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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter med psykiatrisk problematik drabbas oftare än befolkningen i övrigt av 

somatisk sjukdom och lever i genomsnitt kortare. Akut somatisk sjukdom uppstår även inom 

den psykiatriska heldygnsvården och för att patienten skall få bästa möjliga vård är det av stor 

vikt att sjuksköterskan är väl insatt i principerna för akut somatiskt omhändertagande. Till sin 

hjälp att agera vid akuta tillstånd har sjuksköterskan akutväskan samt hjärtstartaren. 

Sjuksköterskans kunskaper om akut somatiskt omhändertagande med hjälp av akutväskan är i 

mycket liten utsträckning beforskade. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors uppfattningar om 

akutväskan som redskap för akut somatiskt omhändertagande inom den psykiatriska 

heldygnsvården. Metod: Material samlades genom semistrukturerade intervjuer av totalt sex 

informanter. Informanternas utsagor analyserades sedan med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskornas uppfattningar akutväskan redovisas genom fyra 

kategorier samt tillhörande nio subkategorier. Slutsats: Sjuksköterskorna ansåg att 

akutväskan inte var ändamålsenlig med vilka behov de hade. Sjuksköterskans kunskap var 

inte på samma nivå som akutväskans avancerade innehåll. För att i framtiden kunna säkra ett 

patientsäkert omhändertagande med hjälp av akutväskan vid akut somatisk sjukdom bör 

sjuksköterskorna få hjälp att uppdatera sina kunskaper samt träna med hjälp av akutväskan.  
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ABSTRACT 

Background: Patients with psychiatric diseases are more likely than the rest of the population 

to suffer physical illness. Acute somatic illness occurs within the psychiatric inpatient ward 

and it is of great importance that the psychiatric nurse is proficient in the principles of acute 

somatic care. In case of a medical emergency, the nurse has resources as the Emergency bag 

and the AED to help. There is very little research made regarding the knowledge of the nurse 

and her skills handling the Emergency bag. Aim: To examine what perceptions nurses have 

about the Emergency bag within the psychiatric inpatient care. Method: The data material 

was gathered through semi structured interviews from a total of six informants. Their stories 

were analysed by a qualitative content analysis. Results: The thoughts of the nurses regarding 

the Emergency bag are presented through four categories with nine attached sub categories. 

Conclusion: The nurses did not consider the Emergency bag purposive for the requirement 

they had at the psychiatric inpatient ward. The knowledge of the nurses was not congruent 

with the advanced content of the Emergency bag. To be able to maintain patient safety using 

the Emergency bag in a medical emergency the nurses need to update their knowledge as well 

as to practise using the Emergency bag.  
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INLEDNING 

I perioder med hög arbetsbelastning i form av suicidförsök på den allmänpsykiatriska 

avdelningen, högre frekvens av inneliggande patienter med missbruksproblematik samt 

tendenser av ökat psykiatriskt vårdbehov av somatiskt multisjuka patienter har jag hittat 

inspiration till följande studie. Jag upplever att akut somatiskt omhändertagande är något som 

mycket sällan berörs inom arbetslaget och från ledningshåll och min upplevelse är att 

kunskapen både hos mig själv och hos flera av mina kollegor inom olika yrkeskategorier 

skulle kunna förbättras. I början av året blev jag ansvarig för akutväskan på avdelningen 

vilket medförde att detta smått bortglömda redskap aktualiserades hos mig. Jag insåg snabbt 

att detta område var något relativt outforskat och att det kunde finnas ett behov att forska mer 

kring detta. 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans ansvar och patientens trygghet 

Sjuksköterskans roll är, i och med den mångfald av kunskap från olika discipliner som 

tillsammans skapar den avancerade omvårdnaden, mycket mångfacetterad. Sjuksköterskan 

bör beakta patienten ur ett holistiskt perspektiv, där både kropp, själ och ande har sina 

självklara platser men också bör ses tillsammans som något mer än dess enskilda delar. Den 

legitimerade sjuksköterskans omvårdnadskunskap hämtas från flera olika områden, däribland 

farmakologi och patofysiologi. Kunskapen innefattar bland annat att kunna stödja 

livsuppehållande funktioner hos patienten samt användning av avancerad medicinteknisk 

utrustning (Öhrn, 2013; Willman, 2009).  

Sjuksköterskan har en central roll i patientsäkerhetsarbetet och såväl patienter som närstående 

och personal ska känna en trygghet och säkerhet i att korrekta arbetssätt används för att främja 

patientens tillfrisknande samt minimera risken för vårdskador. I detta innefattas att 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar ska vila på evidensbaserad grund (Öhrn, 2013). 

 

Somatisk sjukdom inom psykiatrin   

Personer med psykiatriska sjukdomar har sämre fysisk hälsa jämfört med populationen i 

övrigt. De har till följd av detta högre sannolikhet att dö i förtid till följd av somatiska 

komplikationer jämfört med personer utan psykiatriska sjukdomar och personer med svår 

psykiatrisk sjukdom lever i genomsnitt 15–20 år kortare än genomsnittet av populationen. 

Risken att dö i förtid till följd av sjukdomar i cirkulationssystemet var nästintill tre gånger 
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ökad samtidigt som risken för förtid död till följd av sjukdomar i andningsvägarna var 

nästintill fyrdubblad (Nursing, Midwifery and Allied Health Professions Policy Unit, 2016). 

Personer med psykisk sjukdom är överrepresenterade när det gäller förekomst av 

tobaksrökning, något som i sin tur är den största beteendemässiga riskfaktorn för att drabbas 

av kronisk sjukdom och död (Bandiera, Anteneh, Le, Delucchi & Guydish, 2015).  

Förutom den överlag sämre fysiska hälsan finns det rikligt med psykiatriska tillstånd och 

sjukdomar som kan medföra behov av akut somatiska insatser av olika anledningar. Olika 

typer av suicidförsök är vanligt till följd av psykisk sjukdom och så många som drygt 95 % av 

de personer som dör till följd av självmord beräknas vara psykiskt sjuka före dödsfallet. 

Depression, schizofreni, missbruk samt personlighetsstörningar är de mest frekventa 

diagnoserna hos personer som tar sitt liv (Åsberg, Nordström & Runeson, 2010).   

Suicidförsök leder ofta till behov av akut somatiskt omhändertagande där hängningsförsök 

följt av intoxikationer är de i särklass vanligaste metoderna i Sverige för fullt genomfört 

suicid, medan intoxikationer är en vanligare metod för suicidförsök överlag 

(Folkhälsomyndigheten, 2015, Nguyen, T, Dalman, C, Le, T, Nyuyen T; Allebeck, P, 2010). I 

en australiensisk studie visade man 2006 att 45 % av de fullbordade suiciden inom sjukvården 

i stort skedde genom hängning (Boots et al., 2006) medan Hunt et al. (2012) påpekar att 

incidensen av hängning vid fullbordade suicid inom den psykiatriska heldygnsvården är uppåt 

75 %.  

Det är känt att psykofarmaka på olika sätt ökar risken för patienter att drabbas av akuta 

hjärtsjukdomar, vilket inkluderar bland annat plötslig hjärtdöd och hjärtinfarkt. 

Antipsykotiska och antidepressiva läkemedel medför störst risker, bland annat genom förlängt 

QT-intervall (Honkala et al., 2011; Fanoe et al., 2015). Plötslig hjärtdöd är en ledande orsak 

till dödsfall bland psykiatriska patienter och evidens finns också för att antipsykotiska 

läkemedel kan orsaka ventrikulära arytmier och ventrikelflimmer (Nagamine, 2016). En 

dansk studie utförd av Weeke et al. (2012) visade att vissa antidepressiva läkemedel kunde 

medföra en femdubblad risk för patienter att drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. 

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel i Sverige är i ett internationellt perspektiv stor, 

enligt OECD är Sverige ett av de fem länder med högst förskrivning i världen (OECD, 2013). 

I Socialstyrelsens riktlinjer för vård av Schizofreni och liknande tillstånd lyfts 

läkemedelsbehandling med antipsykotisk medicin fram som primärt i vårdprocessen och det 

är något som skall erbjudas patienten (Socialstyrelsen, 2017). Antipsykotisk medicin är något 

som används av flertalet olika patientgrupper inom den psykiatriska vården, bland annat hos 
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patienter med sömnsvårigheter, ångest/agitationsproblem samt mot maniliknande symtom 

(Wiesel, 2010).  

Ytterligare en faktor med betydelse för psykiatriska patienters ökade risk för att drabbas av 

somatisk sjukdom, är att de i lägre grad än befolkningen i övrigt behandlas med akuta 

evidensbaserade standardmetoder vid vissa akuta sjukdomstillstånd. I lägre utsträckning 

jämfört med befolkningen i övrigt behandlas psykiatriska patienter med angiografi vid 

strokesjukdom och de behandlas även i lägre utsträckning med ballongvidgning av hjärtats 

kranskärl vid hjärtinfarkt. Dessa patienter hade en högre sannolikhet att avlida inom sex 

månader efter insjuknande och de hämtade heller inte ut läkemedel för sekundärprevention i 

samma utsträckning (Socialstyrelsen, 2011). Patienter med psykiatriska sjukdomar har ofta 

också svårare att framföra sina fysiska symtom och de blir även i mindre utsträckning 

lyssnade på av vården när de väl beskriver dessa (Region Östergötland, 2015).  

