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Sammanfattning  
Bakgrund: Patienters sjukdomsförlopp inneliggandes på sjukhus är ofta inte statiska utan dynamiska 
med oförutsedda händelser såsom plötslig medvetslöshet, hjärtstopp eller akuta andningsproblem. 
Oförutsedda händelser ställer höga krav på sjuksköterskors handlingsberedskap som kan påverkas 
negativt av en hög nivå arbetsrelaterad stress. Just att händelser sker oförutsett kräver att beredskapen 
för händelser alltid måste finnas där vilket kan vara en svår utmaning för sjuksköterskor att möta. Syfte: 
Syftet med studien var att studera sjuksköterskors känslomässiga erfarenheter samt hantering av 
oförutsedda händelser. Metod: Studien hade en kvalitativ design. Åtta sjuksköterskor intervjuades i 
deras hemmiljö digitalt via Skype enligt Critical Incident Technique. Intervjuernas längd var 15–26 
minuter långa och ägde rum i december 2020. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. 
Resultat: Överväldigande känslomässiga intryck kunde göra att sjuksköterskor blev passiva eller i 
behov av stöd vilket ledde till att hanteringen uteblev. Sjuksköterskor hanterade ofta oförutsedda 
händelser med en hög nivå arbetsrelaterad stress. En god relation till läkare och ett välfungerande 
teamarbete gav sjuksköterskor självförtroende i hanteringen av oförutsedda händelser. Slutsats: 
Oerfarna sjuksköterskor ska inte vara omvårdnadsansvariga utan aktivt stöd från 
erfaren/specialistutbildad sjuksköterska alternativt läkare vid tidpunkt för en oförutsedd händelse. 
Eftersom en oerfaren sjuksköterska inte har den handlingsberedskap som krävs vilket kan drabba 
patientsäkerheten. Det är även av stor vikt att kontinuerligt arbeta på relationen mellan sjuksköterskor 
och läkare och att ha bra rutiner för kommunikation vid tidpunkt för oförutsedda händelser. Arbetsgivare 
behöver ta större ansvar att utöva evidensbaserade åtgärder för att höja sjuksköterskors 
handlingsberedskap vid oförutsedda händelser och således förbättra sjuksköterskors psykosociala 
hälsa.   
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Inledning 

Patienters sjukdomsförlopp inneliggandes på sjukhus är generellt sett inte statiska utan 

dynamiska med oförutsedda händelser. Patientens tillstånd kan förändras från en stund 

till en annan vilket ställer höga krav på sjuksköterskors kliniska handlingsberedskap. En 

oförutsedd händelse beskrivs som en plötslig försämring i patientens hälsotillstånd såsom 

oklar medvetslöshet, hjärtstopp eller akuta andningsproblem. Med en allt äldre 

befolkning, med en allt större multisjuklighet och med en stor brist på sjuksköterskor är 

utmaningarna flera för verksamma sjuksköterskor men också för organisationen. Studien 

syftar till att söka kunskap om sjuksköterskors erfarenheter och hantering av oförutsedda 

händelser.  

Bakgrund 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskors kliniska handlingsberedskap, stress, 

teamarbete samt personcentrerad vård är påverkande faktorer för hur sjuksköterskor 

hanterar oförutsedda händelser.  

Klinisk handlingsberedskap vid oförutsedda händelser 

Klinisk handlingsberedskap är sjuksköterskors förmåga att kunna se behov och 

hälsotillstånd hos den enskilde i varje specifik patientsituation. Sjuksköterskor ska kunna 

avgöra om det krävs insatser och i så fall vilka insatser som är lämpliga och i vilken 

ordning de ska utföras. Därefter utvärderas åtgärderna i den specifika patientsituationen 

(Fitzpatrick & Kazer, 2012; Tanner, 2006). Sjuksköterskors förmåga att visa 

handlingskraft i patientsituationer är direkt kopplad till patientens välbefinnande och 

därmed av yttersta vikt i omvårdnadsarbetet (Fitzpatrick & Kazer, 2012).  

Sjuksköterskor behöver ha en stark handlingsberedskap vid tidpunkt för oförutsedda 

händelser. Tidigare studier har visat att handlingsberedskapen påverkas av erfarenhet, 

kompetens, utbildningsnivå, teamarbete, avdelningens kultur och rutiner (Fitzpatrick & 

Kazer, 2012; Tanner, 2006). Komplexiteten i oförutsedda händelser kan inte nog 

understrykas. Den erfarne sjuksköterskan agerar instinktivt i patientsituationer baserat på 

tidigare erfarenheter och kan instinktivt utföra evidensbaserade åtgärder. Den 

nyutexaminerade sjuksköterskan arbetar med att para ihop teoretiska kunskaper från 
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utbildningen med den praktiska verkligheten och därigenom själv bygga ett bibliotek av 

erfarenheter. En doktorsavhandling från Göteborg (Bisholt, 2009) beskriver 

nyutexaminerade sjuksköterskors utveckling av handlingsberedskap inför oförutsedda 

händelser under det första året som legitimerade sjuksköterskor. Sjuksköterskor beskrev 

den första tiden som kaotisk då de inte var mogna att hantera oförutsedda händelser utan 

stöd av erfaren sjuksköterska.  

Vid oförutsedda händelser drivs sjuksköterskor inte bara av åtgärder från läroboken utan 

av en betonande del av avdelningens kultur, teamarbete och rutiner (Tanner, 2006). 

Erfarna sjuksköterskor liksom specialistsjuksköterskor har en större förmåga att hantera 

oförutsedda händelser. Sjuksköterskor som är väl inlästa på patienters journal samt 

patologiska tillstånd hanterar oförutsedda händelser bättre. Förmåga att visa klinisk 

handlingsberedskap beror alltså på flera faktorer så som sjuksköterskans kliniska 

erfarenhet, utbildningsnivå samt förmåga eller möjlighet att vara förberedd (Fitzpatrick 

& Kazer, 2012). 

Stress 

Stress kan beskrivas utifrån akut stress samt långvarig stress. Akut stress gör kroppen 

redo för försvar eller kamp. En rad fysiologiska processer startar upp i kroppen som ett 

överlevnadsskydd. Den sympatiska aktiviteten ökar och den parasympatiska dämpas. 

Höga nivåer av stresshormoner såsom adrenalin, noradrenalin och kortisol sänds ut i 

cirkulationen vilket leder till att puls och blodtryck stiger. Orsaken till akut stress kan 

vara inre och yttre faktorer. Inre faktorer såsom negativa känslor som oro, ångest eller 

ilska. Yttre faktorer såsom värme, kyla eller händelser. Det är individens egen tolkning 

av stress som avgör huruvida akut den är. När den akuta stressen går över återgår kroppen 

i sitt habituella tillstånd. Utsätts individen ofta för stressfaktorer har kroppen svårt att 

återgå till sitt habituella tillstånd och en långvarig stress kan infinna sig. Långvarig stress 

kan leda till negativa tillstånd såsom utmattning/utbrändhet, förändrad livsstil, 

tillbakadragande eller drogmissbruk (Lundberg & Wentz, 2004).  

