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Sammanfattning 

 
Titel: Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med hastigt försämrade patienter efter 
genomförd ALERT-utbildning 
Bakgrund: Patienter som fått hjärt- och/eller andningsstillestånd på vårdavdelningar och som 
läggs in på intensivvårdsavdelning (IVA) har haft försämrade vitalparametrar redan 6-8 
timmar innan ankomst till IVA. 50 % av dessa inläggningar hade kunnat förhindras om 
personalen på avdelningen haft rätt kunskap i att upptäcka varningssignaler och hur de 
åtgärdas. ALERT-utbildningen uppmuntrar till användandet av ett enkelt verktyg för 
bedömningen av patienter, vilket leder till ökat självförtroende och minskad ångest i 
hanteringen av akut sjuka patienter och intensivvård kan undvikas eller sättas in i rätt tid. 
Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med hastigt försämrade 
patienter efter genomförd ALERT-utbildning 
Metod: Intervjuer med tolv allmänsjuksköterskor på kirurgisk och medicinsk vårdavdelning. 
Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Vid analys av texten framkom totalt tre övergripande teman; Ökad förmåga till 
tidigare varseblivning, Känsla av ökad trygghet i sjuksköterskerollen och Upplevelse av ökad 
patientsäkerhet. Dessa teman mynnade ut i sex subteman; Tidiga varningssignaler 
uppmärksammas, Kontroller samt åtgärd vid hastig försämring, Ökat självförtroende, Viktigt 
med repetition, Struktur ger säkerhet i arbetet samt Sjuksköterskornas stöd för att bedöma 
olika vitalparametrar.  
Slutsats: Sjuksköterskorna upplever att ALERT-utbildningen ökar deras självförtroende och 
höjer patientsäkerheten, samt att regelbundna repetitioner är viktigt för att upprätthålla 
kunskapen.  
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Abstract 
 
Title: Nurses’ experiences of working with rapidly deteriorating patients after completed 
ALERT-course. 
Background: Patients who have had cardiac- and/or respiratory arrest on wards and are 
admitted to intensive care unit (ICU) have had detereorating vital signs up to 6-8 hours prior 
to ICU admission. 50% of these admissions could have been prevented if the ward staff had 
the relevant knowledge how to detect the warning signs and how to respond appropriately. 
The ALERT-course encourages the use of a simple system of assessing patients, which may 
improve confidence and reduce anxiety, in order to avoid intensive care, or commence 
intensive care at the right time.  
Aim: To explore nurses’ experiences of working with rapidly deteriorating patients after 
completed ALERT-course. 
Method: Interviews with twelve nurses in surgical and medical wards. Collected data was 
analysed with content analysis. 
Result: When analysed three dominating themes emerged; Increased ability to earlier 
perception, Sense of increased confidence in the nursing role and Experience of increased 
patient safety. These themes culminated in six subthemes; Early warning signs observed, 
Observations and respons at rapid deterioration, Increased confidence, Importance of 
repetition, Structure creates saftey in work procedures and The nurse’s support to assess vital 
signs.  
Conclusions: The main finding in this study is that the nurses perceive that the ALERT-
course build their confidence, increases patient safety and that regular training-update is 
crucial in order to maintain the knowledge. 
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Sammanfattning 

• Varför är den här studien nödvändig? 

● För att 50 % av alla inläggningar på IVA hade kunnat undvikas om sjuksköterskor på 

vårdavdelningar haft rätt kunskap i att upptäcka försämrade vitalparametrar. 

● För att undersöka om ALERT-utbildningen ger sjuksköterskor den kunskapen de 

behöver för att uppmärksamma försämrade vitalparametrar. 

● För att det finns väldigt lite forskning om hur sjuksköterskor upplever att arbeta med 

hastigt försämrade patienter efter genomförd ALERT-utbildning. 

 

• Vilka är de viktigaste fynden? 

● Sjuksköterskorna upplevde att de upptäckte försämrade vitalparametrar i ett tidigare 

skede efter genomförd ALERT-utbildning. 

● Repetition av utbildningen ökar känslan av trygghet och kontroll, samt ökar 

sjuksköterskors självförtroende i hanteringen av akut sjuk patient. 

● Ett standardiserat sätt att bedöma patienter med sviktande vitalparametrar ökar 

patientsäkerheten. 

 

• Hur kan studiens resultat användas i praktiken? 

● ALERT-utbildningen bör repeteras ofta för att öka sjuksköterskors självförtroende när 

det gäller akut sjuka patienter. 