 

Sjuksköterskornas kunskap om akut somatiskt omhändertagande 

För att patienter ska få en säker och effektiv sjukvård i det akuta skedet, oavsett var patienten 

befinner sig, är sjuksköterskans förmåga att göra korrekta bedömningar, prioritera åtgärder 

samt utföra åtgärder av största vikt. I bedömningen måste sjuksköterskan ta ställning till 

patientens aktuella fysiska och psykiska status samt tidigare och pågående somatiska 

händelser. Om sjuksköterskans inledande bedömning och åtgärder brister ökar riskerna för 

patienten. Ett akut somatiskt omhändertagande utförs internationellt såväl som i Sverige inom 

den somatiska sjukvården med hjälp av ABCDE-konceptet. ABCDE är ett strukturerat 

arbetssätt för att omhänderta akut sjuka patienter (Morgan & Wood, 2013). Sjuksköterskors 

kunskaper kring akut somatiskt omhändertagande varierar stort mellan olika specialiteter där 

sjuksköterskor arbetandes på akutmottagningen samt inom intensivvården kan förväntas ha 

den högsta kunskapen (Bukiran, Erdur, Ozen & Bozkurt, 2014). Akut somatiskt 

omhändertagande har ingen enhetlig definition och i detta innefattas bland annat Hjärt- och 

lungräddning (HLR), som sannolikt är det mest beforskade fenomenet inom området. HLR 

översätts till CPR, Cardiopulmonary resuscitation, och är huvudfokus i den engelskspråkiga 

definitionen av Basic Life Support. Basic Life Support utförs av sjukvårdspersonal såväl som 

av tränade lekmän och innefattar ingen specialistbehandling och heller inte 

läkemedelsbehandling. Advanced Life Support bygger vidare på Basic Life Support och 

innefattar medicinering och övrig specialistbehandling för en patient med hjärtstopp, 

exempelvis behandling med Adrenalin samt trakeal intubation (Resuscitation Council, 2015). 
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I de fall då hjärtstopp inträffar på sjukhus är sjuksköterskor ofta de som först upptäcker och 

påbörjar behandling för detta. Tillräckliga kunskaper i Hjärt- och lungräddning är avgörande 

för patientens möjlighet att återhämta sig. Flera studier rapporterar om sjunkande kunskaper 

över tid hos sjuksköterskor (Hamilton, 2004) vilket medför att frekvent återkommande träning 

är nödvändigt för att upprätthålla en tillräckligt hög kunskapsnivå. Bukiran et al. (2014) 

visade att enbart 15 % av sjuksköterskorna arbetandes på ett universitetssjukhus inom olika 

specialiteter hade tillräckliga kunskaper om Basic Life Support och Advanced Life Support i 

ett kunskapstest utformat för ändamålet. Då samma test utfördes ett halvår efter påföljande 

utbildningstillfälle visade majoriteten av sjuksköterskorna på tillräckliga kunskaper. När testet 

återigen utfördes ett år efter utbildningstillfället var återigen majoriteten av sjuksköterskorna 

under den kunskapsnivå man ansåg tillräcklig.  

Akutväskan 

Till sin hjälp för att agera på akuta somatiska komplikationer har sjuksköterskan inom 

psykiatrin främst akutväskan samt hjärtstartaren att tillgå. Akutväskans innehåll är inte 

standardiserat och ofta används istället en akutvagn eller liknande beroende på vilken typ av 

sjukvård som bedrivs. Innehållet skiljer sig därför åt mellan olika sjukhus samt mellan 

vårdinrättningar av olika typ. I den engelska litteraturen används flertalet olika begrepp för att 

beskriva rådande hjälpmedel, exempel på dessa är crash cart, crash trolley, crash box, MAX 

cart, emergency kit samt emergency trolley. Innehållet i dessa varierar i omfattning och har 

det gemensamma syftet att vara ett verktyg för att samla nödvändigt medicintekniskt material 

som behövs vid akut omhändertagande av somatiskt sjuka personer, oavsett om kontexten är 

en akutmottagning eller ett psykiatriskt gruppboende. Akutväskans lokalisation skall vara 

tydligt utmärkt och vara placerad i olåst utrymme för att möjliggöra snabbt agerande. För att 

ett snabbt agerande skall vara möjligt gör man ett undantag från gängse riktlinjer genom att 

låta akutläkemedel som normalt är placerade i läkemedelsrummet vara placerade i akutväskan 

(HLR-rådet, 2015). Akutväskan innehåller mediciner för akut bruk, intravenösa vätskor och 

redskap för akut omhändertagande. Materialet används exempelvis under pågående Hjärt- och 

lungräddning när en patient fått hjärtstopp, vid hypoglykemi samt om behov finns av att säkra 

fri luftväg för en medvetslös patient. Akutväskan är förseglad för att förhindra att material 

försvinner från den då den inte används (Amaro, 2015).  

Sjuksköterskor använder överlag inte akutväskan regelbundet vilket medför en osäkerhet 

kring handhavande samt innehållet i akutväskan. Detta kan i sin tur leda till handläggningen 
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inte blir optimal när den väl behöver användas. Hjärt- och lungräddning är en självklar del av 

akut omhändertagande och enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2016) 

rekommenderas repetitionsutbildning av Hjärt- och lungräddning två gånger per år. Någon 

övergripande rekommendation för hur ofta sjukvårdspersonal behöver repetitionsutbildning i 

användandet av akutväskan finns inte i Sverige. Amaro (2016) lyfter fram att sjuksköterskan 

förväntas vara välbekant med akutväskan och aktivt delta i Hjärt- och lungräddning. Utöver 

att sjuksköterskan kan begäras delta aktivt i användandet av akutväskan samt vara kunnig om 

dess innehåll samt vara väl förberedd för att administrera akuta mediciner noterar hon vidare 

att sjuksköterskor ofta inte är detta, vilket medför problem i det akuta omhändertagandet och 

risker för patienten (Amaro, 2016). Inom psykiatrin är sannolikheten att somatiska 

akutsituationer uppstår liten i jämförelse med den somatiska akutsjukvården. Detta medför att 

sjuksköterskorna som arbetar inom psykiatrin sannolikt saknar självförtroende samt de 

kunskaper som är nödvändiga för att kunna utföra ett kunnigt omhändertagande (Amaro, 

2016). Kunskapsbrist beträffande akututrustningen medför också att utrustningen inte 

genomgår den dagliga kontrollen i den utsträckning som riktlinjerna säger, något som Lu, 

Chin Ng & Xie (2015) uppger kan förbättrades efter tränings- och utbildningstillfällen kring 

akutväskan. I Amaros (2016) studie framkommer det att allmänsjuksköterskor som har en 

akutväska/akutvagn på sin arbetsplats uppger känslor av rädsla och oro beträffande innehåller 

i akutväskan, både rörande hur de ska hitta samt hur de ska handha specifik utrustning. En 

majoritet har svårigheter med att känna igen och använda all utrustning samt svårigheter med 

att preparera de akuta medicinerna. 

 

Bärande begrepp  

Som bärande begrepp används Patientsäkerhet, vilket likställs med begreppet Säker vård som 

beskrivs som en av sex kärnkompetenser för sjuksköterskor på avancerad nivå (Öhrn, 2013). 

Patientsäkerhet definieras av Socialstyrelsen i Patientsäkerhetslagen som att patienten skall 

skyddas från skador som är möjliga att undvika, det vill säga skydd mot vårdskador (SFS 

2010:659). Dessa vårdskador kan exempelvis uppstå när evidensbaserade metoder och 

tekniker inte används korrekt eller när patienten inte vårdas med rätt kompetens. Följande 

citeras från patientsäkerhetslagen, 6 kapitel 1§ ”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra 

sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt 

som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke 
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och respekt” (SFS 2010:659). Den personal som ingår i hälso- och sjukvårdspersonal bär 

därtill själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter samtidigt som man är 

skyldig att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. Om personalen noterar att en 

vårdskada uppstår eller att risken för detta finns skall personalen rapportera detta till 

vårdgivaren. Vidare skall vårdgivaren arbeta systematiskt med patientsäkerhet vilket innebär 

ett kontinuerligt arbete. I detta innefattas att vårdgivaren skall utföra det som behövs för att 

förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Ett förebyggande arbete med att undersöka 

vilka risker som finns i verksamheten och hur de kan undvikas är en betydande del av 

patientsäkerhetsarbetet (SFS 2010:659, Vårdförbundet). Sjuksköterskans betydelse för att 

upprätthålla en hög patientsäkerhet kan inte nog betonas. Sjuksköterskans medicinska 

kompetens är en grund för att kunna identifiera, värdera och analysera patientens tillstånd 

samt behov relaterat till detta. En förutsättning för att vården skall vara patientsäker är att 

medicintekniska produkter samt läkemedel används på det sätt som förskrivs och för avsett 

ändamål. Brister i användande kan leda till vårdskador och beror ofta på brister i kunskap om 

produkten och hur den skall användas. Även fördröjd behandling är något som kan leda till 

mycket allvarliga konsekvenser för patienten varför det är av yttersta vikt att sjuksköterskan 

måste ha rätt kompetens för att kunna identifiera patientens behov för att rätt behandling ska 

kunna sättas in (Öhrn, 2013).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Somatisk sjukdom är överrepresenterat bland patienter med psykiatrisk sjukdom. 

Anledningarna till detta är många, bland annat finns en ökad risk för akut hjärtsjukdom vid 

medicinering med psykofarmaka samt ett känt samband med för tidig död relaterat till mindre 

hälsosam livsstil jämfört med normalbefolkningen. Utöver detta tillkommer symtom och 

agerande som medför ökad risk för akut somatisk sjukdom. Vanliga exempel på detta är 

suicidförsök, inaktivitet och förvirring.  