Arbetsrelaterad stress 

Sjuksköterskor upplever ofta en hög nivå av arbetsrelaterad stress. Stressfaktorer kan vara 

konflikter med läkare, avsaknad av läkare vissa tider på dygnet, upplevelsen av att hantera 

döende patienter, brist på stöd, kompetensbrist gällande sina arbetsuppgifter, bristande 



 

6 

kontroll över situationer, för patienten livshotande situationer samt hög arbetsbelastning 

(Abbasi et al., 2017; Happell et al., 2013; Lu et al., 2015; Zhu & Chen, 2019). Andra 

orsaker till stress kan vara skiftarbete, långa arbetspass, exponering för infektiösa 

sjukdomar eller risken för nålstick (Karimi et al., 2018). Arbetsrelaterad stress i 

sjukvården orsakar vårdskador genom sjuksköterskor som ger felaktig medicinsk 

behandling (Lu et al., 2015). En för hög nivå av arbetsrelaterad stress minskar 

sjuksköterskors sociala, mentala och fysiska närvaron i arbetet (Abbasi et al., 2017). Det 

kan också innebära att sjuksköterskor förvärrar en redan allvarlig situation och orsakar 

vårdskador (Karimi et al., 2018; Zhu & Chen, 2019). Vid akuta händelser räds 

sjuksköterskor att fatta fel beslut då stressen tar överhand (Sharma et al., 2014). Forskning 

visar att arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor leder till kroniska symptom såsom 

distansering, svår trötthet, utbrändhet och uppsägningar (Abbasi et al., 2017; Sharma et 

al., 2014; Währborg & Iliste, 2009).  

Stressreaktioner 

Stressreaktioner beskrivs som kroppens alarmreaktion. Generell aktivering i hjärnan sker 

med skärpt vakenhet och koncentration och efterföljs av fysiologiska förändringar som 

triggas i gång. Stressreaktioner är nödvändiga för att skydda kroppen mot inre och yttre 

stress. Onödig aktivitet stoppas för att prioritera viktiga händelser (Eriksen & Ursin, 

2005). Tecken på stress är olika från individ till individ och kan beskrivas i passiv eller i 

aktiv form. Passiv stress kan visa sig genom handlingsförlamning eller apati och aktiv 

stress genom panikkänslor eller aggressivitet. Aktiv stress kan också medföra att 

individen fattar dåliga beslut. Med tiden lär sig individen känna igen sin egen reaktion 

vid stress och koppla det till tidigare upplevelser. Stresspåslaget blir därför inte lika stort 

vid en liknande upplevelse (Perski, 1999).  

Stresshantering 

Coping definieras som en konstant föränderlig kognitiv och beteendemässig ansträngning 

att hantera specifika interna eller externa krav som bedöms ansträngande eller överskrider 

individens resurser (Lazarus & Folkman, 1984). Copingstrategier vid stress är 

nödvändiga för fortsatt fysiskt, psykiskt och somatiskt välbefinnande. Relationen mellan 

stress och coping beskrivs i två tankesätt, djuriskt respektive egoistiskt. Det djuriska sättet 

att tänka avser att dra sig undan, att skydda sig själv eller att överleva. Tankesättet visar 
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sig i handlingar som att gömma sig, att fly för sitt liv eller att gå till attack och sätta 

motståndaren ur spel. Det är ett djuriskt inlärt beteende. Det egoistiska sättet att tänka 

innebär att den psykiska verkligheten lämnas i den grad det krävs för att fortsatt uppleva 

fysiskt, psykiskt och somatiskt välbefinnande. Reaktioner som förnekelse, 

undertryckande eller behärskning visar sig. Ett problemlösande beteende används ofta för 

att minska stress. Ett exempel på det är informationssökande vid oförutsedda händelser 

(Lazarus & Folkman, 1987). Coping kan delas upp i positiv och negativ coping. Positiv 

coping är problemlösande copingstrategier och leder till färre hälsoproblem. Motsatsen 

negativ coping är känslofokuserade copingstrategier såsom flykt eller undvikande och 

leder till fler hälsoproblem (Folkman et al., 1986; Lu et al., 2015). Forskning visar att 

sjuksköterskor bör använda sig av positiv coping (Zhu & Chen, 2019).  

Teamarbete 

Teamarbete gynnar sjuksköterskors professionella utveckling, arbetsklimat samt hälsa 

(Edberg, 2013). Kravet på teamarbete ökar med en minskad tillgång till sjuksköterskor 

samt ökat antalet patienter (Kalisch & Lee, 2013). Ett välfungerande team kan nå långt 

över individuella prestationer dels i rutinmässiga uppgifter dels vid svårbemästrade lägen 

(Edberg, 2013; Gharaveis, 2017). Samarbete är en av vinsterna med teamarbete. Ett 

välfungerande team är en viktig förutsättning för att uppmärksamma små och stora 

förändringar i patienters hälsotillstånd samt kommunicerar inbördes vilket motverkar 

oförutsedda händelser (Edberg, 2013). Ett effektivt teamarbete minskar vårdskador 

relaterat till den mänskliga faktorn då fler individer deltar i omvårdnadsarbetet. 

Avdelningar där sjuksköterskor anser att effektivt teamarbete bedrivs har en lägre 

patientmortalitet (Kalisch & Lee, 2013). Bristen på teamarbete är en av de vanligaste 

stressorerna vid akuta händelser på en akutavdelning (Flowerdew et al., 2012). Hierarkisk 

kommunikation mellan dominerande individer hotar teamarbetets grundprincip. Ett starkt 

beslutsfattande måste finnas i teamet men inte på bekostnad av teamets förmåga att 

kommunicera sinsemellan (Edberg, 2013). Akuta patientsituationer ställer högre krav på 

teamarbete då de kräver snabbare och mer avancerade åtgärder. Samtliga 

teammedlemmars kompetens tas till vara och ledarskapet är tydligt (Gharaveis, 2017).  
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Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är en framgångsfaktor för en god vårdkvalité (Park et al., 2018) och 

för att bättre hantera oförutsedda händelser (Swedberg et al., 2011). Patienter är i centrum 

för en cirkulerande vård runtom. Sjuksköterskor och patienter lär känna varandra på ett 

djupare plan för att underlätta vårdandet och öka patientens delaktighet. Kommunikation 

är tvåvägs och beslut tas gemensamt. En god relation ökar patienters benägenhet att säga 

till sjuksköterskor då hälsotillståndet försämras. Patienter upplever dock att 

sjuksköterskor inte alltid har tid att närvara. Det är oftast undersköterskor som är 

närvarande (Edberg, 2013). Tidigare forskning visar att personcentrerad vård är ett sätt 

att tidigt identifiera ett försämrat hälsotillstånd. Personcentrerad vård hjälper 

sjuksköterskor att närma sig patienternas personliga egenskaper. Sjuksköterskor lär känna 

patienters styrkor och svagheter och kan förstå patienters individuella förutsättningar att 

ta emot vården som erbjuds (Swedberg et al., 2011). Personcentrerad vård hjälper 

sjuksköterskor att upptäcka förändringar i patienters hälsosituation (Edberg, 2013). 

Problematisering 

Oförutsedda händelser ställer höga krav på sjuksköterskors handlingsberedskap. Just att 

händelser sker oförutsett kräver att beredskapen för händelser måste finnas där alltid. 

Tidigare forskning visar faktorer som ökar handlingsberedskapen såsom att bedriva 

personcentrerad vård, avdelningens kultur, rutiner och teamarbete. Tidigare forskning ger 

också en generell bild av sjuksköterskors utsatthet för en hög nivå av arbetsrelaterad 

stress. En hög nivå av arbetsrelaterad stress försämrar troligen sjuksköterskors förmåga 

att visa handlingskraft vid oförutsedda händelser. Studien avser att studera relationen 

mellan sjuksköterskors erfarenheter och hur de hanterade oförutsedda händelser. Detta 

för att kunna belysa faktorer som är bra eller dåliga för att i framtiden stödja 

sjuksköterskor i liknande situationer. Studien kan även hjälpa arbetsgivare som genom 

förbättringsarbeten kan underlätta arbetet för sjuksköterskor.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att studera sjuksköterskors känslomässiga erfarenheter samt 

hantering vid oförutsedda händelser.  
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Metod 

Design 

Studien genomfördes med en empirisk kvalitativ design. Designen var lämplig att 

använda tillsammans med intervjuer då författaren ville få en djupare förståelse för 

deltagarna i studien (Polit & Beck, 2016). Intervjutekniken som användes var Critical 

Incident Technique, CIT (Flanagan, 1954). CIT har använts flera gånger tidigare vid 

forskning på mänskligt beteende i bland annat studier av Eriksson et al. (2016), 

Gustafsson et al. (2010) samt Svensson och Fridlund (2008).  