● Utbildning av svikt i vitala funktioner ökar patientsäkerheten och minskar både 

vårdlidande och patientlidande. 
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INLEDNING 

Det har påvisats att patienter som fått hjärt- och/eller andningsstillestånd på vårdavdelning 

och som läggs in på intensivvårdsavdelning (IVA) har haft försämrade vitalparametrar redan 

flera timmar (6 - 8) innan ankomst till IVA, vilka eventuellt skulle kunnat åtgärdas tidigare 

(Andersson, Olsson, Hvarfner & Engström, 2006, Hvarfner, 2012, McGaughey et al, 2009).  

McQuillan et al. (1998) har genom sin studie visat att åtminstone 50 % av patienter inlagda på 

intensivvårdsavdelningar fått suboptimal vård innan förflyttning till IVA. Vissa förflyttningar 

har även varit onödiga och hade kunnat undvikas om patienten fått bättre vård i ett tidigare 

skede. Framför allt är det hanteringen av ofria luftvägar, andningsproblem, cirkulationssvikt, 

syrgasbehandling och allmän övervakning som varit bristfällig hos de sviktande patienterna. 
 

ALERT står för Acute Life-threatening Events - Recognition and Treatment och är en 

endagsutbildning för vårdpersonal där de lär sig att upptäcka patienter med sviktande 

funktioner och livshotande tillstånd i tid, för att på så sätt undvika intensivvård eller sätta in 

intensivvård i god tid.  

Bakgrund 
Intensivvård  
Definitionen av intensivvård är enligt Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) följande: ”Med 

intensivvård avses övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med akut 

(livshotande) sjukdom. Vården förmedlas inom en särskild enhet som uppfyller vissa 

grundkrav. Intensivvård ska vara en vårdnivå̊ och inte en vårdplats”. IVA tar tillfälligt över 

omvårdnaden av patienten, men delar det medicinska ansvaret med den inskrivande kliniken 

(SIR 2015). 

Det är av största vikt att de patienter som vårdas på fel vårdnivå upptäcks och vårdas så tidigt 

som möjligt för att förhindra försämring och risk för död (Jaderling et al, 2013; McIntyre et 

al, 2012). En del patienter kan med rätta åtgärder stabiliseras direkt på vårdavdelning medan 

andra behöver akut intensivvård (Hvarfner, 2012). 

 

Av de 45833 patienter som lades in på IVA 2014 i Sverige kommer 11654 av dessa direkt 

från vårdavdelning, sex stycken sjukhus är exkluderade ur detta rapporteringssystem (SIR, 

2015). 
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ALERT  
För att kunna upptäcka att en patient sviktar i vitala funktioner krävs det att personalen på 

vårdavdelningarna har utbildning i detta och vet vad som ska observeras. En utbildning som 

bygger på detta system är ALERT. 1999 utvecklas programmet ALERT i Storbritannien för 

just detta ändamål och finns sedan flera år även i Sverige och andra länder (Andersson et al., 

2006). Redan 1994 genomfördes en studie i USA där Franklin & Mathew tittade på alla 

hjärtstillestånd på ett stort sjukhus under 20 månader för att fastställa vad som leder fram till 

hjärtstilleståndet. Under den här tiden uppkom 150 hjärtstillestånd med en mortalitet på 99 %. 

De tittade på frekvensen av varningssignaler och symtom, hur sjuksköterskor och läkare 

responderade på signaler och symtom, samt om det var vanligare med hjärtstillestånd hos 

patienter som skrivits ut från IVA. Resultatet visade att både sjuksköterskor och läkare 

uppmärksammat varningssignaler och symtom upp till 6 timmar innan hjärtstilleståndet i 99 

fall av 150, men sjuksköterskan hade inte uppmärksammat läkaren eller också kunde inte 

läkaren tolka symtomen. Man såg också att det var vanligare med hjärtstillestånd hos patienter 

som vårdats på IVA. Rekommendationen från den här studien är att sjuksköterskor och läkare 

behöver tränas i att upptäcka försämringar i patientens tillstånd och hur de ska åtgärda dem. 

Det är också viktigt, anser Franklin & Mathew, att ha särskild övervakning på patienter när de 

vårdats på IVA då de löper högre risk att drabbas av hjärtstillestånd än andra patienter på 

vårdavdelningarna.  