Oavsett om den psykiatriska enheten har tillgång till närliggande akutsjukhus eller inte ställs 

höga krav på sjuksköterskans kunskap om akut somatiskt omhändertagande av kritiskt sjuka 

patienter i väntan på ambulans alternativt akut-team. Den fasta läkarbemanningen bemannar 

normalt sett enbart kontorstid vilket medför att sjuksköterskan under två tredjedelar av dygnet 

besitter den högsta kunskapen om akut somatiskt omhändertagande av den fysiskt närvarande 

personalen. Psykiatrisjuksköterskors dagliga arbete innefattar primärt inte akut somatiskt 

omhändertagande och risken för att kunskapen inte underhålls och uppdateras är stor. Till sin 
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hjälp för att agera på akuta händelser har sjuksköterskan främst akutväskan samt medföljande 

hjärtstartare. Akutväskan används sällan och dess innehåll är inte standardiserat i riket, lokala 

föreskrifter finns normalt inom olika kliniker eller baserat på den geografiska tillhörigheten 

som kliniken har. Innehållet i akutväskan är ofta anpassat för ett avancerat somatiskt 

omhändertagande samtidigt som psykiatrisjuksköterskans somatiska akutkompetens överlag 

är begränsad. I en studie utförd av Amaro (2016) framkommer det att allmänsjuksköterskor 

som har en akutväska/akutvagn på sin arbetsplats uppger känslor av rädsla och oro 

beträffande innehåller i akutväskan, både rörande hur de ska hitta samt hur de ska handha 

specifik utrustning. En majoritet har svårigheter med att känna igen och använda all 

utrustning samt svårigheter med att preparera de akuta läkemedlen. Detta samt liknande 

resultat som lyfts i bakgrunden ger anledning att beröra även patientsäkerhetsaspekten inom 

området. Någon studie som påvisat specifikt psykiatrisjuksköterskors uppfattningar av 

akutväskan inom den psykiatriska vården har inte påträffats.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors uppfattningar av akutväskan som 

redskap för akut somatiskt omhändertagande inom den psykiatriska heldygnsvården. 

 

METOD 

Design 

En empirisk deskriptiv design med kvalitativ och induktiv ansats tillämpades i denna studie. 

En empirisk deskriptiv design valdes då studien gjorde ett försök att beskriva verkligheten och 

hur den uppfattas av sjuksköterskor (Polit & Beck, 2012). Induktiva studier skall studera 

fenomen så förutsättningslöst som möjligt för att därefter beskriva detta (Priebe & Landström, 

2012).  

 

Urval  

Urvalet var strategiskt och bestod av sjuksköterskor med klinisk tjänst på olika 

slutenvårdsavdelningar i Stockholm. Ett strategiskt urval är vanligt inom den kvalitativa 

forskningen. Syftet med det strategiska urvalet var att arbeta med informanter som gav ett så 

talrikt data som möjligt relevant för studiens ämne för att skapa dataunderlag som svarade 

mot studiens syfte (Yin, 2013, Henricsson; Billhult 2012). Information om studien mejlades 
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till enhetschefer på tre olika psykiatriska vårdavdelningar. Enhetscheferna vidarebefordrade 

därefter information om studien till sina anställda sjuksköterskor som därefter via mejl eller 

annat kontaktsätt fick höra av sig till författaren för mer info alternativt önskan om deltagande 

i studien. Enbart en informant anmälde sig självmant till studien. Detta medförde att 

författaren använde sig av purposive sampling för att rekrytera ytterligare tre sjuksköterskor 

samt reputational case sampling. Polit & Beck (2012) beskriver purposive sampling som en 

metod där författaren väljer ut informanter baserat på vilka som sannolikt kan ge ett mest 

representativt urval. Reputational case sampling beskrivs som en variant av purposive 

sampling där en kunnig person inom området kan tipsa om informanter som kan ge rikt 

intervjumaterial. Det totala antalet informanter var slutligen sex till antalet och representerade 

fyra olika slutenvårdsavdelningar inom en psykiatrisk klinik i Mellansverige.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen baserades på halvstrukturerade intervjuer med kvalitativ ansats. En 

kvalitativ ansats var lämplig då man ville studera informanters uppfattningar av ett fenomen 

(Marshall & Rossman, 2011). Halvstrukturerade intervjuer används när forskaren eftersträvar 

en viss struktur i intervjusituation och vill att vissa frågeområden täcks. Forskarens egen roll i 

intervjun var på grund av detta till viss del strukturerad samtidigt som informantens roll inte 

var det, istället uppmuntrades informanten att uttrycka sig fritt och att berätta utifrån sina egna 

ord. Till sin hjälp hade forskaren en intervjuguide (bilaga 1) där frågeområden täcks (Polit & 

Beck, 2012). Studier inom ämnet var mycket begränsade. Tjora (2012) beskriver att en 

kvalitativ ansats är lämplig då forskning görs på ett område som inte redan är väl beforskat. 

Bland annat lyfter han fram att det är svårt att formulera bra enkätfrågor med fylliga 

svarsalternativ utan tillgång till relevant tidigare forskning.  

Intervjuaren inledde intervjun med en öppen fråga kring informantens uppfattningar om 

akutväskan och tillät sedan informantens berättelse i stort styra hur intervjun fortgick. I de fall 

där informantens berättelser inte kom att svara mot studiens syfte kom författaren att med 

frågor styra in informanten mot att besvara syftet. Ifall det ej uppkom spontant i berättelsen 

styrde intervjuaren med hjälp av intervjuguiden exempelvis in informanten att beskriva sina 

erfarenheter om användande av akutväskan i skarpt läge, samt frågade om vilka behov 

sjuksköterskorna hade för att känna sig trygga med akutväskan. Informanten styrdes också in 

att besvara frågan om hur informanten själv värderade sina praktiska färdigheter med att 

använda de medicintekniska produkter samt läkemedel som finns i akutväskan. Efter de första 
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två intervjuerna hade intressant material uppkommit från båda informanterna angående vilka 

krav som kunde ställas på sjuksköterskor inom verksamheten samt vilket organisatoriskt stöd 

de fått. På grund av detta valde forskaren att lägga till dessa två frågeområden i intervjuguiden 

för att använda under resterande intervjuer. Att under forskningens gång lägga till 

frågeområden på detta sätt är något som är vanligt inom den kvalitativa forskningen för att få 

en rättvisare mer omfattande bild av området (Polit & Beck, 2012).  

För att registrera intervjuer används någon form av bandspelare för ljudinspelning för att 

sedan transkribera det inspelade materialet. Transkribering innebär att inspelat 

intervjumaterial skrivs ner ordagrant till textmaterial (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelarfunktion på mobiltelefon och transkriberades 

därefter snarast möjligt för att efter studiens färdigställande raderas. Enbart intervjuaren tillika 

författare och den som transkriberade materialet hade under studiens gång tillgång till 

materialet.  

 

Dataanalys 

Studien tillämpade en manifest kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av Graneheim & 

Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys lämpar sig exempelvis bra för att granska och 

tolka utskrifter av inspelade intervjuer och används för att identifiera skillnader och likheter i 

textinnehåll. I denna studie analyserades det textnära, uppenbara innehållet för att därefter 

uttryckas på en beskrivande nivå i form av kategorier vilket medförde att en manifest 

innehållsanalys blev applicerbar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Intervjuerna 

analyserades med en induktiv ansats, som enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) 

innebär en förutsättningslös analys av datainsamlingen. En induktiv innehållsanalys ansågs 

väl tillämpbar då forskningen inom området var mycket begränsad. Insamlade data 

transkriberades ordagrant och lästes därefter igenom flera gånger för att författaren skulle bli 

väl förtrogen med materialet inför analysen, i enlighet med vad som föreslås av Graneheim & 

Lundman (2004). Analysen började med att meningsbärande enheter togs ut. Dessa 

meningsbärande enheter togs ut då de ansågs svara mot studiens syfte. De meningsbärande 

enheterna kodades därefter utifrån att författaren hittade gemensamt innehåll i dem och 

koderna sammanfattade innehållet i de meningsbärande enheterna. Koderna sattes därefter 

samman och bildade subkategorier. Subkategorierna sorterades och abstraherades därefter till 

kategorier.  
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Tabell 1 – Exemplifierat analysförfarande  

Meningsbärande 

enheter 

Koder Subkategorier Kategorier 

Jag skulle vilja att 

min arbetsgivare 

faktiskt ser till att jag 

kan använda den där 

så att det blir säkert, 

hjälpa mig med det. 

Det är ju inte klokt 

att jag inte har sagt 

det under alla dessa 

år. Kan någon visa 

mig hur man 

använder den där 

väskan? 

Uppgivenhet 

Kunskapsbrist 

Önskan om kunskap Brist på utbildning 

skapar otrygghet 

Jag har egentligen 

skitit i 

akutväskan…Vi 

behöver inte känna 

till, den kommer 

längre ner i prioritet, 

först är det HLR, sen 

ringa ambulans, sen 

hämta akutväskan. 

Den används ifall tid 

finns. 

Ointresse  

Sekundär  

Sjuksköterskans 

intresse och 

kompetens 

Ett lågprioriterat 

område 

 

 

Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) skall kontakten med berörda 

informanter och respektives verksamhetschefer ha sin grund i de fyra allmänna huvudkraven 

för forskningen, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informanterna skall informeras om deras 

uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deltagandet. Samtyckeskravet medför att 

forskaren skall inhämta samtycke från informanten om att delta i studien. Informanten skall 

självständigt ha möjlighet att bestämma på vilka villkor personen skall delta. I 

konfidentialitetskravet innefattas att alla uppgifter om identifierbara personer skall hanteras 

med yttersta respekt på ett sådant sätt att enskilda individer ej går att identifiera av 

utomstående. Detta innefattar framförallt uppgifter som kan uppfattas som etiskt känsliga och 

det skall därför vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Slutligen 
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innebär nyttjandekravet att data insamlade för forskningsändamål inte får användas i 

kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga syften. Det insamlade forskningsmaterialet 

får heller inte användas för åtgärder eller beslut som direkt påverkar den enskilde 

informanten, exempelvis gällande vård etcetera (Vetenskapsrådet, 2002). 