Kontext 

Deltagarna i studien arbetade på medicinavdelningar på både mindre sjukhus, mellanstora 

sjukhus och universitetssjukhus i södra Sverige. Avdelningarna var infektionsavdelning, 

hjärtavdelning, HjärtIntensivAvdelning (HIA), Medicinsk AkutVårdsAvdelning 

(MAVA) och strokeavdelning. Gemensamt för avdelningarna var att sjuksköterskor och 

undersköterskor bemannade treskift. Läkare fanns på avdelningen på dagtid. Övrig tid 

arbetade läkare på hela sjukhusområdet och var främst kontaktbar via telefon. 

Sjuksköterskan var omvårdnadsansvarig på sina skift och hade omkring sex till 20 

patienter att ansvara för beroende på vilken tid på dygnet det var.  

Urval och rekrytering 

Inklusionskriterierna var legitimerade sjuksköterskor med arbetslivserfarenhet på 

medicinavdelning i minst sex månader. Exklusionskriterierna var sjuksköterskor som 

arbetat på medicinavdelning för mer än ett år sedan samt specialistsjuksköterskor. 

Specialistsjuksköterskor är mer erfarna och generellt bättre på oförutsedda händelser 

vilket gjorde att författaren endast inkluderade grundutbildade sjuksköterskor.  

En snöbollsteknik användes för att rekrytera deltagare till studien. Två arbetskollegor som 

nyligen arbetade på sjukhus agerade gatekeepers åt författaren. som fann de två första 

deltagarna. En gatekeeper är en person som har kontakter inom forskningsområdet och 

som är betrodd. Deltagare som uppfyllde kriterierna för studien och gav sitt samtycke gav 



 

10 

i sin tur förslag på andra potentiella deltagare och på så vis växte antalet deltagare (Polit 

& Beck, 2016). Författarens bedömning var att snöbollsteknik var lämpligt för att få tag 

på deltagare inom rimlig tid. Covid-19 var under hösten 2020 inne i andra vågen med full 

kraft vilket försvårade rekryteringen.  

Sammanlagt inkluderades åtta sjuksköterskor i studien och sociodemografiska data 

presenteras nedan, se tabell 1. Gemensamt för deltagarna var att de var nyanställda på 

avdelningen där den oförutsedda händelsen ägde rum. 

 

Tabell 1: Sociodemografiska data på inkluderade deltagare (n=8) 
Ålder Kön Yrkeserfarenhet Sjukhusstorlek  

20–24 år; (n=3) Män; (n=3)     1 år; (n=2) Mindre; (n=1) 

25–29 år; (n=2) Kvinnor; (n=5) 2 år; (n=2) Mellan; (n=5) 

30–35 år; (n=2)  3 år; (n=3) Universitetssjukhus; (n=2) 

36–40 år; (n=1)  4 år; (n=1)  

Tabell 1: deltagarnas ålder, yrkeserfarenhet och storlek på sjukhus 

Genomförande 

Efter godkänd etikbedömning för studenter, se bilaga 1 på Högskolan i Kristianstad 

tillfrågades två sjuksköterskor om deltagande i studien via författarens gatekeepers. Efter 

deras visade intresse att delta i studien skickades det ut informationsbrev via mail. 

Informationsbrevet innehöll information gällande studiens syfte och upplägg. Vid fortsatt 

intresse kontaktades författaren via mail eller telefon för tids- och platsbokning efter 

deltagarnas önskemål. Deltagare intervjuades digitalt via Skype på grund av rådande 

pandemi (Covid-19). Intervjuerna varade 15–26 minuter. Mp3-spelare användes för 

inspelning. Samtliga deltagare var lediga vid tidpunkten för intervjun och ville utföra 

intervjun hemifrån. Efter intervjuerna tillfrågades deltagare om fler potentiella deltagare 

till studien varpå fler kunde nämnas för författaren. Deltagaren som föreslog potentiell 

deltagare frågade dessa om intresse fanns för deltagande. Vid intresse skickade författaren 

ut informationsbrev via mail. Antalet deltagare i studien var åtta. Tre deltagare som 

arbetade på samma företag som författaren identifierades och inkluderades. Författaren 

hade ingen arbetsrelation till deltagarna då författaren inte arbetade med andra 

grundutbildade sjuksköterskor och inte på samma ambulansstation. Deltagarna var 

nyanställda och hade nyligen arbetat på medicinavdelningar.  
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Datainsamling 

Metoden för datainsamling var Critical Incident Technique, CIT. CIT kom till efter andra 

världskriget då piloter utbildades i det amerikanska flygvapnet. Metoden ansågs vara 

mycket lämplig då mänskligt beteende studerades. Instruktörerna fann piloter under 

utbildning som var direkt olämpliga med hänsyn till uppmärksamhet, hett temperament 

eller dåligt omdöme vid kritiska incidenter (Flanagan, 1954). En incident är enligt en 

observerbar mänsklig aktivitet. Synonymt är ett dilemma, episod, händelse eller en 

situation. För att incidenten ska vara kritisk måste den mänskliga aktiviteten vara 

avgörande, avslöjande, betydande, viktig eller uppenbar vilket endast kan bedömas i 

efterhand. Den kritiska incidenten ska vara ’det lilla extra’ personen kommer ihåg och 

som skiljer sig från det vardagliga som vi inte kommer ihåg. Genom CIT flyttas fokus 

från arbetsuppgiften till kritiska incidenter även om arbetsuppgiften används för att 

identifiera de kritiska incidenterna. Incidenten kan vara både positiv och/eller negativ. 

Den specifika incidenten fokuserar på mänskligt beteende vilket är mycket viktigt att 

poängtera (Fridlund, 2012). Intervjuguiden bör vara skriven så det största möjliga antal 

kritiska incidenter kan beskrivas av deltagaren. Pilotintervjuer är därför nödvändiga. 

Innan intervjun avslutas är det viktigt att intervjuaren ställer sig själv följande frågor. 

Beskrev deltagaren varför det för hen var en oförutsedd händelse? Beskrev deltagaren 

alla viktiga faktorer inblandade? Har intervjun svarat på studiens syfte? Analysarbetet av 

intervjun ska börja genast i samband med avslutad intervju då det för författaren är 

aktuellt. Studier där CIT används bör innefatta minst 100 kritiska incidenter för att anses 

vara trovärdiga (Flanagan, 1954).  

Intervjuguiden utformades enligt CIT. Intervjuguiden, se bilaga 2, testades i två 

pilotintervjuer med legitimerade sjuksköterskor som var bekanta med författaren. 

Pilotstudier bör ske för att testa intervjuguiden (Polit & Beck, 2016) och särskilt viktigt 

vid användning av CIT (Flanagan, 1954). Pilotintervjuerna var inte med i analysarbetet 

då deltagarna var specialistsjuksköterskor. Intervjuguiden behövde inte ändras efter 

pilotintervjuerna då det vällde fram kritiska incidenter ur sjuksköterskornas berättelser. 

