenser. 
Brink et al. (2011) påvisade att genom utbyte av erfarenheter kunde kollegor undvika att 
upprepa varandras tidigare misstag. För att viktig information ska kunna ges, tas emot 
och förstås av alla i teamet beskriver också Sharp (2012) att det krävs en effektiv kom-
munikation mellan teammedlemmarna. Ambulanssjukvården är ett tydligt exempel på 
bra teamarbete med personal som besitter olika kompetenser. Inom ambulanssjukvården 
kan både undersköterskor, sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistutbildning och 
läkare ingå i ett team, och de behöver varandra för att uppnå en så god vård som möj-
ligt. SSF (2010b) lyfter fram sjuksköterskans roll i teamet och beskriver att kommuni-
kationen mellan teamets medlemmar ska ske med respekt och integritet. Detta styrks av 
Rall och Dieckmann (2005) som menar att kommunikation i teamet är nyckeln till 
framgång i akuta situationer. Sharp (2012) beskriver att kommunikationen säkerställer 
att alla vet vad som pågår, vad som behöver göras och vad som redan är gjort. Ett 
hjälpmedel som är framtaget för en god och relevant kommunikation är modellen Situ-
ation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation [SBAR]. SBAR ger konkreta förslag på 
vad som bör tas upp i en rapportering om en försämrad patient (Sharp, 2012). 
Genom att dela upplevelser, insikter och känslor skapades en god sammanhållning 
bland teammedlemmarna. Detta resulterade i ett bra teamarbete som kunde underlätta i 
svåra situationer (Ahl et al., 2005). SSF (2013) beskriver dock att det behövs mer än 
professionell kompetens för att arbeta i team, det krävs även att ha en positiv människo-
bild. SSF (2010b) påvisar också att när flera olika professioner och yrken kommer 
samman och samarbetar i team åstadkoms de bästa resultaten för patientens hälsa.  
Som nyutexaminerad sjuksköterska kan teamsamarbete innebära trygghet i planering 
och hantering av akuta situationer. Då sjuksköterskan i början av sin karriär kan känna 
osäkerhet i beslutfattandet i en oväntad situation är vetskapen om att uppbackning av 
arbetskollegor finns av stor vikt, då samverkan leder till utveckling av den egna kompe-
tensen. Av arbetsteamets tidigare erfarenheter kan den nyutexaminerade sjuksköterskan 
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lära sig hur vårdpersonal på bästa sätt kan hantera akuta situationer både före, under och 
efter händelseförloppet. Att inom teamet inneha en ständig kommunikation där erfaren-
heter delas ökar den professionella kunskapen hos alla inblandade vilket ger en säkrare 
vård för patienten.     
 
Betydelsen av att känna trygghet med tekniska moment vid akuta 

situationer 
Känslan av trygghet med tekniska moment i en akut situation ansågs som avgörande för 
hur resultatet blir, både för vårdpersonal och för patient (Ahl et al., 2005; Gentil et al., 
2008; Jacobson et al., 2010; Romanzini & Bock, 2010; Tallentire et al., 2011). Att ha 
god kännedom om omgivningen vad det gäller utrustning och hjälpmedel, men även 
medarbetare, framhålls även av Rall och Dieckmann (2005). Att veta hur utrustning 
som finns tillgänglig ska hanteras, känna trygghet i användandet av hjälpmedel samt ha 
kännedom om sina kollegors tekniska färdigheter avseende vem som är bra på vad och 
därefter utnyttja dessa egenskaper i en akut situation ses som helt avgörande faktorer för 
hur situationen utfaller. Att tidigt få möjlighet till att träna upp sin skicklighet vad det 
gäller att hantera de tekniska momenten, redan under utbildningens gång, ger en trygg-
het och kan underlätta hanteringen av akuta situationer. Kännedom och kunskap om 
detta är något som även Svensk sjuksköterskeförening framhåller i sin strategi för ut-
bildningsfrågor (SSF, 2010b) där en utav de sex kärnkompetenserna är just att bedriva 
en säker vård. Bedriva säker vård innefattar, för sjuksköterskan, bland annat att ha kun-
skap om medicinskt tekniska hjälpmedel och kunskap om informations- och kommuni-
kationsteknologi (SSF, 2010b).   
Gentil et al., (2008) och Jacobson et al., (2010) framhöll vikten av att få öva på tekniska 
moment då en akut situation kräver snabbhet och ett säkert handhavande.  
En kombination av teori och praktik under utbildning ansågs vara en möjlighet till ut-
veckling av de personliga färdigheterna (Gentil et al., 2008). Ytterligare en möjlighet till 
träning av de tekniska momenten var att simulera olika akuta situationer (Jacobson et 
al., 2010). Simuleringsövningar kunde förbättra sjuksköterskors tekniska färdigheter 
och öka det kritiska tänkandet. Enligt Buykx et al. (2012) kan användningen av simule-
ringsövningar i utbildningssyfte stärkas ytterligare. De beskriver att simuleringsövning-
ar kan visa på sjuksköterskors färdigheter i situationer som kräver akut handlingskraft.  
Ett säkert handhavande av teknisk utrustning visade sig underlätta en svår situation (Ahl 
et al., 2005). Att själv vara medveten om sina färdigheter samt begränsningar är också 
en viktig del av den professionella utvecklingen. I studien av Romanzini och Bock 
(2010) framkom emellertid i resultatet att känslomässig förberedelse väger tyngre än 
den tekniska förberedelsen i akuta situationer.  
Genom simuleringsövningar behandlas även den känslomässiga förberedelsen och en 
uppfattning om hur vårdpersonal reagerar i akuta situationer kan bli tydlig. Detta kan 
vara en hjälp till vad som behöver utvecklas och jobba extra med. Känslomässig förbe-
redelse kräver dock sin erfarenhet och utvecklas troligen till att bli starkare ju fler akuta 
situationer som upplevs.  
 