Studien har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Informanterna informerades 

initialt med hjälp av skriftlig information om studien som skickades ut via e-mail. Innan 

intervjuerna utfördes fick de ytterligare information både muntligen och skriftligen. Därefter 

fick de skriva på en blankett om informerat samtycke (Se bilaga 2). Denna samtyckesblankett 

lyfte bland annat fram informantens rätt att avbryta deltagandet i studien när som helst utan att 

de själva skulle påverkas som individer samt det faktum att deltagande i studien var helt 

frivilligt. Forskaren garanterade informanterna konfidentialitet i behandlandet av uppgifter 

och intervjumaterial och behandlade uppgifterna på ett sådant sätt att det inte skulle vara 

möjligt att för utomstående att identifiera informanternas utsagor i resultatet. I vissa fall när 

informanternas utsagor har gått att spåra till dem som individer har dessa citat utelämnats i 

resultatet. Några personuppgifter om informanterna skrevs ej ut i rapporten och vid citering 

tilldelades informanterna slumpmässiga nummer för att intervjuaren själv skulle kunna skilja 

dem åt under analysfasen. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan i tabell 2 samt i löpande text och består av 4 kategorier med 

tillhörande totalt 9 underkategorier som beskriver sjuksköterskors uppfattningar om 

akutväskan inom den psykiatriska heldygnsvården. Sjuksköterskorna som var sex till antalet 

hade mellan tre och drygt tjugo års erfarenhet från den psykiatriska heldygnsvården. Samtliga 

informanter var kvinnor och arbetade på fyra olika psykiatriska heldygnsvårdsavdelningar i 

Mellansverige.  
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Tabell 2 – Kategorier med tillhörande subkategorier 

Subkategorier Kategorier 

Sjuksköterskans intresse 

Sjuksköterskans kompetens 

Ett lågprioriterat område 

Önskan om kunskap 

Oklara arbetsroller 

Rädslan att skada 

Brist på utbildning skapar otrygghet 

Överflödigt hjälpmedel 

Resursslöseri 

Riktlinjer 

”Skrivbordsprodukt” 

Ett överväldigande innehåll 

Tankar om en psykiatriväska 

Akutväskans innehåll 

 

Ett lågprioriterat område 

Sjuksköterskans intresse  

Flera av sjuksköterskorna uppgav att de aldrig öppnat akutväskan förut. De ansåg också att 

användande av akutväskan inte var något de var intresserade av och att det heller inte är så 

konstigt med tanke på att de arbetade inom psykiatrin.  

”Jag kan ju tillägga att jag inte varit särskilt intresserad av akutväskan” (Informant 6) 

”Jag har egentligen skitit i akutväskan…Vi behöver inte känna till, den kommer längre ner i 

prioritet, först är det HLR, sen ringa ambulans, sen hämta akutväskan. Den används ifall tid 

finns” (Informant 1) 

Sjuksköterskans kompetens 

Några av sjuksköterskorna skattade sin egen kompetens som låg i en situation där de behövde 

använda akutväskan och enbart en sjuksköterska upplevde att hon hade en kompetensnivå hon 

var trygg med i en akut somatisk situation. På frågan vilka krav sjuksköterskorna tyckte var 

rimliga att ställa på sjuksköterskegruppens kompetens kring användande av akutväskan i en 

akut somatisk situation var svaret hos de flesta att det inte var prioriterat. Några hävdade att 

man inte kunde ställa några krav alls medan ett par lyfte fram kunskapen att kunna sätta en 

perifer venkateter som viktig. Dock påtalades det av en sjuksköterska att hon under sin tid 
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som legitimerad aldrig behövt sätta en perifer venkateter och heller aldrig satt ett dropp, detta 

var färdigheter hon enbart använt under sin sjuksköterskeutbildning. Samtliga lyfte fram att 

det skall finnas kompetens kring Hjärt- och lungräddning, vilket då inte innefattar några 

läkemedel utan enbart kompressioner, inblås samt kunskap om hjärtstartaren.  

Angående rimliga krav: ”Ehm, ja, på psykiatriavdelning är ju inte det vårat huvudämne, 

återupplivning och akut omhändertagande” (Informant 1) 

Sjuksköterskorna uppgav överlag en tydlig brist på kunskap kring de läkemedel som fanns i 

akutväskan. I princip genomgående fanns en osäkerhet kring indikation för att ge läkemedlen 

och även vilka läkemedel som fanns i akutväskan. Det förekom också att 

innehållsförteckningen inte överensstämde med vilka läkemedel som fanns i akutväskan.  

Brist på utbildning skapar otrygghet 

Önskan om kunskap 

Samtliga sjuksköterskor var enade om att det behövs mer kunskap i sjuksköterskegruppen 

som helhet för att akutväskan skall vara till någon användning på avdelningen i en somatisk 

akut situation. De efterfrågade även i samma utsträckning utbildning och de flesta ansåg att 

det var en nödvändighet för att inte äventyra patientsäkerheten.  

”Jag skulle vilja att min arbetsgivare faktiskt ser till att jag kan använda akutväskan så att 

det blir säkert, hjälpa mig med det. Det är ju inte klokt att jag inte har sagt det under alla 

dessa år. Kan någon visa mig hur man använder den där väskan?” (Informant 6) 

Ingen av sjuksköterskorna hade på sin arbetsplats fått någon utbildning i hur materialet och 

läkemedlen i akutväskan skall användas och flera ansåg att det var orimligt att ha akutväskan 

på avdelningen på grund av avsaknad av just detta. Samtliga sjuksköterskor hade däremot 

kontinuerligt fått utbildning i Hjärt- och lungräddning.  

”Om vi ska ha en akutväska så är det klart att det saknas utbildning. Om vi har material så 

måste vi ju ha utbildning i hur vi ska använda materialet” (Informant 5) 

”Patientfarligt? Ja men kanske det, och om man ska ha sådana grejer i en akutväska då ska 

det väl finnas utbildning i det, för att det ska verka vettigt” (Informant 3) 
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Förutom regelrätt utbildning efterfrågade ett par sjuksköterskor möjligheten att till vardags 

titta igenom innehållet kontinuerligt för att upprätthålla någon sorts trygghet med vilket 

material som fanns i väskan. Man påtalade att akutväskan hade en typ utav ”tabu-känsla”, att 

det inte var acceptabelt att röra den om det inte var absolut nödvändigt.  Ett par sjuksköterskor 

lyfte även fram behov av att träna på mer basala färdigheter nödvändiga för att använda 

utrustningen i akutväskan.  

Oklara arbetsroller 

Flera av sjuksköterskorna upplevde en otrygghet gällande väskans innehåll och vilka 

uppgifter man hade kontra läkarna i en akut situation, oavsett om läkaren var på plats eller 

inte. Endel av sjuksköterskorna tog självmant upp laryngoskopet ur akutväskan som en 

symbol för material de ej kände sig bekväma med och ett par av dessa var även osäkra på vad 

det var de höll i handen. Samtliga sjuksköterskor uppgav att användande av detta material inte 

var något de var bekväma med att använda i en akut situation. Trots det uppkom det tankar 

från sjuksköterskor ovetandes om dess användningsområde att de ändå skulle försöka använda 

laryngoskopet i en akut situation. Ett par av sjuksköterskorna påpekade att 

andningshjälpmedlen för att sätta svalgtub, bland annat laryngoskopet, ensamt var läkarens 

uppgift och att sjuksköterskan ej hade något ansvar i detta. Dessa upplevde sig säkra på vad 

läkarens och sjuksköterskans respektive uppgifter var samtidigt som ett par var mycket osäkra 

kring detta.  

”det har inte funnits någon regelrätt utbildning i vad de olika preparaten används till och 

vem som ska utföra vad och när. Det finns heller inte någon sådan akutinstruktion på vem 

som utför vad. Jag tänker att man ska intubera, och det är ingenting heller som jag har lärt 

mig i psyk…i övrigt är det läkarens uppgift” (Informant 5) 

Rädslan att skada 

Ett flertal av sjuksköterskorna uppgav känslor av rädsla för att skada patienten i en situation 

där de var tvungna att använda akutväskan. Man uppgav en rädsla för att de mycket potenta 

läkemedel som finns i akutväskan kan skada patienten om de från sjuksköterskans sida 

hanteras felaktigt. Faktorer som uppkom var bland annat osäkerhet kring indikation, doser och 

spädning av läkemedel.  
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”är det rätt dos, är det rätt mängd? Tar jag livet av den här stackaren nu? Känner mig lite 

ringrostig…” (Informant 1) 

Det framkom också en rädsla för att det i en stressad situation kan uppkomma felaktigt 

användande av materialet på grund av otryggheten i handhavandet, relaterat till att man så 

sällan använder materialet. Överlag var flera sjuksköterskors farhåga att patientsäkerheten kan 

hotas i en akut situation där sjuksköterskan använder sig av akutväskan. Detta medförde att 

flera av sjuksköterskorna upplevde oro kring akutväskan ifall de skulle ställas inför en 

situation där de skulle komma att behöva använda den.   

”Jag tror inte att vi skulle hjälpa patienten till det bättre om vi hade den där i våra händer i 

en akutsituation…just nu känns det som en patientosäkerhet. I akuta lägen blir det sådant 

kaos att har man inte rutin på att använda akutväskan så blir det kanske till och med 

farligare” (Informant 3) 

”Skrivbordsprodukt” 

Överflödigt hjälpmedel 

Sjuksköterskorna lyfter fram en enad bild om akutväskan som ett överflödigt hjälpmedel som 

inte används i patientarbetet, och det beskrevs av en sjuksköterska som en skrivbordsprodukt. 

Samtliga tillfrågade informanter uppgav att de aldrig själva haft användning av något material 

eller någon medicin från akutväskan och hälften av informanterna har heller aldrig behövt 

öppna akutväskan över huvud taget. Ett par informanter uppgav att de i en akut situation 

öppnat akutväskan och gjort ansats att sätta en perifer venkateter. De uppgav dock att de inte 

hunnit med detta då de likt övriga informanter fokuserat på basal Hjärt- och lungräddning 

samt påpekar det faktum att hjälp utifrån anlänt snabbt antingen i form av ambulans eller 

narkosteam.  