Intervjuerna inleddes med insamling av demografiska data för att kunna ge läsaren en 

överblick av deltagarna. Deltagaren fick därefter frågan av intervjuaren tillika författaren 

om hen kunde berätta om en oförutsedd händelse hen varit med om i sitt arbete på 

medicinavdelning så utförligt som möjligt. Intervjuaren identifierade kritiska incidenter 

enligt Fridlunds (2012) definition under berättelsens gång och skrev ner dessa som 
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stödord på ett papper för att senare återkomma till dessa. Intervjuaren avbröt inte 

deltagaren under berättelsen. Efter berättelsen togs deltagaren in på djupet i berättelsen 

där intervjuaren sammanfattade berättelsen och bjöd in deltagaren att berätta mer vid 

tidpunkt för de kritiska incidenterna. Deltagaren berättade mer ingående om sina 

upplevelser och hantering av dessa kritiska incidenter. Djupgående frågor efter 

intervjuguiden ställdes såsom ”varför reagerade du på just det?”, ”varför var den 

händelsen speciell?”, ”vad tänkte du?” och ”vad gjorde du?”. Inga kompletterande frågor 

behövdes efter avslutade intervjuer.  

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) med induktiv ansats användes 

som analysmetod. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats var en lämplig 

analysmetod då fenomenet som studerades inte studerats tidigare eller då fenomenet var 

sönderdelat. Data analyserades i tre steg, förberedelse, organisering samt rapportering. 

Under förberedelsen valdes intervjuade sjuksköterskor och deras känslomässiga 

erfarenheter och hantering av kritiska incidenter i berättelsen som analysenhet. 

Organiseringen av data utfördes med öppen kodning, gruppering samt abstraktion. 

Organiseringen inleddes med att de enskilda intervjuerna lyssnades igenom och 

transkriberades till en Wordfil genast efter intervjuns avslutande. Detta för att säkerställa 

att datainsamlingen inte skulle behöva kompletteras. Öppen kodning utfördes i samband 

med transkriberingen där koder sattes i marginalen i dokumentet. När all data var 

insamlad lyssnades allt material igenom två gånger för att aktualisera materialet. Därefter 

togs meningsbärande enheter ut och grupperades i ett kodark. All data numrerades för att 

författaren skulle kunna härleda rätt data till rätt intervju och på så vis veta innebörden av 

texten. Meningsbärande enheter kategoriserades för att sedan abstraheras till 

subkategorier, generiska kategorier samt huvudkategorier, se exempel på 

analysprocessen i tabell 2. Enligt Elo och Kyngäs (2008) tas abstraktionsprocessen 

rimligtvis så långt det går. Författaren erhöll stöd av handledare i organisationsfasen med 

grupperingen av sub-kategorier, generiska kategorier samt huvudkategorier. 

Rapportering visas som redovisning av resultatet. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Generisk 

kategori 

Huvudkategori 

Jag blev 

jättestressad för 

jag förstod inte 

vad som hände. 

Jag kände mig 

helt maktlös och 

till en början 

visste jag inte vad 

jag skulle göra. 

Sjuksköterskan 

upplevde 

bristande 

kontroll över 

situationen och 

kunde 

ingenting göra.  

 

Sjuksköterskan 

var frustrerad 

och blev 

passiv. 

 

Passivitet Oförmåga 

att handla 

Sjuksköterskors 

arbete vid 

oförutsedda 

händelser 

 

Etiska överväganden 

Under arbetets gång har författaren beaktat Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I 

kraven finns regler, råd och rekommendationer.  

Enligt informationskravet ska forskaren informera uppgiftslämnaren om deras deltagande 

i projektet samt om villkor som gäller för deras deltagande. Deltagaren ska upplysas om 

att deltagandet är frivilligt samt att deltagaren har rätt att avbryta när som helst. 

Deltagarna erhöll informationsbrev via mail gällande villkoren för deltagande i studien. 

De fick även möjlighet att ställa frågor via mail eller telefon gällande studien till 

författaren innan intervjun startade.  

Samtyckeskravet ger deltagaren rätt att själv bestämma hur länge och på vilka villkor 

deltagandet ska ske. Forskaren ska inhämta samtycke skriftligt från deltagaren. Om 

deltagaren väljer att avsluta sitt deltagande får det inte ske någon påtryckning från 

forskaren. Deltagaren får inte stå i beroendeförhållande till forskaren. Deltagarna gav sitt 

skriftliga samtycke via blankett innan intervjuerna påbörjades. De hade möjlighet att 

kontakta författaren med frågor både via mail och telefon.  

Konfidentialitetskravet säger att personuppgifterna ska hållas utom räckhåll för 

obehöriga. Tystnadsplikt bör undertecknas i särskilda fall där etiskt känsliga uppgifter 

behandlas jämtemot enskilda identifierbara personer. Det ska vara praktiskt omöjligt för 
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utomstående att identifiera enskilda personer i en studie. Mp3-spelaren som användes 

under intervjuerna förvarades inlåst i kassaskåp hemma hos författaren. Datorn som 

användes i arbetet var författarens privata dator och ingen annan kunde logga in.  

Nyttjandekravet säger att uppgifter som är insamlade för forskning inte får användas för 

annat ändamål. Materialet från intervjuerna kasserades efter avslutad godkänd 

magisteruppsats inom ramen för Medicinspecialist utbildning för sjuksköterskor.  

Förförståelse 

Författaren har arbetat i ambulansverksamhet som legitimerad sjuksköterska sedan fyra 

år tillbaka och brandman sedan tidigare med stor erfarenhet av att vårda akut sjuka 

medicinpatienter och att hantera oförutsedda händelser. Förförståelsen säger att när en 

patient plötsligt blir mycket försämrad inneliggandes på avdelning blir det ett enormt 

stresspåslag för omvårdnadsansvarig sjuksköterska kanske framför allt på jourtid då 

närhet till läkare saknas. Vårdpersonalen uppmärksammar oftast patienter som försämras 

och hinner förbereda sig inför en akut händelse. Författaren antar att stresspåslag vid 

oförutsedda händelser inte blir lika starkt med ökad arbetslivserfarenhet.  

Resultat 

Resultatet beskriver sjuksköterskors känslomässiga erfarenheter och hantering vid 

oförutsedda händelser. Samtliga åtta deltagare valde att beskriva akuta patientsituationer. 

En deltagare valde att beskriva två händelser. Resultatet presenteras i en huvudkategori, 

tre generiska kategorier samt åtta subkategorier, se tabell 3. Citat används för att ge en 

tydligare bild av deltagarnas berättelser. 

Tabell 3. Huvudkategori, generiska kategorier och subkategorier. 

Huvudkategori Generisk kategori Subkategori 

Sjuksköterskors arbete vid 

oförutsedda händelser 

Sjuksköterrskors 

oförmåga att agera 

Passivitet 

Behov av stöd 

Frustration 

Stress/Oro 
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Sjuksköterskors 

fortsatta arbete med 

obehag 

Skam/Misslyckande 

Ilska 

Sjuksköterskors 

fortsatta arbete med 

välbehag 

Trygghet 

Lättnad/Bekräftelse 

 

Sjuksköterskors arbete vid oförutsedda händelser 

Huvudkategorin innefattar tre generiska kategorier som beskriver sjuksköterskors arbete 

vid oförutsedda händelser; Sjuksköterskors oförmåga att agera, Sjuksköterskors fortsatta 

arbete med obehag och Sjuksköterskors fortsatta arbete med välbehag.  

Sjuksköterskor beskrev sina känslomässiga erfarenheter och hantering vid oförutsedda 

händelser. Samtliga åtta deltagare valde att beskriva akuta patientsituationer. En deltagare 

valde att beskriva två händelser.  

Totalt så beskrevs nio oförutsedda händelser vilket innefattade totalt 112 kritiska 

incidenter. Deltagarna belyste mellan 12–17 kritiska incidenter vardera, se tabell 4.  