ALERT är en utbildning där personal på vårdavdelningar utbildas i att tidigt upptäcka 

sviktande patienter med ett fåtal parametrar. De lär sig också hur de ska hantera patienter med 

sviktande funktioner och livshotande tillstånd i tid, för att på så sätt undvika intensivvård eller 

sätta in intensivvård i god tid. Utbildningen är en endags multidisciplinär kurs som syftar till 

att öka självförtroendet och förmågan hos personal att känna igen och hantera patienter med 

försämrade vitalparametrar. ALERT utbildningen innefattar en teoretisk introduktionskurs 

som varvas med praktiska övningar där deltagarna, genom rollspel, lär sig bedömning av akut 

sjuk patient och vilka vitalparametrar som är viktigast att uppmärksamma vid en tilltagande 

organsvikt. Bedömningen är baserad på ABCDE (luftvägar, andning, cirkulation, neurologi 

och full kroppsundersökning) och uppmuntrar kursdeltagarna att vidta lämpliga åtgärder för 

att säkra patienten. Kursdeltagarna lär sig också att vara uppmärksamma på detaljer och att 

leta i patientjournalen. Deltagarna skall också under hela tiden värdera om de behöver kalla 

på hjälp (Smith et al. 2002). 
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I kursen får deltagarna lära sig att börja på A som står för Airway, eller fria luftvägar på 

svenska, genom att allra först kontrollera om patienten har fria luftvägar. När detta är 

konstaterat skall 15 liter syrgas sättas på en reservoirmask. B står för Breathing, eller andning. 

På B skall deltagarna räkna andningsfrekvens, kontrollera saturationen, titta efter eventuell 

läppcyanos, lyssna på lungorna, titta om bröstkorgen höjer sig symmetriskt eller om det är 

något som avviker. C står för Circulation, eller cirkulation. Här ska deltagarna ta blodtryck, 

puls, kapillär återfyllnad, kontrollera urinproduktion, känna hur huden känns, varm, kall, 

svettig. D står för Disability, eller neurologi och här bedöms medvetandegraden, samt titta på 

pupiller. E står för Exposure och syftar till full kroppsundersökning. Se, Lyssna, Känn! Under 

hela utbildningen betonas också vikten av att inte gå vidare till nästa steg innan man åtgärdat 

det som är ett problem. Till exempel så får man inte gå vidare till D om man fortfarande har 

ett otillfredsställande lågt blodtryck. Det poängteras också mycket att deltagarna hela tiden 

ska tänka på om de behöver hjälp så att de inte står själva i en akut situation (Smith, 2008). 

 

Efter genomgången ALERT-utbildning skall sjuksköterskorna på vårdavdelningarna ha 

förvärvat djupare kunskaper om hur de skall mäta, samt bedöma patientens vitala funktioner 

utifrån Modified Early Warning Score (MEWS, bilaga 1), som är ett skattningsverktyg där 

vitalparametrar (andningsfrekvens, puls, blodtryck, temperatur, medvetandenivå) poängsätts. 

De skall också medicinskt kunna behandla akut uppkomna situationer utifrån A-E konceptet. 

Detta innebär att vidta åtgärder vid ofri luftväg, värdering och behandlande åtgärder av 

andnings, cirkulations- och medvetanderelaterade tillstånd samt utförande av hel 

kroppsundersökning. Utöver detta kunna inse vikten av att dokumentera insamlat material för 

att kunna värdera trender av förbättring respektive försämring i parametrarna. De skall 

dessutom uppleva trygghet i att detta skall ligga till grund som ett beslutstöd vid konsultation 

med andra vårdnivåer, ett stöd som skall minska de barriärer som finns inom sjukvården 

(Smith et al. 2002). 

I en akut situation är det inte alltid lätt att behålla lugnet och tänka rationellt, utan ofta något 

man lär sig med erfarenhet och träning. ALERT-utbildningen uppmuntrar till användandet av 

ett enkelt verktyg för bedömningen av patienter, vilket leder till ökat självförtroende och 

minskad ångest i hanteringen av akut sjuka patienter (Featherstone et al. 2005). 
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Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) rekommenderar i sina riktlinjer att bedömningen av 

patienten ska göras med instrumentet MEWS. Vid ett bestämt antal poäng eller om kriteriet 

”allvarlig oro för patientens tillstånd” uppfylls, kontaktas MIG (Mobil intenisvvårdsgrupp) 

Utfallet av en MIG-bedömning kan bli fortsatt vård på avdelningen med eller utan fortsatt 

stöd av MIG-teamet, eller överflyttning till IVA. Tills dess att MIG-teamet bedömer att 

patienten ska flyttas till IVA, ligger ansvaret för patienten på vårdavdelningens läkare och 

sjuksköterskor. En MIG-aktivering innebär en vårdbegäran till IVA, om hjälp med 

bedömning, åtgärder, eller önskemål om övertag 

 