”Jag har inte behövt använda mig av akutväskan eftersom ambulansen kom så pass snart” 

(Informant 5) 

”Alltså det är helt enkelt så att jag aldrig har behövt använda akutväskan på 17 år som 

sjuksköterska… Man ropade efter akutväskan, lite senare kom de på att man behövde 

hjärtstartaren och använde den men då tänkte jag lite grand att så här vad dumt, vad ska man 

ha akutväskan till? Det är väl viktigare med hjärtstartaren.” (Informant 6) 
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Ett par sjuksköterskor som var bekanta med innehållet lyfte problemet att läkare enbart är på 

plats en tredjedel av dygnet, enbart vardagar, och att sjuksköterskan därför har den högsta 

kunskapen av akut somatiskt omhändertagande under mer än två tredjedelar av tiden på 

avdelningen. Sannolikheten att en läkare skulle vara på plats och ordinera mediciner vid akut 

somatisk händelse var därför liten varpå man ifrågasatte nyttan med akutväskan i sin helhet.  

”Administrera läkemedel har jag aldrig gjort på en patient från akutväskan…det enda du 

behöver hitta snabbt i den där är en infart för du kan ändå inte administrera någon medicin 

förrän en doktor kommer och ambulansen hinner sannolikt komma snabbare än läkaren. 

Sannolikheten att någon doktor ordinerar de här medicinerna är väldigt låg” (Informant 4) 

Några sjuksköterskor fastslog att akutväskan bara var en uppfylld väska och att man i en akut 

situation hellre bara hämtade en perifer venkateter från läkemedelsrummet vilket snabbade på 

handläggningen. Samtidigt påpekade de också att akutväskan inte var något bra hjälpmedel då 

innehållet ofta inte var relevant för situationerna som uppstår. 

”Nej men då körde vi kompressioner och inblåsningar och sen efter ett tag sa någon ”oj, det 

finns en akutväska” men vi hade inte använt den i det läget ändå, alla basic grejer finns det ju 

tillgång till utöver själva väskan vilket går snabbare än att leta igenom hela väskan…Jag har 

haft situationer där vi skulle ha hämtat akutväskan men där vi inte i stunden tänkte på det för 

att det var så akut” (Informant 3) 

Ett par av sjuksköterskorna uppgav att de upplever att akutväskan endast existerar i nuvarande 

form då det från ledningshåll är bestämt så, men att det inte riktigt finns något underlag för att 

den är ett applicerbart hjälpmedel i det akuta patientarbetet.  

”Det tror jag har att göra med att chefer och ledning också känner sig osäkra kring 

funktionen och vad man ska göra med den här väskan helt enkelt. Det finns en akutväska här 

varsågod, och sen då?” (Informant 3) 

Resursslöseri  

Några av sjuksköterskorna har under perioder haft ansvar för akutväskans underhåll, vilket de 

säger framförallt innefattar kontroll av datum på både material och läkemedel samt att 

kontinuerligt byta ut utgånget material. Då materialet och läkemedlen aldrig används 

uppkommer en frustration kring uppgiften då svinnet är stort. De upplever att en stor mängd 

material har kasserats utan att ha varit till nytta för patienten. Ett par sjuksköterskor upplever 
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att inköp av material bör ske centralt på kliniknivå istället för till varje avdelning var för sig. 

Vid inköp av exempelvis Tavegyl intravenös vätska är minsta förpackningsstorlek 10 stycken, 

vilket medför ett stort svinn då utgångsdatumet är samma på alla 10 ampuller när enbart två 

ampuller behövs i väskan.  

”Jag tycker att om man ska titta på klinikens budget så är det som att ta tusenlappar och 

kasta i sopkorgen. Jag tycker att det är, jag vet inte vad jag ska säga. Det är onödigt, det är 

röda pengar” (Informant 5) 

Samtidigt förklarar en sjuksköterska att tidsåtgången för hennes uppdrag som ansvarig för 

akutväskan inte varit oproblematisk i relation till övriga arbetsuppgifter på avdelningen. 

”Tidsåtgången som det tog för mig att kassera och beställa nya preparat hade jag kunnat 

använda åt annan verksamhet, kanske åt patienterna eller genom att hålla utbildningar till 

personal. Att på så sätt använt mig på rätt sätt istället för till det här…viss aggression kan jag 

uppleva då jag tänker på den tid som gått åt till akutväskan som skulle kunna användas i 

patientarbetet” (Informant 5) 

Riktlinjer 

Även om det för kliniken fanns en standardiserad rutin (Se bilaga 4) för hur akutväskan skulle 

se ut var innehållet inte enhetligt i någon av de fyra varianter som sjuksköterskorna hade på 

sin arbetsplats. På enbart en avdelning var innehållet identiskt med rådande rutin. Den 

avdelning som gjorde störst avsteg från rutinen hade tre små akutaskar innehållandes enbart 

läkemedel som primärt skulle användas. De hade dessutom en akutväska på avdelningen som 

tillhörde ett narkosteam verksamma dagtid i samma byggnad, men som de själva ej skulle 

använda. Detta medförde förvirring samtidigt som avdelningens akututrustning överlag inte 

hade någon enhetlig plats. 

”Här är det så att man ska springa, hjärtstartaren har vi här inne, läkemedlen har vi i 

medicinrummet, akutväskan kan ju stå lite varsomhelst men den ska vi ju inte använda, 

syrgasen är ju i behandlingsrummet, så för att få ihop de här grejerna får man springa en 

del” (Informant 2) 
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Akutväskans innehåll 

Ett överväldigande innehåll 

Ett flertal av sjuksköterskorna upplevde innehållet som överdrivet, att det fanns för mycket 

material och läkemedel i väskan vilket ledde till att det blev svårt att hitta det man verkligen 

sökte i en akut situation. På grund av detta kunde det rika innehållet upplevas som en stress, 

samtidigt som flera av sjuksköterskorna efterfrågade ordning och reda i väskan för att lätt 

kunna hitta det man sökte. 

”Jag öppnar den så bara väller det ur grejer och fack och olika fickor som det ligger grejer i. 

Är det något system i väskan? Är det skyddsmaterial först och injektionsmaterial sen eller 

bara blandat huller om buller?… det låter ju jättebra att vi har en akutväska men det är nog 

snarare en stressor än ett hjälpmedel just för att den är så omfattande” (Informant 1) 

Endel av sjuksköterskorna ansåg att det viktigaste materialet från akutväskan var en perifer 

venkateter. Om tid fanns i en akut situation ansåg de att det var rimligt att sätta en sådan för 

att snabba på ambulansens handläggning, och det framkom att det därför var extra viktigt att 

snabbt kunna hitta dessa i akutväskan. 

Tankar om en psykiatriväska 

Flertalet av sjuksköterskorna uppgav att det vore önskvärt att akutväskans innehåll anpassades 

efter den psykiatriska verksamhet de verkar inom och efter kunskapen som finns inom 

verksamheten. Det enda önskemålet från ett par sjuksköterskor på vad som saknas i 

akutväskan var syrgas, i övrigt framkom inga önskemål på material eller läkemedel som bör 

läggas till. Det sjuksköterskorna överlag var överens om var tvärtom att innehållet borde 

minskas för att anpassas till den psykiatriska heldygnsvården, i nuläget var det alltför 

avancerat. Man lyfte fram att standarden inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) 

enbart var en rekommendation och att väskan därför bör kunna anpassas.  

”Jag tänker att det är en alldeles för avancerad akutväska för psykiatrin. Innehållet är en 

rekommendation, det betyder att det finns utrymme för egna tolkningar med de olika 

användningsområden som behövs” (Informant 5) 

”Vi diskuterar hos oss om man kan frångå det fulla sortimentet i akutväskan, är det så att 

man måste ha den fullt utrustad eller kan man välja sin egen version?” (Informant 1) 
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Även om en av de tillfrågade sjuksköterskorna önskade att akutväskan skulle anpassas efter 

psykiatrin upplevde hon också att det fanns fördelar med att behålla innehållet som det var, 

enligt SLSO-rutin. Anledningen till detta var att det var bra med enhetlighet när rörligheten 

bland främst sjuksköterskor och AT-läkare kunde vara stor och att ny personal därför skulle 

känna trygghet att materialet i akutväskan var detsamma enheter emellan. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet som framkommit är brett och visar på de många olika uppfattningar som de 

intervjuade sjuksköterskorna har angående akutväskan. Utifrån detta har författaren valt att 

poängtera tre huvudresultat. För det första framkom det att varken sjuksköterskans intresse 

eller kompetens gällande akutväskan överlag var på en högre nivå och att flesta 

sjuksköterskorna heller inte ansåg att det kan ställas några högre krav på deras kompetens 

kring området. Vidare framkom det en rädsla att skada patienter vid användandet av 

akutväskan och det kom även fram en tydlig önskan om mer kunskap inom området. Till sist 

kom det fram många uppfattningar kring akutväskans innehåll och även önskemål om att 

anpassa innehållet mer efter den verksamhet som sjuksköterskorna var verksamma inom. 

Författaren har valt att diskutera resultaten bland annat utifrån det bärande begreppet 

Patientsäkerhet.  

 

Kompetenskrav och risk för felbehandling  

Resultatet tyder på att intresset för akutväskan var lågt och att en stor andel aldrig ens öppnat 

akutväskan. Flera skattade sin egen kompetens att handha akutväskan i en akut somatisk 

situation som låg och det påpekades även från de flesta sjuksköterskor att kunskapen inte var 

prioriterad, prioritet i vården låg på det psykiatriska och det somatiska var sekundärt. Detta 

resultat är i motsägelse till vad Puskar, Herisko & Urda (2011) skriver om. De påpekar att 

psykiatrisjuksköterskans roll att upptäcka och besvara akuta somatiska händelser i den 

psykiatriska heldygnsvårdskontexten är central. De framhåller att akuta somatiska händelser 

kan få fördröjd respons från sjuksköterskan alternativt förbli oupptäckta om kunskapen om 

akut medicinskt omhändertagande inte är tillräcklig, vilket leder till negativt utfall och i värsta 

fall död. Reeves, Pendarvis & Kimble (2000) lyfter fram ett resultat som pekar på att det inte 
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är ovanligt att patienter som läggs in på den psykiatriska heldygnsvården från den somatiska 

akutmottagningen gör detta med oupptäckta somatiskt akuta sjukdomar. De påpekar därför 

också att det är absolut nödvändigt att psykiatrisjuksköterskor har akutsomatisk kunskap och 

beredskap att hantera dessa tillfällen för att undvika dödsfall. I föreliggande studie framkom 

det en genomgående kunskapsbrist kring de läkemedel som fanns i akutväskan. Med tanke på 

att den psykiatriska kontexten är en specialitet som befinner sig relativt långt bort från den 

somatiska akutsjukvården är det inte överraskande. Trots detta borde det vara rimligt att 

sjuksköterskorna kan hantera de läkemedel som förekommer i det hjälpmedel som finns till 

hand för akut somatiska händelser. Öhrn (2015) skriver att medicintekniska material 

förekommer mindre inom vissa specialiteter inom sjukvården men ändock är det för säker 

vård en förutsättning att de används på det sätt som det är förskrivet och att orsaker till 

vårdskador eller risker för vårdskador ofta handlar om bristande kompetens från 

sjukvårdspersonalen.  