Tabell 4: Översikt över typ av händelser och kritiska incidenter 
Typ av händelse Antalet kritiska incidenter 

Akut hjärtinfarkt (n=1)    14 

Hjärtstopp (n=4) 40 

Akuta andningsbesvär (n=1) 17 

Diabeteskoma (n=1) 

Oklar medvetslöshet (n=1) 

Anafylaktisk chock (n=1) 

15 

12 

14 

Tabell 4: typ av händelse och antalet kritiska incidenter 

Sjuksköterskors oförmåga att agera 

Kategorin beskriver sjuksköterskors oförmåga att agera och komma vidare i arbetet vid 

oförutsedda händelser. Överväldigade känslomässiga intryck, bristen på kunskap eller 

bristen på erfarenhet kunde leda till att sjuksköterskor blev passiva. Sjuksköterskor 

saknade då helt handlingskraft vilket ledde till att hanteringen av oförutsedda händelser 
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uteblev. Passiviteten kunde inte härledas till någon specifik typ av händelse. Brist på 

kunskap och erfarenhet kunde även leda till ett stödsökande beteende. Sjuksköterskor 

kunde aktivt söka stöd men handlingskraft vid oförutsedda händelser fanns inte. 

Gemensamt för subkategorierna passivitet och behov av stöd var att sjuksköterskor var 

beroende av extern part och kunde inte hantera oförutsedda händelser själva.   

Passivitet 

Känslomässiga faktorer som orsakade passiviteten var flera. Försämring av patientens 

status (vid okänd anledning) gav upphov till en känsla av maktlöshet, vilket kunde leda 

till att sjuksköterskor blev handlingsförlamade eller håglösa. Det kunde visa sig vid 

undersökning av patient då sjuksköterskor inte uppmärksammade patientens försämrade 

status förrän vitalparametrar togs. Sjuksköterskor kunde även bli passiva när arbetet med 

att ta hand om akuta patienter var oorganiserat och det var för många personer 

involverade. Känslan över att inte kunna agera i oredan gjorde att sjuksköterskor gav upp 

och gick därifrån. När läkare gick emot sjuksköterskors plan med enligt eget tycke 

felaktiga åtgärder eller när sjuksköterskor kände de själva gjort ett allvarligt fel kunde 

sjuksköterskor bli paralyserade; ” Jag blev stressad över hur snabbt patienten blev sämre. 

Jag hade tagit Ramlösa och gnuggat i munnen lite grann. Tänkte att det var mitt fel att det 

hänt. Jag var helt paralyserad.” Intervju 3  

Behov av stöd 

Sjuksköterskor behövde ibland stöd för att komma vidare i arbetet vid oförutsedda 

händelser. Bristen på erfarenhet i akuta patientsituationer gjorde att sjuksköterskor inte 

visste vad de skulle utföra för åtgärder; ” Jag kände mig osäker då situationen var ny för 

mig, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag ville ringa läkaren om att få hjälp på plats” 

Intervju 1. Avdelningens rutiner kunde fungera som ett stöd, men var inte alltid kända. 

Det fanns då behov av att någon kollega kunde ge stöd i arbetet. Läkare beskrevs som det 

viktigaste stödet för sjuksköterskor. Vid tidpunkt för oförutsedda händelser ville 

sjuksköterskor ha läkare bredvid sig genast. På dagtid var det oftast så men på jourtid 

kunde läkare vara långt bort inom sjukhuset men utan att svara i jourtelefon. Behovet av 

stöd fanns även då beslut över läkemedelsbehandling behövdes vilket sjuksköterskor 

oftast inte kunde ta själva.  
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Sjuksköterskors fortsatta arbete med obehag 

Känslomässiga obehag såsom frustration, stress, skam/misslyckande eller ilska upplevdes 

ofta av sjuksköterskor under arbetets gång vilket ökade sjuksköterskors arbetsrelaterade 

stress. Bidragande orsaker var främst en dålig relation till läkare men också 

organisatoriska brister eller avsaknad av erfarenhet. Sjuksköterskor fick ibland utlopp för 

sin ilska men oftast fanns inget annat alternativ än att lägga obehaget inom sig och 

fortsätta med att försöka hantera händelsen. Den arbetsrelaterade stressen gjorde att 

patientsäkerheten drabbades då sjuksköterskor inte kunde tänka klart och därmed ofta 

kunde lägga fokus på fel saker. 

Frustration 

Känslan av frustration kunde uppstå när sjuksköterskor inte hade befogenheter att utföra 

behandling (inhalationsläkemedel eller smärtstillande) omedelbart vid akuta 

patientsituationer. Nyutbildade avdelningskollegors okunnighet var också en källa till 

frustration då sjuksköterskor självständigt var tvungen att lösa problem. Läkares agerande 

beskrevs som en stor källa till frustration. Läkares ovilja att sätta 

behandlingsbegränsningar på patienter över 90år eller ovilja att ens komma till 

avdelningen vid akuta patientsituationer. Vid de tillfällen läkare fanns på plats kunde 

sjuksköterskor bli frustrerade av att läkare inte tog ledarskapet eller betedde sig osäkert. 

Sjuksköterskor tvingades ibland gå emot sin intuition och utföra de åtgärder som läkare 

bestämt. Sjuksköterskor hanterade frustration genom att ta ledarskapet i de situationer 

läkare inte fanns tillgängliga eller var nonchalanta på telefon. Om läkare var på plats 

väntade sjuksköterskor ut läkares beslut om åtgärder. Gemensamt för hanteringen av 

frustration var att sjuksköterskor fortsatte sitt arbete med en ’klump i magen’. 

Jag fick ordinationen Oxascand och att låta patienten vara från läkaren. 

Jag tyckte det kändes fel för min magkänsla sa att det var något annat. 

Men jag gjorde som läkaren sa och gick därifrån men jag hade rätt visade 

det sig senare. Intervju 6. 

Stress/Oro 

Vid akuta patientfall som beskrevs av deltagarna i studien kunde sjuksköterskor återge 

hur stressen ibland tog överhand då förmågan att tänka klart försvann. Det kunde uppstå 

när sjuksköterskor aldrig varit med om liknande situationer eller aldrig gett vissa 
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läkemedel. Även om sjuksköterskor gett läkemedlet tidigare kunde stressen göra att rätta 

dosen var som bortblåst och läkemedelsampuller tappades. Sjuksköterskors stressnivå 

ökade när given behandling inte hade någon effekt eller när övervakningsutrustning 

larmade. Det fanns ibland en oro över att läkemedlet inte var blandat på rätt sätt. Oro 

uppstod även när verbala patienter tystnade (slutade ringa på klockan) eller när 

sjuksköterskor skulle vårda patienter som riskerade akut försämring i hälsotillståndet. 

Sjuksköterskor hanterade stressen med att söka svar på om åtgärder som utfördes var rätt 

eller i att försöka lugna sig själva. Oro hanterades med att förbereda sig mentalt på 

situationer som kunde uppstå eller att läsa på patienters hälsotillstånd och journaler. ” Jag 

blev osäker på om jag skulle späda Betapred eller inte. Jag spädde inte för det kändes rätt. 

I efterhand var allt glasklart så de var stressen som gjorde att jag tvekade.” Intervju 7. 

Skam/Misslyckande 

När multisjuka äldre och generellt svaga patienter drabbades av plötsligt hjärtstopp 

upplevde sjuksköterskor att det var ovärdigt att påbörja hjärt- och lungräddning. Läkare 

kunde bestämma att arbetet skulle fortsätta även när patientens kropp gick sönder vilket 

gjorde att sjuksköterskor kände skam. Känslan av skam behöll sjuksköterskor inom sig 

och fortsatte arbetet enligt läkares beslut. Vid de tillfällen sjuksköterskor upplevde att 

arbetet gick åt fel håll kunde de känna sig misslyckade. Det hände att sjuksköterskor 

klandrade sig själva att situationen uppstått eller att andra patienter åsidosattes då 

sjuksköterskor endast hade tid med det akuta. Trots en känsla av misslyckande tog 

sjuksköterskor sitt ansvar som ledare och fortsatte sitt arbete. ”Patienten var labil och jag 

kunde inte ha patienten i korridoren. Jag fick vara inne hos patienten hela tiden. Jag hade 

ju alla mina andra patienter samtidigt jag kunde ju inte vara där hela tiden.” Intervju 5.  