Betydelsen av personliga egenskaper vid akuta situationer 
Att ha god kännedom om sina personliga egenskaper, både de starka och svaga, visade 
sig ha stor betydelse vid akuta situationer (Ahl et al., 2005; Hodges et al., 2010; Tallen-
tire et al., 2011; Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2012). 
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En kompetent person med stark karaktär behöver inte vara den som är bäst på allt utan 
den som har vetskap om sina personliga egenskaper. Denna person kan då i god tid av-
göra om ens egna resurser kommer räcka till eller om ytterligare kompetens behövs. 
Detta skapar en bättre kontroll över situationen och ökar patientsäkerheten (Rall & 
Dieckmann, 2005).  
Enligt Rall och Dieckmann (2005) behövs en tydlig ledare i den akuta situationen, nå-
gon som kan överblicka och samordna olika kompetenser till att arbeta så effektivt som 
möjligt. Ledaren har som uppgift att fördela uppmärksamheten. En struktur som kan 
användas är modellen ABCDE vilken underlättar för vårdpersonalen att uppmärksamma 
de viktigaste områdena.   
Flexibilitet sågs som en god egenskap vid akuta situationer (Ahl et al., 2005). Detta 
styrks ytterligare av Rall och Dieckmann (2005) då de bland annat belyser risken för att 
i ett tidigt skede låsa sig vid en viss diagnos som i slutändan kanske inte stämde. Det är 
då viktigt att lyssna på andra kollegors synvinklar, upprepa och utvärdera situationen 
mer än en gång samt använda sig av all tillgänglig information som finns om patienten 
och den aktuella situationen.   
Att ha ett öppet sinne och vara redo för den akuta situationen beskrevs i resultatet i stu-
dien av Wireklint-Sundström och Dahlberg (2012). Förberedd på att varje situation kan 
förändras och då ha en plan för hur den skulle hanteras underlättade för vårdpersonalen. 
Genom att förutse vad som kan komma att behövas i ett senare skede kan förberedelser 
för en säkrare och lugnare hantering av den akuta situationen göras. Flexibilitet är även 
här en viktig egenskap då ett steg tillbaka och ny utvärdering utav situationen kan vara 
nödvändig.  
Ett lugn och en stresstålighet hos vårdpersonalen i akuta situationer uppfattades som 
värdefullt då en lugn och positiv miljö var en förutsättning för att skapa en lugnande 
inverkan på patienten (Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2012). Detta är i linje med 
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor (SSF, 2010b) där person-
centrerad vård är en kärnkompetens. Att alltid bevara patientens integritet och värdighet 
som grund för en fungerande relation mellan patienten och sjuksköterskan ses som en 
förutsättning för personcentrerad vård, oavsett vårdsituation (SSF, 2010b). Enligt Tal-
lentire et al. (2011) kunde dock en tidspressad situation leda till känslor som blev över-
väldigande och paralyserande för vårdpersonal. Detta skulle kunna relateras till den oer-
farenhet som finns hos den nyutexaminerade sjuksköterskan. Större trygghet i akuta 
situationer kommer med träning och exponering utav stress samt den professionella 
erfarenhet som byggs upp med åren. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjukskö-
terska (2005) framkommer det att sjuksköterskan har ett ansvar över sin professionella 
kunskap och utveckling. Detta är viktigt att ta i beaktande även under utbildningens 
gång för en personlig kompetensutveckling då det egna ansvaret är viktigt i den fram-
tida yrkesrollen som sjuksköterska. En möjlighet till att komma vidare i karriären kan 
vara förmågan att se sina starka sidor men också de svaga. Kunna lyfta fram de lite sva-
gare sidorna och ständigt arbeta med dessa mot det bättre kan i sig ses som en styrka.   
  