Kunskapsbristen tycks dock även existera inom verksamheter närmare den akuta sjukvården 

och även inom den akuta sjukvården. Chen et al. (2014) har med hjälp av frågeformulär 

undersökt sjuksköterskors kunskaper hos fem olika specialiteter på ett universitetssjukhus, 

däribland akut- och intensivvårdspersonal. Efter detta drar de slutsatsen att kunskaperna är 

bristfälliga kring läkemedel för återupplivning, en betydande del bland de läkemedel som 

akutväskan innehåller. De menar också att denna kunskapsbrist är ett av de största hindren 

som sjuksköterskor uppfattar när de arbetar med läkemedel för återupplivning och att detta 

medför stora risker för felmedicinering. Benner et al. (2002) skriver om det faktum att 

sjuksköterskan är den sista personen i kedjan av professionella som har möjlighet att upptäcka 

om en medicindos är felaktig. För att upprätthålla en god patientsäkerhet krävs det av 

sjuksköterskan adekvat kunskap om situationen och läkemedlet för att både förhindra 

felordinationer från läkaren samt felaktigheter vid iordningsställande och administrering från 

sjuksköterskan själv. Bristande kunskap kan och har flera gånger tidigare bidragit till letal 

utgång för patienten och är en betydande risk för patientsäkerheten (Benner et al. 2002).  

Även om akutväskan används oerhört sällan existerar den likväl som det primära hjälpmedel 

tillsammans med hjärtstartaren som sjuksköterskan har till hjälp via akut somatisk händelse. 

Dess innehåll inkluderar bland annat mycket potenta läkemedel som vid felanvändning kan 

leda till allvarliga vårdskador och död för patienter om sjuksköterskan inte hanterar dem på ett 

korrekt sätt. På grund av detta anser författaren att det är orimligt att sjuksköterskor inom 
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berörd verksamhet inte har tillräckliga kunskaper inom området för att hantera innehållet. Här 

bör ledningen ta ett aktivt ställningstagande. Antingen litar man på att sjuksköterskorna ska ha 

adekvat kunskap för att kunna hantera akutväskan och bör utbilda därefter. Om detta inte 

anses ha tillräckligt hög prioritet inom den psykiatriska kontexten bör akutväskan tas bort.  

Vilja att hjälpa – rädsla att stjälpa  

Från resultatet framgår att sjuksköterskorna enhälligt anser att sjuksköterskegruppen i sin 

helhet behöver mer kunskap om akutväskan med trygghet ska kunna användas i en akut 

somatisk situation. Trots att det framkom att en stor del av sjuksköterskorna uppgav att de inte 

hade något intresse för akutväskan fanns ändå en efterfrågan från samtliga om utbildning. 

Detta är liknande resultat som Xanthos et al. (2012) visade när de utvärderade grekiska 

sjuksköterskors kunskaper inom hjärt- och lungräddning. Liksom resultatet i föreliggande 

studie var kunskapen överlag låg, både genom testning och självupplevd kunskap. 58 % 

hävdade att deras kunskaper inom området var antingen dåliga eller måttliga. Däremot 

önskade 96 % av sjuksköterskorna att få gå repetitionskurs för att uppdatera sina kunskaper 

och man drog slutsatsen att repetitionsträning behövs med jämna mellanrum för att inte 

kunskapen skall försvinna.  

Resultatet tyder på att det hos sjuksköterskorna finns en stor vilja att hjälpa patienter som 

råkar ut för en akut somatisk händelse med akutväskan som hjälpmedel. Även om kunskapen 

överlag är låg vill man ha mer kunskap och det visade sig även att tankar framkom om att 

använda material ur akutväskan för att hjälpa patienten trots osäkerhet om dess 

användningsområde. Detta sa man trots att man samtidigt uppgav rädslor för att en patient kan 

komma att skadas i en situation där sjuksköterskan inte är väl bekant med akutväskans 

innehåll. Givetvis är det en risk för patientsäkerheten när medarbetare inte har rätt kompetens 

i förhållande till arbetsuppgiften och det är viktigt att sjuksköterskan inser vart hennes 

kompetensområde slutar för att motverka felaktig behandling och riskera patientsäkerheten 

(Bowden & Smith, 2017). Samtidigt är det mycket positivt att sjuksköterskorna tycks vara 

mottagliga för att utveckla och bredda sina kunskaper vilket i förlängningen kan medverka till 

ökad kunskap inom området.  

Tankar om ett anpassat innehåll 

Resultatet visar på en känsla av osäkerhet kring akutväskans innehåll. Man upplever att 

akutväskan innehåller för mycket material vilket i en akut situation kan medföra svårigheter 

att hitta det material man verkligen söker. Bowden & Smiths (2017) artikel lyfter upp 
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problemet med akutväskans innehåll och beskriver att det finns många incidenter beskrivna 

som äventyrat patientsäkerheten som innefattar användande av akutväska/akutvagn. Dessa 

rapporterade incidenser handlar till största del om saknat material och felaktigt packat 

material i akutväskan. De lyfter vikten av en korrekt sammansatt akutväska samt 

sjuksköterskans kunskap om dess innehåll som vitala delar för att ge säker vård till en patient 

med hjärtstopp. Akutväskans innehåll och utformning bör vara standardiserad i sjukvården 

(Bowden & Smith, 2017). Detta är i motsats till vad flera av sjuksköterskorna i föreliggande 

studie föreslår, när de vill anpassa innehållet för att skapa en psykiatriväska anpassad efter 

deras kunskaper och upplevda behov.   

En betydande riskfaktor som uppkommit till följd av resultatet är bristen på skyddsbarriärer 

kring akutväskan. Reason (2000) skriver om Schweizerostmodellen och hur ett fungerande 

säkerhetsarbete är uppbyggt. Modellen går ut på att det i ett negativt händelseförlopp, 

exempelvis en vårdskada, finns flertalet skyddsbarriärer som blir satta ur spel eller försvagade 

samtidigt, vilket medför att den negativa händelsen kan inträffa. Resultatet visar på flera 

svagheter som tillsammans medför risk för att en vårdskada skall uppkomma. Active failures 

inkluderar osäkra ageranden från sjukvårdspersonal i direktkontakt med patienten (Kim et al., 

2015). Exempel på sådana kan vara misstag i handhavande av utrustning, räknefel vid 

spädning av läkemedel och behandling som ej följer satta riktlinjer. Latent conditions handlar 

om mer strukturella svagheter (Kim et al., 2015) och kan från resultatet exempelvis innefatta 

riskfaktorer såsom kunskapsbrist om akuta tillstånd och dess handläggning samt felaktigheter 

i design av material som försvårar arbetet för vårdpersonalen.  

Sammanfattningsvis tycks det finnas flertalet riskfaktorer som kan leda till en vårdskada. En 

möjlighet att detta problemområde inte undersökts grundligt och lyfts upp i ljuset förrän nu är 

att akutväskan enbart används vid mycket sällsynta tillfällen. Detta är möjligtvis 

grundorsaken till att sjuksköterskorna inte säger sig besitta den kompetens som krävs för att 

handha innehållet, att de mycket sällan får träna på färdigheterna. Möjligen är det också en av 

anledningarna till att ledningen heller inte har några utarbetade rutiner för att uppdatera 

sjuksköterskornas kompetens inom området, tillsammans med det faktum att den somatiska 

sjukligheten ofta naturligt får en sekundär roll inom psykiatrin som organisation.  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var relativt omfattande då sjuksköterskors uppfattningar efterfrågades 

kring akutväskan i stort. Anledningen till valet av ett brett syfte var att det fanns mycket lite 
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forskning publicerat inom området. På grund av detta valde man också en kvalitativ ansats 

vilket Tjora (2012) beskriver är lämpligt då området är bristande beforskat.  

Graneheim & Lundman (2004) skriver att forskningsresultat måste vara så trovärdiga som 

möjligt och att varje forskningsstudie måste bedömas i relation till forskningsprocessen som 

lett fram till vad forskningen presenterar. För att diskutera studiens förtjänster och brister har 

författaren valt att diskutera metoden utifrån begreppet Tillförlitlighet (trustworthiness) och 

dess fyra dimensioner beskrivna av både Graneheim & Lundman (2004) samt Polit & Beck 

(2012). De fyra dimensionerna är trovärdighet (credibility), pålitlighet (dependability), 

bekräftbarhet (confirmability) samt överförbarhet (transferability).  