Ilska 

Svårigheten att få kontakt med läkare i akuta situationer eller att inte bli lyssnad på kunde 

ge upphov till ilska. Sjuksköterskor upplevde ibland att läkare inte kom till avdelningen, 

inte brydde sig om att skriva ner verbalt överenskomna behandlingsbegränsningar eller 

var dålig på att informera vid förändringar i behandlingar. Sjuksköterskor slöt oftast 

ilskan inom sig men kunde även bli verbala. När läkare försökte lägga över obekväma 

uppgifter på sjuksköterskor eller då läkare obefogat ilsknade till på sjuksköterskor 

reagerade sjuksköterskor verbalt jämtemot vederbörande. I situationer där läkare 
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upplevdes som handlingsförlamade kunde sjuksköterskor ilskna till och ta ledningen. 

Avdelningskollegor som inte var villiga att samarbeta fick ibland också en skällning. 

”Läkaren sa till mig att jag skulle ringa dit anhöriga och berätta att det endast kunde ske 

en konservativ behandling. Glöm det sa jag direkt, det är inte min uppgift!” Intervju 1. 

 

Sjuksköterskors fortsatta arbete med välbehag 

Kategorin beskriver sjuksköterskors fortsatta bekymmersfria arbete med en känsla av 

trygghet, lättnad eller bekräftelse. Sjuksköterskor upplevde ett flyt i arbetet vid 

oförutsedda händelser då teamarbetet fungerade bra eller då rutiner var inövade. En god 

relationen till läkare var avgörande för sjuksköterskors känsla av välbehag. Känslan av 

välbehag gjorde att sjuksköterskors hantering av oförutsedda händelser kunde ske enligt 

rutin och med självförtroende.     

Trygghet 

Att arbeta tillsammans med rutinerade kollegor vid akuta situationer gav trygghet liksom 

tidigare träning och undervisning i hjärt- och lungräddning och akuta situationer. 

Sjuksköterskor var även trygga med att flera kollegor fanns på plats för att kunna hjälpa 

till eller när läkaren gav stöd via telefon eller var på plats och ledde arbetet.  

Jag tittar på honom och frågar hur han mår. Han börjar bli lite kallsvettig 

och blek. Till slut så slutar han svara på mina frågor. Jag knuffar ner 

honom i sängen som ett judokast. Jag slänger mig på larmet för att mina 

kollegor ska förstå att jag behöver hjälp och påbörjar HLR. Intervju 8 

Lättnad/Bekräftelse 

Sjuksköterskor beskrev en lättnadskänsla då läkaren kom till platsen eller kunde ge 

direktiv via telefon. Även erfarna avdelningskollegor kunde utgöra ett stort stöd för 

sjuksköterskor. Vitalparametrar eller provsvar som bekräftade att sjuksköterskors 

bedömning var rätt gav en känsla av lättnad och bekräftelse. När stressande situationer 

löst sig bra och var över kunde sjuksköterskor andas ut. I de fallen patienten avled kunde 

närståendes tänkande och tyckande vara en oroskälla för sjuksköterskor. Visade det sig 

att närstående var nöjda med arbetet kunde sjuksköterskor känna ett lugn.  ”Läkaren kom 
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och det lugnade mig väldigt. Ansvaret ligger på läkaren och jag passade på att ställa mig 

vid akutvagnen för att ge medicin som ordinerades. Jag ville lära mig.” Intervju 7. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Inom forskning med kvalitativ design bedöms en studies trovärdighet utifrån begreppen 

tillförlitlighet, giltighet samt överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ 

design var lämplig att användas tillsammans med intervjuer då författaren ville ha en 

djupare förståelse för sjuksköterskors erfarenhet och hantering (Polit & Beck, 2016). 

Författaren ansåg det viktigt att kunna ställa följdfrågor till deltagarna för att nå djupet i 

berättelserna. Kvantitativ design hade således inte varit lämplig.  

Tillförlitlighet är ett begrepp som används för att bedöma studiens urval, datainsamling 

och analys. Snöbollsteknik användes vid rekryteringen av deltagare till studien. Två 

gatekeepers användes för att identifiera de två första deltagarna. De första två deltagarna 

sökte sedan upp fler deltagare och så vidare. Då författarens kontaktnät var begränsat på 

medicinavdelningar var snöbollsteknik en snabb metod att få tillgång till deltagare. Enligt 

Graneheim och Lundman bör urvalet vara varierat i kön, ålder och erfarenhet för att nå 

ett större perspektiv i resultatet. Urvalet av deltagare i studien var varierande i kön, ålder 

och storlek på sjukhus vilket stärker studiens tillförlitlighet. Att samtliga deltagare var 

nyanställda och förhållandevis oerfarna gynnade studien då författaren kunde rikta in sig 

på perspektivet oerfarna sjuksköterskor. 

Intervjutekniken CIT användes vid datainsamlingen. Med hjälp av CIT kunde 

sammanlagt 112 kritiska incidenter tas ur åtta deltagares berättelser av oförutsedda 

händelser. Författaren anser att metoden var mycket lyckosam för ändamålet. Styrkorna 

med CIT var flera. CIT hjälpte deltagarna att reflektera händelserna på djupet och följa 

tidslinjen i berättelserna. Deltagarna kom på fler händelser i berättelserna. Författarens 

uppfattning var att CIT fick deltagarna att spontant lyfta fram incidenter som var just 

avgörande, avslöjande, betydande, viktig eller uppenbara enligt definition (Fridlund, 

2012). Två pilotintervjuer genomfördes med avsedd intervjuguide formad enligt CIT 

(Flanagan, 1954). Författaren (intervjuaren) och deltagarna i pilotintervjuerna upplevde 
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intervjutekniken och intervjuguiden som enkla varpå intervjuguiden inte ändrades. 

Pilotintervjuerna var ett bra sätt för författaren att träna innan intervjuerna som 

inkluderades i studien påbörjades. Författaren upplevde deltagarna som avslappnade och 

tillitsfulla. Deltagarna valde själva tid och plats för intervjuerna vilket bidrog till 

avslappnad miljö vid intervjun. Författaren transkriberade intervjuerna ordagrant efter att 

ha lyssnat genom materialet upprepade gånger. Deltagarna hade möjlighet under 

intervjuns gång att förtydliga berättelserna. Målet att samla in minst 100 kritiska 

incidenter enligt CIT nåddes vilket stärker trovärdigheten. På grund av rådande pandemi 

(Covid-19) utfördes samtliga intervjuer via Skype. Intervjuer via videolänk ses som en 

svaghet i studien då kroppsspråk och internetuppkoppling kan ha begränsat 

kommunikationen. Vid CIT är det viktigt att intervjuaren fångar helheten (Flanagan, 

1954). Vid en intervju försvårade internetuppkopplingen kommunikationen så författaren 

fick avbryta deltagarens berättelse och starta om. Författaren förhöll sig aktiv och 

medvetet mot sin förförståelse under hela arbetets gång. Författaren hade inte förväntat 

sig den stora mängden faktorer som påverkade arbetet vid oförutsedda händelser vilket 

stärker tillförlitligheten.  

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes som analysmetod. Metoden var 

lämplig därför att fenomenet som studerades var lite studerat tidigare eller var sönderdelat 

(Elo & Kyngäs, 2008). Styrkorna i analysprocessen var att analysprocessen är väl 

beskriven under metod med text och exempel. Författaren har hela tiden sett tillbaka i 

analysprocessen för att försäkra sig om att ingen data fallit bort. Citat har använts i 

presentationen av resultatet vilket stärker trovärdigheten. En svaghet i analysprocessen 

var att författaren var ensam. Författaren fick hjälp av handledare och studiekamraters 

granskning vilket stärker trovärdigheten. Deltagarna har inte haft möjlighet att läsa 

resultatet innan färdigställande vilket också hade stärkt tillförlitligheten. 