I en studie av Cox et al (2006) betonade deltagarna hur arbetsmiljön inverkade på deras egna 

förmåga att bedöma patientens försämring och att vidta lämpliga åtgärder. De kände sig 

distraherade av andra patienter som behövde hjälp och uppmärksamhet och det fanns en 

känsla hos vissa deltagare att de litade för mycket på den tekniska apparaturen, vilket gjorde 

att de glömde bort att titta på de kliniska tecknen hos patienten. De erfarna sjuksköterskorna 

uttryckte att de var mer bestämda när de ringde efter hjälp och såg till att få den hjälpen de 

behövde.  Däremot angav de mer oerfarna sjuksköterskorna att de tenderade att vänta med att 

be om hjälp då de kände sig mer osäkra på vad de behövde hjälp med. Vikten av 

återkommande utbildning och träning påpekades också för att kunna upprätthålla aktuell 

kunskap. 

Teoretisk referensram 
Patricia Benner (1993) beskriver i sin teori sjuksköterskans utveckling från nybörjare till 

klinisk expert. Varje sjuksköterska som kommer till en klinisk miljö, där han/hon saknar 

erfarenhet, hamna på novisens (nybörjarens) prestationsnivå om målen och medlen för 

omvårdnaden är obekanta. Sjuksköterskor som är nybörjare kan sakna erfarenheter i de 

situationer de möter. En novis undervisas i olika situationer som är nödvändiga för utveckling 

av kliniska färdigheter. De patientövervakande funktionerna hör till det centrala i 

sjuksköterskerollen. Om så inte varit fallet hade patienten inte behövt vara inneliggande på 

sjukhus. En av sjuksköterskans utmaningar är att tidigt upptäcka förändringar i patientens 

tillstånd innan objektivt mätbara tecken dyker upp. Att ha denna färdighet som sjuksköterska 

kan ha avgörande betydelse för patientens fortsatta utveckling. Benners modell för 

sjuksköterskans utveckling beskriver hur kunskap och praktisk erfarenhet tillsammans 

utvecklar sjuksköterskan i yrkesrollen. Många sjuksköterskor befinner sig under flera år i 
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nybörjarstadiet när det gäller att hantera akut sjuka patienter. Det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskor får utbildning i hur denna patientgrupp ska hanteras för att få en bra grund att 

stå på i sin fortsatta utveckling till klinisk expert när det gäller att ta hand om akut sjuka 

patienter.  

Problemformulering 
Eftersom intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats, är sjuksköterskans bedömningar 

av en patient som försämrats i sina vitalparametrar avgörande för en patientsäker vård på rätt 

vårdnivå. Det är viktigt att belysa vad som leder fram till sjuksköterskans beslut eftersom det 

annars finns risk för att patienten inte får rätt vårdnivå, bedömning eller insatser. En ökad 

kunskap om sjuksköterskans erfarenheter genom ALERT utbildningen ökar möjligheten för 

adekvata beslut i rätt tid vilket ger en ökad patientsäkerhet och minskat lidande för patienten. 

Enligt tidigare studier har man sett en signifikant minskning av mortaliteten på sjukhus som 

infört ALERT-utbildningen, däremot finns lite beskrivet om hur sjuksköterskor upplever att 

arbeta med hastigt försämrade patienter efter genomförd utbildning. 

STUDIEN 

Syfte 
Syftet är att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med hastigt försämrade 

patienter efter genomförd ALERT-utbildning. 

Metod 
Urval 
Intervjuerna genomfördes med 12 allmänsjuksköterskor på två olika sjukhus, Örnsköldsviks 

sjukhus i Västernorrlands län samt NU-sjukvården i Västra Götalands län, varav sex 

sjuksköterskor på medicinkliniken och sex på kirurgkliniken. Inklusionskriterier var att 

deltagarna skulle vara sjuksköterskor och ha arbetat på avdelningen minst ett år före 

genomgången ALERT-utbildning, samt genomfört utbildningen inom de senaste två 

åren.  Exklusionskriterier var sjuksköterskor som inte uppfyllde ställda inklusionskriterier.  

Datamaterial 
Det insamlade datamaterialet utgörs av semistrukturerade intervjuer (bilaga 2). Intervjun 

inleddes med två bakgrundsfrågor och åtta öppna frågor där frågorna handlade om 

upplevelsen av att arbeta med hastigt försämrade patienter. När intervjuerna var avklarade 
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fick informanterna utifrån en vinjett med ett patientfall sedan fritt beskriva hur de skulle 

hantera situationen. 