Den första dimensionen av tillförlitlighet är trovärdighet, credibility. Trovärdigheten berör hur 

väl datainsamlingen är utförd och om analysprocessen är lämplig med tanke på studiens 

fokus. För en rikare variation i beskrivelser av fenomenet i fokus är det lämpligt med 

informanter med varierande kön och ålder (Graneheim & Lundman, 2004). Även om en stor 

del av urvalet av informanter skedde med hjälp av Purposive sampling var varken kön eller 

ålder gällande dessa informanter något inklusions- eller exklusionskriterie för att medverka i 

studien. Fokus valdes istället till att hitta informanter som på olika sätt kunde bidra till 

studiens kvalitet. Urvalet skedde genom att hitta informanter med olika erfarenheter av ämnet 

och som på olika sätt ansågs representativa för sjuksköterskegruppen i sin helhet, i enlighet 

med vad Polit & Beck (2012) föreslår. Vid en given punkt i arbetets gång var bristen på 

informanter problematiskt varpå en person med kunskap om organisationen och dess 

sjuksköterskor kontaktades. Med hjälp av denna person kunde ytterligare två informanter 

kontaktas och intervjuas, ett så kallat reputational case sampling vilket Polit & Beck (2012) 

lyfter fram som en lämplig metod.  

En viktig del för att uppnå trovärdighet handlar om att välja den mest lämpliga metoden för 

datainsamling. I studien har halvstrukturerade intervjuer med kvalitativ ansats valts vilket är i 

enlighet med vad Polit & Beck (2012) föreslår är en lämplig metod för att undersöka 

informanters uppfattningar av ett fenomen. Graneheim & Lundman (2004) förklarar hur en 

kvalitativ studie för att uppnå trovärdighet bör redovisa hur analysprocessen gått till genom att 

visa hur meningsbärande enheter har kondenserats, kodats och abstraherats. Man bör även 

redovisa citat i resultatdelen vilket ytterligare stärker trovärdigheten av studien. I föreliggande 

studie kan läsaren följa exempel ur analysprocessen visat i tabell 1 samt läsa citat 
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genomgående genom studiens resultatdel. Studiens resultat analyserades inspirerat av vad 

Graneheim & Lundman (2004) föreslår. Polit & Beck (2012) lyfter fram att det finns många 

olika sätt att analysera kvalitativa data, där målet är att organisera, strukturera och ta fram 

mening i data. Befintlig studie har liknande arbetsgång som Graneheim & Lundman (2004) 

och det som skiljer är att den slutliga tematiseringen i Graneheim & Lundmans (2004) 

dataanalys har tagits bort och heller inte kondenseringen av meningsbärande enheter har 

utförts. Författaren anser att studiens resultat är på en relativt konkret nivå och att en 

ytterligare abstraktion från kategorier till tematisering inte skulle medföra att studiens kvalitet 

ökade. Anledningen till att kondenseringen av meningsbärande enheter uteslutits var att 

författaren ansåg att de meningsbärande enheter som tagits ut redan var relativt korta och 

meningsfulla. En kondensering av de meningsbärande enheterna skulle inte hjälpa 

analysprocessen att bidra till ett resultat som speglade informanternas berättelser bättre, varför 

detta inte utfördes. 

En studie bör ha hög pålitlighet vilket Polit & Beck (2012) beskriver kan bedömas genom att 

ställa frågan; skulle undersökningens resultat återupprepas om undersökningen utfördes igen 

med samma (eller liknande) informanter och i samma (eller liknande) kontext? Vad 

författaren har gjort för att främja att studien skall vara pålitlig är att väl beskriva hur studien 

utfördes och i detta även inkludera vilka förändringar i exempelvis metod för urval av 

informanter som skedde under arbetets gång. Informanternas berättelser måste spegla vilket 

resultat som framkom i studien. Detta är en del av att studien skall uppvisa bekräftbarhet och 

är viktigt för att författarens partiskhet, förutfattade meningar och eventuella agendor inte 

skall förändra resultatet. Istället är det viktigt att informantens röst så som den är framförd 

skall återges i resultatet, inte författarens tolkning av informantens utsaga (Polit & Beck, 

2012). Ett resultat kan dock aldrig vara helt fritt från författarens förförståelse och tolkning, 

objektivitet går inte att fullständigt nå (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Författaren 

var i studien bekant med ämnet och har på grund av det en förförståelse som kan medföra 

förväntningar på vilket resultat som skall uppkomma. Tillsammans med detta var författaren 

bekant med en del av informanterna vilket kan ses som ytterligare en svaghet med studien.  

Med överförbarhet menas ifall resultatet kan överföras till eller appliceras på andra kontexter 

eller grupper. För att underlätta överförbarheten är det värdefullt med en tydlig beskrivning av 

kontexten, urvalet och kännetecken hos informanter samt hur datainsamlingen och 

dataanalysen gått till. Även en omfattande presentation av resultat innehållandes lämpliga 
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citat är något som främjar överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). Föreliggande 

studie ämnar enligt dessa kriterier ha en god överförbarhet där författaren dock medvetet inte 

har beskrivit urvalet lika utförligt som Graneheim & Lundman (2004) menar på. Anledningen 

till detta är att skydda informanternas identiteter och överlag främja konfidentialiteten för 

detsamma.  

Slutsats 

I studien framkommer ett stort urval av uppfattningar kring akutväskan från sjuksköterskor 

arbetande inom den psykiatriska heldygnsvården. Bland annat framkom att sjuksköterskorna 

ansåg att akutväskan var ett område med låg prioritet. Man upplevde inte att man hade varken 

intresse eller kunskap för att effektivt kunna använda akutväskans innehåll och man ansåg att 

innehållet var för överväldigande och avancerat. När frågan kom upp så var det dock många 

som önskade att de hade mer kunskap inom området då de i nuläget hade en osäkerhet kring 

hur akutväskan bör användas. På grund av denna osäkerhet framkom det en rädsla av att 

kunna skada patienten om de agerar felaktigt i en situation där de måste använda sig av 

akutväskan. Slutligen ansåg man att akutväskan var ett överflödigt hjälpmedel som aldrig 

användes i patientarbetet och man föreslog att man kunde anpassa innehållet för att passa 

sjuksköterskornas kunskaper och behoven på en psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning. Syftet 

med studien var att undersöka akutväskan som redskap. Informanterna beskriver dock snarare 

akutväskan som ett fenomen och specifikt ett fenomen som medför stor osäkerhet. 

Sammanfattningsvis har det framkommit många faktorer som bidrar till en osäkerhet kring 

hur patientsäkert användandet av akutväskan inom kliniken skulle bli i dagens läge.  

Klinisk betydelse 

Studien visar tydligt att satsningar behöver göras för att främja psykiatrisjuksköterskors 

kunskaper inom akut somatiskt omhändertagande med hjälp av akutväskan, som ett led i 

patientsäkerhetsarbetet. Förhoppningsvis bidrar föreliggande studie till att sjuksköterskor 

inom den psykiatriska kontexten i högre utsträckning själva tar ansvar för sin kompetens i 

akut somatiskt omhändertagande med hjälp av akutväskan. Förhoppningen är även att man 

själv som sjuksköterska kan ställa högre krav på arbetsgivaren för att få hjälp med att 

underhålla, uppdatera och träna på sina kunskaper inom området.  

Förslag på vidare forskning 

För att utföra en stor utbildningsinsats, vilket det långtgående målet skulle kunna vara, krävs 

det mer forskning kring sjuksköterskornas faktiska kunskaper om akut somatiskt 
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omhändertagande. I detta bör både hjärtstartaren och akutväskan ingå. För att kartlägga detta 

kan något sorts kunskapstest utföras vilket det gjorts forskning på tidigare, dock inte för 

psykiatrisjuksköterskor. Vidare forskning kan med fördel behandla hur man skapa en 

utbildningsinsats anpassad efter sjuksköterskor verksamma inom den psykiatriska kontexten 

för att försäkra att kompetensen inom området inte försvinner när sjuksköterskorna börjar 

arbeta inom psykiatrin.  
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i 

BILAGOR 

 

Bilaga 1 Intervjuguide  

 

- Har du erfarenhet av någon situation där du behövt använda dig av akutväskan? 

Kan du berätta, hur upplevde du den situationen? 

- Upplevde du att akutväskan hjälpte dig att ge patienten bästa möjliga vård? 

 

- Här tänker jag börja med att ha med en akutväska och visa upp innehållet i den. 

Frågan blir därefter: Vad tänker du när du ser innehållet i akutväskan så här? 

- Finns det något material du inte känner igen eller som du är osäker på hur det skall 

användas? 

- Hur upplever du dina kunskaper i att praktiskt använda materialet i akutväskan? 

- Har du någon uppfattning av om det är något av innehållet i akutväskan som du 

skulle vilja ta bort eller är det något annat du tycker saknas? 

 

- Känner du dig trygg i din yrkesroll med att ha akutväskan som främsta redskap vid 

akut somatiskt omhändertagande? Varför/varför inte? 

- Om du under nästa arbetspass skulle behöva använda dig av akutväskan, skulle du 

då känna dig trygg med att använda den? 

- Vilka behov har du för att känna dig trygg med akutväskan? 

 

- Vilken roll tänker du att akutväskan spelar för patientsäkerheten på en avdelning? 

- Vad är rimligt att ställa för krav på sjuksköterskorna gällande kunskapen kring 

akutväskan och att kunna använda den effektivt? 

- Ser du att det finns någon risk att patienten dör på grund av sjuksköterskans 

bristfälliga kunskaper i akutväskan?  

 

- Hur upplever du stödet du fått från chefer eller organisationen i stort gällande 

användandet av akutväskan? 

- Har du fått någon fortbildning eller instruktion sen du började inom psykiatrin 

gällande akutväskan? 
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Bilaga 2 – Blankett informerat samtycke 

 

INFORMERAT SAMTYCKE – BLANKETT 

Akutväskan inom den psykiatriska heldygnsvården 

Följande forskningsstudie utförs enskilt av mig, William Gummesson, i samråd och med stöd 

av lärosätet Röda Korset Högskola inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammets sista 

kurs tillika magisteruppsats. Forskningshuvudman är Röda Korset Högskola.  

Studien är en intervjustudie baserad på halvstrukturerade intervjuer med sjuksköterskor inom 

kliniken Psykiatri Södra. Intervjuerna kommer spelas in med hjälp av bandspelarfunktion på 

mobiltelefon. Kort efter intervjun transkriberas och raderas mediefilen ifrån mobiltelefonen. 