Giltighet är ett begrepp som bedömer om intervjuarens förnyade intryck påverkade 

intervjuerna efter hand eller om studiens data har en benägenhet att förändras över tid. 

Giltigheten påverkas främst i de studier som pågår över en längre tid då materialet är stort 

och intervjuerna är många till antalet. Läsaren bör ges möjlighet att bedöma en studies 

giltighet genom att urval och dataanalys är väl beskriven samt att citat finns med i 

resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren bedömer giltigheten som relativt 
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god trots att mängden data var förhållandevis liten och deltagarna få till antalet. Urval 

och analys är väl beskrivet och citat finns med i presentationen av resultatet.   

Överförbarhet är ett begrepp som bedömer huruvida studiens resultat kan appliceras mot 

andra grupper eller i en annan kontext. Författaren kan ge förslag på applicerbarhet men 

det är läsaren själv som avgör huruvida det är möjligt. Kontext och dess kultur ska vara 

väl beskriven för läsaren. Citat i resultatet stärker överförbarheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Överförbarheten stärks då studien innefattar flera olika sjukhus 

gällande storlek och akutverksamhet. Studien anses överförbar även mot avdelningar som 

liknar medicinavdelningar organisatoriskt med läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor såsom kirurg- eller ortopedavdelningar.  Oförutsedda händelser sker på 

alla typer av avdelningar och sjukhus. Det som eventuellt kan skilja är sjuksköterskors 

individuella känsla av att ha en intensivvård eller en medicinsk intensivvårdsgrupp nära. 

Kontexten i studien är väl beskriven men dock inte avdelningarnas kultur.  

Resultatdiskussion 

I studiens resultat fanns nio oförutsedda händelser varav fyra beskrev situationer då 

patienten drabbades av plötsligt hjärtstopp. Möjligtvis är hjärtstoppsituationer oerfarna 

sjuksköterskors värsta tänkbara scenario.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor kunde bli passiva (handlingsförlamade, 

paralyserade eller apatiska) i akuta patientsituationer. Deltagarna i studien beskrev 

överväldigande intryck då patienter blev akut försämrade. Sjuksköterskors hantering av 

akuta patientsituationer uteblev och riskerade därmed patientsäkerheten. Tidigare 

forskning beskriver hur passiv stress kan bero på sambandet mellan stress och coping. 

Passivitet kan infinna sig i situationer där stressen blir alltför hög och inte kan mötas med 

copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984). Det krävs erfarenhet att lära sig hantera 

passiv stress och dess individuella sätt att yttra sig på (Perski 1999). Bristen på erfarenhet 

kan ses som en förklaring till passivitet då sjuksköterskor inte vet vad som ska göras i 

vissa situationer då det aldrig tidigare upplevts.  

Benners et al. (1993) teori ’från novis till expert’ beskriver sjuksköterskors utveckling. 

Det tar lång tid att utveckla sina förmågor och färdigheter inom sjuksköterskeyrket. För 

att kunna hantera komplexa vårdsituationer krävs det flera års erfarenhet. Under de första 

två-tre åren i yrket beskrivs en avsaknad av klinisk erfarenhet och en svårighet att se 
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helheten i patientsituationer. Viktiga saker kan helt förbises och behovet av stöd är stort. 

Först efter två-tre år anses sjuksköterskor som kompetenta då ett analytiskt tänkande med 

målbilder och planer finns. Beslut vid oförutsedda händelser kan bli enklare och mindre 

ansträngande att ta. Vidare mot expert utvecklas sjuksköterskor ytterligare mot att lättare 

se avvikelser och att agera intuitivt vid akuta patientsituationer. Sjuksköterskor i studien 

hade generellt liten erfarenhet i yrket, från ett till fyra år. Ovan nämnda teori stämmer väl 

in på att sjuksköterskor i studien inte var redo att vara omvårdnadsansvariga i de 

situationer som omtalades. Passiviteten ledde till en oförmåga att agera vilket kan 

missgynna patienten vid oförutsedda händelser då tiden kan vara knapp och kravet på 

handlingsberedskap är stort. En svensk nationell rapport (Gustavsson et al., 2015) visar 

att sjuksköterskor exponeras för höga arbetskrav, låg nivå av stöd från arbetsgivare, låg 

kontroll (påverkansmöjligheter av arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter) och hög 

arbetsbelastning under de tre första åren i yrket. Tidigare forskning tycks inte alltid tas i 

beaktande av arbetsgivare innan sjuksköterskor tillåts arbeta som omvårdnadsansvariga 

på medicinavdelning.  

Sjuksköterskor är en arbetsgrupp som arbetar med en mycket hög nivå av arbetsrelaterad 

stress vid oförutsedda händelser (Abbasi et al., 2017; Happell et al., 2013; Lu et al., 2015; 

Zhu & Chen, 2019). Studiens resultat visar att känslor såsom frustration, stress, oro, skam, 

misslyckande eller ilska ofta finns där och påverkar sjuksköterskors arbete. 

Sjuksköterskor i studien kunde oftast hantera känslorna och arbeta vidare men med ett 

stort obehag. Vanliga orsaker till känslorna var brist på erfarenhet, organisatoriska brister 

och läkares eller avdelningskollegors agerande.  

Sjuksköterskor generellt upplever höga nivåer av arbetsrelaterad stress redan innan en 

oförutsedd händelse sker (Lu et al., 2015; Rodrigues et al,. 2017; Zhu & Chen, 2019). 

Oförutsedda händelser ställer högre krav på sjuksköterskors fysiska och psykiska 

förmåga än i det dagliga arbetet och ger en större emotionell utmattning. Risk finns att 

oförutsedda händelser blir kulmen då sjuksköterskor sjukskriver sig, blir utbrända eller 

avslutar sin anställning (Rodrigues et al., 2017). Vad som görs för att minska den 

arbetsrelaterade stressen vid oförutsedda händelser framgår inte i denna studie. 

Omvårdnaden påverkas då sjuksköterskor inte kan använda sin fulla potential då stressen 

motverkar handlingsberedskapen eller i längden genom uppsägningar. Forskning visar 

flertalet konsekvenser av att sjuksköterskor säger upp sig. Det blir en uppenbar brist på 
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sjuksköterskor om arbetsgivaren inte kan anställa en ny omgående. Teamarbetet påverkas 

såtillvida att en medlem i teamet försvinner och en ny tillkommer vilket rubbar balansen 

i omvårdnadsarbetet. Teamets gruppdynamik bryts ner och startar om då en medlem byts 

ut. Särskilt besvärligt kan det vara då sjuksköterskor byts ut vilka ofta samordnar 

omvårdnadsarbetet mellan de olika professionerna och beskrivs som ’spindeln i nätet’. 

På så vis minskar kvalitén på omvårdnadsarbetet (Galletta et al., 2016).  

Sjuksköterskor ser läkare som ett stort stöd (som rådgivare och ledare) i arbetet vid 

oförutsedda händelser. I studien upplevde sjuksköterskor ett välbefinnande när de fick 

stöd och hjälp av läkare som ledde till att hantera oförutsedda händelser med välbehag. 