Konklusion och implikation 
Resultatet visade att upplevelser av flera akuta situationer gav erfarenheter som var av 
betydelse i den personliga förberedelsen inför ett akut omhändertagande. Möjlighet till 
träning av akuta situationer kunde öka känslan av erfarenhet och ge bättre förutsättning-
ar för framtida verkliga situationer. Att tillsammans arbeta i team och utnyttja tillgäng-
liga kompetenser underlättade i akuta situationer men fungerade också som ett stöd för 
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varandra avseende förberedande åtgärder. Resultatet visade vidare att utbyte av erfaren-
heter och observationer, kollegor emellan, kunde bidra till att öka den egna profession-
ella kompetensen. Att känna sig trygg med de tekniska momenten och inneha en god 
kännedom om personliga egenskaper vid akuta situationer skapade goda förutsättningar 
till förberedelser för vårdpersonalen. Sammanfattningsvis krävs det, för att bedriva sä-
ker vård i akuta situationer, att ta till vara på de förutsättningar som finns för att känna 
sig förberedd och ständigt utveckla dessa för både sjuksköterskans och patientens skull.   
 
Forskning om förberedelser inför akuta situationer och hur man på bästa sätt tillämpar 
dessa finns tillgängligt. För att kunna ge en säker vård med gott omhändertagande som 
nyutexaminerad sjuksköterska behövs det förberedelser i att hantera akuta situationer. 
Den nyutexaminerade sjuksköterskan kan i början av sin karriär känna en osäkerhet i 
sina beslut och i sitt hanterande av akuta situationer på grund av sin oerfarenhet. Detta 
skulle kanske kunna undvikas om utbildningen innehöll mer träning och exponering av 
akut omhändertagande där en god handlingskraft och samverkan i team är i fokus. Att 
inom utbildningen även sammankoppla simuleringsövningar av akuta situationer med 
reflektion är också utav stor vikt, eftersom reflektion kan medverka till en utveckling av 
färdigheter och en bearbetning av inhämtad kunskap. Reflektion kan också bidra till en 
mognadsprocess för den personliga utvecklingen i vad det gäller att hantera akuta situat-
ioner i den framtida professionen.      
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Bortfall: Inget bortfall redovisades 

Sjuksköterskor som jobbar inom 
akutsjukvård känner sig trygga, 
förberedda och motiverade till ar-
bete. De upplever också olika käns-
lor såsom medlidande, tacksamhet, 
ilska, ömkan, ledsamhet och ång-
est. Bekräftelsen och möjligheten 
till att rädda liv motiverar dem. 

Grad I 

2011 
United King-
dom 
Cinahl 

Tallentire, V., 
Smith, S., Skin-
ner, J., & Camer-
on, H. 

Understanding 
the behavior of 
newly qualified 
doctors in acute 
care context. 

Att besvara frågan 
vad som påverkar 
nyutexaminerade 
läkares beteende i 
omhändertagandet av 
en akut sjuk patient.  

Metod: Grounded theory.  
Urval: Sex grupper med totalt 36 del-
tagare med olika klinisk erfarenhet 
inom läkarprofessionen. 
Bortfall: Inget bortfall redovisades.  

För att öka patienters säkerhet och 
identifiera problem är simulerings-
övningar inom utbildningen ett 
effektivt sätt. Simuleringsövningar 
kan vara en hjälp för oerfarna lä-
kare att hantera komplexitet och 
osäkerhet i en stressfull miljö. De 
kliniska handledarna bör sträva 
efter att de oerfarna läkarna blir 
medvetna om sin roll och förvän-
tade ansvar.    

Grad I 

2012 
Sweden 
Cinahl 

Wireklint-
Sundström, B., & 
Dahlberg, K. 

Being prepared 
for the unpre-
pared: A phe-
nomenology field 
study of Swedish 
prehospital care. 

Att belysa prehospital 
sjukvård och hur am-
bulanspersonal före-
bereder sig för sina 
dagliga vårduppdrag 
och undviker att fatta 
förhastade beslut. 

Metod: Kvalitativ metod med fenome-
nologisk design. 
Urval: Elva deltagare med olika kom-
petenser inom ambulanssjukvård. Nio 
män och två kvinnor. 
Bortfall: Inget bortfall redovisades. 