Ingen annan person kommer ha möjlighet att lyssna på varken den inspelade ljudfilen och 

heller inte det transkriberade materialet som kommer vara inlåst när det ej bearbetas. 

Syftet med studien är att få en större inblick i sjuksköterskors erfarenheter, åsikter samt 

uppfattningar kopplade till akutväskan inom den psykiatriska heldygnsvården.  

 

 

Undertecknad bekräftar härmed att han/hon har fått muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte samt information om att svar som ges under intervjun kommer behandlas 

konfidentiellt. Undertecknad är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att en när 

som helst kan avbryta deltagandet utan att ange några skäl. Ett eventuellt avbrytande kommer 

inte att påverka informanten som person på något sätt och heller inte dennes arbete.   

 

Datum och ort:___________________________________________________ 

 

Underskrift:_____________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:_______________________________________________ 
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Bilaga 3 – Brev till verksamhetschef 

                                                 
 

Till verksamhetschefen vid Psykiatri Södra 

  

Förfrågan angående genomförande av studie. 

 

Jag, William Gummesson studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

psykiatri vid Röda Korsets Högskola i Stockholm.  

 

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet Omvårdnad i form av en uppsats om 

15 högskolepoäng. Jag avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Akutväskans användning inom den psykiatriska 

heldygnsvården 

  

Studiens övergripande forskningsfråga är: Vad anser sjuksköterskor verksamma inom 

heldygnsvården om användandet av akutväskan 

  

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Semistrukturerade intervjuer av 

sjuksköterskor (Vg se bifogad projektplan.). 

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 28/8-2017 och vara avslutad 22/9-2017 

 

Min handledare är Kent-Inge Perseius 

 

Jag förbinder mig att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 

Vidare förbinder jag mig att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga 

kontaktade personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen (Vg se 

bifogad deltagarinformation/förfrågan). I görligaste mån kommer uppgifter från de undersökta 

medarbetarna att vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas konfidentiellt. 

Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörda enheter och efter avlagd 

examination publiceras i DIVA.  

 

Jag ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen  

 

På heldygnsvårdsavdelningar inom verksamhet Psykiatri Södra  

 

Inom Funktionsområde/klinik SLSO   datum och plats 23/8-2017 

 

Tillstånd att genomföra datainsamling gives av verksamhetschef Svante Nyström  

 

 

Vid……………………. Den…………………… 
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Bilaga 4 – SLSO rekommendation akutväskans innehåll 

 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 

Akutväska - rekommendationer för SLSO   

 Innehållsförteckning  

LÄKEMEDEL      

ATC kod 

Preparat Styrka Admin.sätt  Antal/storlek Kommentar  
  

C01CA24 

Emerade/Epipen 

0,3 mg/ml  

im 1 st.  >20 kg-vuxna 
  

Förfylld 

spruta 

C01CA24 Emerade/Epipen jr 0,15mg/ml 

im 1 st. 
 10-20 kg (tom  

20 kg)     

C01CA24 Inj Adrenalin 0,1 mg/ml iv 2 x 10 ml 

HLR - spruta 10 

ml fort. Annars 

långsamt1ml/min 

C01CA24 Inj Adrenalin 1 mg/ml im/sc 2 x 1ml   

A03BA01 Inj Atropin 0,5 mg/ml iv/sc 2 x 20 ml   

R06AX27 
Aerius 

munsönderfallande 
5mg po 5st   

R06AX27 
Aerius 

munsönderfallande 
2,5mg po 5st   

R03CC03 Inj Bricanyl 0,5 mg/ml iv/sc 2 x 1 ml   

C01BD01 Inj. Cordarone 50mg/ml iv 3x3ml   

C03CA01 Inj Furix 10 mg/ml   2 x 4 ml   

B05BA03  Inj Glukos APL 300 mg/ml iv 2 x 50 ml 
Stort kärl 

Spädes ej 

N02AA01 Inj Morfin 10 mg/ml iv/im/sc 2 x 1 ml   

B05BB01 Inj NaCl 9 mg/ml   3 x 10 ml   

A03FA01 Inj Primperan 5 mg/ml   2 x 2ml   

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=C_C01_C01C_C01CA_C01CA24#C01CA24
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=C_C01_C01C_C01CA_C01CA24#C01CA24
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=C_C01_C01C_C01CA_C01CA24#C01CA24
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=C_C01_C01C_C01CA_C01CA24#C01CA24
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=R_R06_R06A_R06AX_R06AX27#R06AX27
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=R_R06_R06A_R06AX_R06AX27#R06AX27
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=R_R03_R03C_R03CC_R03CC03#R03CC03
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=B_B05_B05B_B05BA_B05BA03#B05BA03
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=A_A03_A03F_A03FA_A03FA01#A03FA01


 v (44) 

 

v 

H02ABO! Inj Betapred 4 mg   4 st.   

N05BA01 Inj Stesolid 5 mg/ml iv 5x 2 ml   

R06AA04 Inj Tavegyl 1 mg/ml   2 x 2 ml   

 

Dokumentnamn  Regnr  Gäller fr.o.m  
Akutväska - rekomendationer för SLSO   FRT-01723-v.3.0 2017-06-28 

Ersätter tidigare dokument Upprättare Godkänd/signatur 
  Hanna Sylverberg  Anna-Lena Berggren 
Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt OHSAS 18001 (arbetsmiljö) 

R03DA05 Inj Teofyllamin 23 mg/ml iv 2 x 10 ml   

N05BA01 
Diazepam  

(Stesolid)rektallösning 

5 mg/ 2,5 

ml 
rektalt 5 st.   

C01DA02 
Nitrolingual 

spray/Glytrin 
0,4 mg sublingual     

V03AB15 Naloxon 0,4mg/ml iv 2 x 1 ml   

B05BB03 Tribonat   iv 5 x 100ml   

B05BA03 
Glukos Braun 50 

mg/ml buffrad 
50 mg/ml iv 1 x 1000ml   

B05BB01               Inf NaCl                 9 mg/ml      iv 1 x 1000ml   

H04AA01 Glukagon                            1 mg sc/im 2 x1 mg    

B05BB01 Inf Ringer-Acetat  iv 1 x 1000 ml  

ANNAT MATERIAL 

Andning  Storlek/sort Antal Kommentar  

Pocketmask Vuxen, O2-nippel 1 st.   

  Barn, utan O2-nippel 1 st.   

Svalgtuber Nr 6½, 7, 8, 9, 10 En av varje   

Laryngoskophandtag   1 st.   

Extra batteri LR 14 2 st.   

Laryngoskopsblad Nr 2 och 3 En av varje   

Extra lampa   1 st.   

Trakealtuber 4 1 st.   

  5 1 st.   

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=H_H02_H02A_H02AB_H02AB04#H02AB04
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=R_R06_R06A_R06AA_R06AA04#R06AA04
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=R_R03_R03D_R03DA_R03DA05#R03DA05
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=C_C01_C01D_C01DA_C01DA02#C01DA02
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?DocTypeID=4&expanded=B_B05_B05B_B05BB_B05BB03#B05BB03
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  6 1 st.   

  7 1 st.   

  8 1 st.   

Tång Magill Vuxen och barn En av varje   

Näskantarell 26 - 28 - 30 - 32     

Kuffspruta 10 ml 1 st.   

 

Förband  Storlek/sort Antal Kommentar  

Sterila kompresser 10 x10 (el7,5x7,5)cm 5 st.   

Osterila kompresser 10 x 10 cm 15-20 st.   

Klinglindor   2 st.   

Elastiska lindor 8 cm 2 st.   

Häfta 1,25 cm 1 st.   

Kirurgtejp 2,5 cm 1 st.   

Brännskade             förband 

Burnfree 
En av varje 

storlek 
  

10x10cm / 20x20cm 

Övrigt Storlek/sort Antal  Kommentar  

Sprutor   2 x 1 ml   

    3 x 2 ml   

    3 x 5 ml   

    3 x 10 ml   

    1 x 20 ml   

Kanyler   3 x sc   

    3 x im   

    3 x iv   

    
5 x  

uppdrag  
rosa 

Venflon   2 x 0,9   

    2 x 1,1   

    2 x 1,3   
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    2 x 1,8   

Förband till venflon Tegaderm I.V 5 st.   

Trevägskranar 10 cm 2 st.   

Infusions               aggregat   2 st.   

Kanylproppar   2 st.   

Injektionstork       

Stasband   1 st.   

Blodtrycks               manschett Vuxen och barn En av varje   

Stetoskop   1 st.   

Peang 14 cm 1 st.   

Sax 14 cm 1 st.   

Kläd sax   1 st.   

Spatel   1 st.   

Ficklampa Stavmodell 1 st.   

Burk för stick och skärande   1 st.   

Handskar Osterila     

Bitblock   1 st.   

B-glukosmätare   1 st.   

Övervaknings             journaler   5 st.   

Arbetsblad HLR   5 st.   

Pennor   2 st.   

Riktlinjer HLR vuxna 1 st.   

  HLR barn 1 st.   

  Luftvägsstopp 1 st.   

  

HLR + luftvägsstopp 

1 st.   
1 år – puberteten 

  

HLR + luftvägsstopp 

1 st.   
Barn 0 – 1 år 

Innehålls förteckning för akutväskan   1 st.   
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Anvisningar till lokala rutiner 

Förteckning över innehåll i akutväska (läkemedel och annat material). 

Beskriv var förvaras akutväska (ska vara i ett låst utrymme där endast v-chefen och 

sjuksköterskor har tillgång). 

Vem ansvarar för akutväska på enheten och dennes ersättare (ska alltid stämma överens 

med den lokala instruktionen) – påfyllnad, beställning av läkemedel och annan material, 

kontroll av utgångsdatum, hur ofta kontroll ska ske, signering lista med datum för 

kontroll. 

Beskriv vem ansvarar för dokumentation i narkotikajournal vid uttag av narkotikaklassade 

läkemedel. 

Beskriv vem i akutsituationen hämtar akutväska. Beskriv 

larm rutiner. 

 

 