Studien beskrev även läkares agerande kunde vara källan till en hög nivå av 

arbetsrelaterad stress och orsaken till känslor såsom frustration eller ilska. Sjuksköterskor 

beskrev hur läkare inte ville komma till avdelningen under jourtid eller inte ens svarade i 

telefon. Läkare upplevdes nonchalanta gentemot sjuksköterskors bedömning gällande 

patientens hälsotillstånd. Tidigare forskning pekar på en historisk problematisk relation 

mellan sjuksköterskor och läkare. En god relation har motverkats av att inte ha förståelse 

gentemot varandras arbetsområden eller arbetssätt eller läkares dominans och tendens att 

kommunicera hierarkiskt (Tan et al., 2017). I en studie värderade sjuksköterskor en god 

kommunikation högre än läkare då läkare inte betraktade sig beroende av sjuksköterskor. 

Läkare tyckte att kommunikationen fungerade bättre än vad sjuksköterskor tyckte (Tang 

et al., 2013). Studiens resultat visar hur beroende sjuksköterskor är av läkare vid 

oförutsedda händelser. Om relationen mellan sjuksköterskor och läkare var god gick 

arbetet vid oförutsedda händelser enligt sjuksköterskor också bra. Om relationen inte var 

god hävdades motsatsen. Detta oberoende av patientutfallet. Enligt Galetta et al. (2016) 

ger förekomsten av en god relation mellan läkare och sjuksköterskor ökad arbetsglädje 

bland sjuksköterskor. Arbetsglädje bidrar till högre kvalité på omvårdnaden. Även 

teamarbetet upplevdes som bättre då sjuksköterskor och läkare hade en god relation. På 

så vis påverkar relationen även teamarbetet som helhet.  

Klinisk implikation 

Specialistsjuksköterskan inom medicinsk vård kan bidra med erfarenhet, fördjupad 

kunskap och stöttning av oerfarna sjuksköterskor. Att kunna reflektera med en erfaren 

stöttande kollega kan utveckla den oerfarna sjuksköterskan i rollen som 



 

25 

omvårdnadsansvarig. Specialistsjuksköterskan inom medicinsk vård bör kunna ta ett 

större ansvar och kunna ta ledarskapet naturligt vid oförutsedda händelser alternativt 

handleda en oerfaren sjuksköterska. Med ett närvarande och handledande arbetssätt 

motverkas passiv eller aktiv stress vilket leder till att den oerfarna sjuksköterskan får 

arbetsro och tid till att öka sin kunskap och erfarenhet. Specialistsjuksköterskan inom 

medicinsk vård har dessvärre inte en klar yrkesroll och saknar en kompetensbeskrivning. 

Vidare forskning i området behövs för klargörande och för att kunna använda 

specialistsjuksköterskan inom medicinsk vård på bästa sätt.  

Konklusion 

Oerfarna sjuksköterskor ska inte vara omvårdnadsansvariga utan aktivt stöd från 

erfaren/specialistutbildad sjuksköterska alternativt läkare vid tidpunkt för en oförutsedd 

händelse. Eftersom en oerfaren sjuksköterska inte har den handlingsberedskapen som 

krävs vilket kan drabba patientsäkerheten. Det är även av stor vikt att kontinuerligt arbeta 

på relationen mellan sjuksköterskor och läkare och att ha bra rutiner för kommunikation 

vid tidpunkt för oförutsedda händelser. Arbetsgivare behöver ta större ansvar att utöva 

evidensbaserade åtgärder för att höja sjuksköterskors handlingsberedskap vid oförutsedda 

händelser och således förbättra sjuksköterskors psykosociala hälsa.  
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Bilaga 1 

 

ANSÖKAN ETIKPRÖVNING STUDERANDE 

 

Kurs: Magisteruppsats inom omvårdnad med inriktning medicinsk 

vård, 15 hp. 

Högskolan Kristianstad 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Titel: Sjuksköterskors känslomässiga upplevelser och hantering vid oförutsedda 

händelser: En kritisk incidentstudie 

 

Författare: Jesper Svensson 

 

Handledare: Katarina Sjövall 

 

 

Sammanfattning av projektarbetet: Studien syftar till att undersöka sjuksköterskors 

känslomässiga upplevelser samt hantering vid oförutsedda händelser i sitt dagliga arbete 

på medicinavdelning. Studien kommer att ha en empirisk kvalitativ design där 

intervjumetoden Critical Incident Technique, CIT kommer att användas. Deltagare 

kommer att identifieras med hjälp av snöbollsurval. Inklusionskriterier för deltagande 

kommer att vara grundutbildade sjuksköterskor som arbetar eller har arbetat sex månader 

på medicinavdelning senast för ett år sedan. Då Covid-19 fortsatt sprider sig i hög 

hastighet kommer intervjuerna genomföras digitalt med Zoom eller Skype. Studien 

kommer skrivas som en magisteruppsats inom ramen för 

specialistsjuksköterskeutbildningen inom medicinsk vård vid Högskolan i Kristianstad 

vilken skrivs HT/VT 20/21.  

 

 

Relation till deltagare: Författaren jobbar inom privat vård. Potentiella deltagare som 

arbetar på samma arbetsplats som författaren kan komma att identifieras. Författaren 

jobbar inte med andra grundutbildade sjuksköterskor och har därmed ingen arbetsrelation 

till dessa deltagare. Författaren kommer inte att välja ut deltagare där det finns en 

personlig relation.  

 

 

Risk – nytta: Resultatet kommer att visa sjuksköterskans känslomässiga upplevelser 

samt hantering i situationer då stor påfrestning påkallas av omständigheter i arbetet. 

Kunskapen är viktig för att tillgodose sjuksköterskorna utbildning, rutiner eller liknande 

för att lindra eller få bort känslor som stress eller oro vid oförutsedda händelser. Vid 



 

 

intervjuerna kan deltagaren uppleva både positiva och negativa känslor relaterat till 

berättelsen. Författaren kan bidra med ett positivt intervjuklimat och sätta sina egna 

åsikter åt sidan.  

 

 

Hur tillgodoses informationskravet: Potentiella deltagarna samt berörda enhetschefer 

får informationsbrev skickat till sig via mail vid visat intresse att delta i studien. I 

informationsbrevet finns information om vad studien syftar till, hur studien går till, 

möjliga följder och risker med att delta i studien, vad som händer med deltagarens 

uppgifter, hur resultatet presenteras vid färdigställande av magisteruppsats och att 

deltagandet är frivilligt. 

 

 

Hur tillgodoses samtyckeskravet: Potentiella deltagare får vid visat intresse ett 

informationsbrev om studie samt samtyckesblankett skickat till sig via mail.  

 

 

Hur tillgodoses konfidentialitetskravet: Intervjuerna kommer spelas in med hjälp av 

Mp3-spelare. Mp3-spelaren kommer att hållas inlåst i kassaskåp hemma hos författaren. 

Allt material från intervjuerna finns samlat på författarens privata dator under hela 

processen. Både kassaskåp och dator har kodlås som endast författaren känner till. I 

resultatet kommer intervjuerna avkodas så enskild deltagare inte kan identifieras. 

 

 

Hur tillgodoses nyttjandekravet: Det avidentifierade datamaterialet kommer lagras 

enligt Högskolan i Kristianstads regelverk via handledare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift sökande student Jesper Svensson; ort och datum                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift handledare Katarina Sjövall; ort och datum 
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Intervjuguide 

 

Insamling av demografiska data:  

- Arbetslivserfarenhet som legitimerad sjuksköterska 

- Ålder 

- Vilken avdelning och på vilket sjukhus som händelsen utspelar sig på 

 

 

Kan du så detaljerat som möjligt beskriva hela händelseförloppet för situationen du vill 

berätta om?  

 

(Flertalet kritiska incidenter per definition kommer att presenteras för intervjuaren i 

berättelsen. Efterhand gås dessa sedan igenom.) 

 

Varför reagerade du på just det? Varför var den händelsen speciell?  

Vad tänkte du? 

Vad gjorde du? 

 

Hur blev resultatet?  

Vill du säg något mer om händelsen? 

  

 