God prehospitalvård påverkar pati-
entens säkerhet. Ambulanspersonal 
måste vara väl förberedda för mötet 
med patienten och vara medvetna 
om att informationen från larmcen-
tralen kan skilja från verkligheten. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Brazil 
Cinahl 

Gentil, RC., Ra-
mos, LH., & 
Whitaker, IY. 

Nurses’ training 
in prehospital 
care. 

Att identifiera sjuk-
sköterskors, inom den 
offentliga sektorn, 
åsikter om teoretiska 
kunskaper och fär-
digheter som behövs 
för akutsjukvård och 
hur man använder 
dessa enligt klinisk 
praxis 

Metod: Deskriptiv kvantitativ studie. 
Två olika datainsamlingsinstrument 
användes. 
Urval: Sjuksköterskor inom ambu-
lansvården i staden São Paulo. 
Bortfall: 75,3% valde att inte med-
verka. 

Sjuksköterskornas åsikter om 
grundläggande färdigheter såsom 
situationer som kräver beslutsfat-
tande, snabbhet och skicklighet i 
perioder med hög stress eller vård 
för en viss population förstärker 
behovet av kompetensutveckling 
inom detta område. 

Grad III 

2010 
United States 
Pubmed 

Jacobson, T., Bel-
cher, E., Sarr, 
Barbara., Riutta, 
E., Douglas Fer-
rier, J., & Botten, 
M. A. 

Clinical Scenari-
os: Enhancing 
the Skill Set of 
the Nurse as a 
Vigilant Guardi-
an. 

Att mäta sjuksköters-
kors självförtroende 
och skicklighet när 
det gäller att känna 
igen och reagera på 
en kritisk försämring 
av en patient och 
avgöra om scenario-
övningar ses som 
effektiv utbildnings-
strategi av persona-
len.   

Metod: Kvantitativ enkätundersökning 
med 5-gradig likertskala 
Urval: 51 operationssköterskor med 
två år eller mindre erfarenhet, från en 
multi-specialitet enhet. 
Bortfall: Inget bortfall redovisades. 

Sjuksköterskorna såg scenarion 
som fördelaktiga och önskade att 
fortsätta använda sig av kliniska 
scenarion som övning. 
Scenarierna var värdefulla för att 
förbättra patientvården och göra 
sjuksköterskorna mer självsäkra 
och skickliga i kritiska situationer. 

Grad III 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ och kvalitativ metod                                                                             
 

2011 
Australia 
Pubmed 
 

Kidd, T., Kenny, 
A., & Meehan- 
Andrews, T. 

The experience 
of general nurses 
in rural Australi-
an emergency 
departments. 

Att utforska upplevel-
sen hos sjuksköters-
kor som arbetar i 
sjukhusmiljö på 
landsbygden, med 
avseende på deras 
ansvar på akutmot-
tagning. 

Metod: Kvantitativ och kvalitativ me-
tod.  
I den kvantitativa delen användes en 5-
gradig likertskala. 
Urval: Kvantitativ del - 120 sjukskö-
terskor från två olika sjukhus på lands-
bygden, som arbetat inom akutsjuk-
vården de senaste tolv månaderna. 
Kvalitativ del – två grupper med fem 
deltagare i första gruppen och tolv 
deltagare i andra gruppen. 
Bortfall: 56% bortfall 
 
 

Studien visar att sjuksköterskor 
som jobbar på landsbygden arbetar 
under svåra omständigheter utan att 
klaga. Studien visar också att pro-
blem med självförtroendet inom 
akutomvårdnad kan mildras med 
tillräcklig finansiering, lokal till-
gänglig utbildning och profession-
ell utveckling.  

Kvantitativ- 
Grad III 
 
Kvalitativ- 
Grad I 

2009 
United States 
Cinahl 
 

Ross, E L., & 
Bell, S E. 

Nurses` comfort 
level with emer-
gency interven-
tions in the rural 
hospital setting. 

Att bestämma antal 
intyg från utbildning-
ar och år av erfaren-
heters inverkan på 
sjuksköterskors nivå 
av trygghet i nödsitu-
ationer. 

Metod: Kvantitativ och kvalitativ me-
tod. Där det fanns två öppna frågor i 
slutet av det kvantitativa frågeformulä-
ret. 
I den kvantitativa delen av frågeformu-
läret användes nominalskala och 5-
gradig likertskala. 
Urval: 147 frågeformulär skickades ut 
till tio länssjukhus. 
Bortfall: 41% bortfall. 

Intyg från utbildningar och år av 
erfarenhet var associerade med 
högre nivå att trygghet. Svaren från 
de kvalitativa frågorna gav en in-
sikt om sjuksköterskornas strategier 
för högre nivå av trygghet i akuta 
situationer. 

Kvantitativ- 
Grad III 
 
Kvalitativ- 
Grad I 
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