Procedur  

Inför studien togs kontakt, via mail, med verksamhetscheferna på respektive sjukhus och 

klinik för godkännande (bilaga 3 och 4). Verksamhetscheferna godkände och 

vidarebefordrade vår förfrågan till avdelningscheferna, som sedan valde ut sjuksköterskor 

som uppfyllde inklusionskriterier, tillfrågade dem om önskan att delta i studien och skickade 

kontaktuppgifterna till författarna. Dessa avtalade sedan tid och plats för intervjuerna Ett 

informationsbrev (bilaga 5) och ett svarsformulär (bilaga 6) med förfrågan om deltagande i 

studien gavs till informanterna för ett godkännande av studien.  

Datainsamling  

Intervjuerna genomfördes i november och december 2015, spelades in och varje intervju tog 

ca 20 minuter. Alla intervjuer transkriberades ordagrant, samt sparades i en skyddad mapp 

oåtkomlig för andra än författarna och handledare. Den första genomförda intervjun fick 

fungera som en pilotintervju. Då intervjun inte utgjorde underlag för ändringar har således 

även detta material legat som grund vid analys av insamlad data. 

Analys  
Analysen av intervjuerna genomfördes med kvalitativ innehållsanalys.  Inom innehållsanalys 

finns två ansatser, latent och manifest. Manifest innehållsanalys beskriver det uppenbara och 

synliga i textmaterialet medan latent innehållsanalys arbetar med vad textmaterialet handlar 

om. I båda ansatserna är utgångspunkten den insamlade texten och forskaren gör en tolkning 

av texten (Graneheim & Lundman 2004). Objektet i innehållsanalysen är 

kommunikationsinnehållet, t.ex i intervjuer och försöker relatera det till mänskligt beteende 

och social organisation (Olsson & Sörensen, 2011). 

Kvalitativ innehållsanalys är en analysmetod där forskaren systematiskt analyserar 

människors skrivna och verbala kommunikation. Metoden kan användas för att uppnå en 

djupare förståelse om fenomenen som studeras genom att analysera ord, teman, fraser, 

grammatiska strukturer och budskap i innehållet (Polit & Hungler, 1999).  

Intervjuerna lyssnades igenom en gång för att få en grov uppfattning om innehållet, därefter 

transkriberades intervjuerna ordagrant. Efter detta läste författarna igenom texten upprepade 

gånger för att få en god uppfattning om innehållet. Författarna identifierade meningsenheter i 
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intervjutexterna som berörde samma sak. Med meningsenheter menas ord, meningar och 

stycken som hör ihop med varandra. Därefter kondenserades meningsenheterna, utan att 

förlora sin innebörd och namngavs med en kod. Koderna grupperades utifrån sina likheter och 

skillnader. Ur de grupperade koderna bildades subteman och teman som beskrivs i resultatet 

(Graneheim & Lundman 2004). Instruktioner till författarna om utformningen av uppsatsen 

har hämtats från Journal of Advanced Nursing. 

 

 

Tabell 1. Översikt över exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Subtema Tema 

Färre turer till IVA och vi har 
färre sådana knalldåliga som 
ligger, man hinn ju upptäcka 
saker i ett tidigare skede. 

Tidig upptäckt ger 
färre knalldåliga 

Färre 
knalldåliga 

Tidiga 
varningssignaler 
uppmärksammas 
 

Ökad förmåga 
till tidigare  
varseblivning 
 

När det handlar om att på ett 
strukturerat sätt vårda 
patienterna i en akut situation 
så, asså, tycker jag det är A och 
O med struktur i det akuta 
omhändertagandet 

Strukturerat sätt att 
vårda 

A och O 
med 
struktur 

Struktur ger 
säkerhet i arbetet 

Upplevelse av 
ökad 
patientsäkerhet 

   

Etiska överväganden 
Författarna har utgått från forskningens etiska riktlinjer om informerat samtycke och 

konfidentialitet (Kvale, 2009). Inför studiens genomförande togs kontakt med 

verksamhetscheferna på respektive sjukhus och cheferna på respektive klinik informerades 

om studien och gav sitt godkännande om att genomföra studien där. Information om studien 

repeterades muntligt till deltagarna innan intervjustart. Det understryktes också att deltagandet 

var frivilligt och kunde avslutas när som helst utan att ange orsak och att all data kommer att 

behandlas konfidentiellt. Vid en kvalitativ studie är informanternas konfidentialitet och 

handhavandet av personuppgifter viktigt (Kvale, 2009). Informanterna var inte i någon 

beroendeställning till intervjuarna då de inte var tidigare kända för varandra. Inga 

personuppgifter bandades och endast författarna och handledaren har tagit del av det bandade 

och nedskrivna materialet. Materialet har under hela studien förvarats otillgängligt för andra 
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än författarna och handledaren. Allt material kommer att förvaras i låst skåp när studien är 

slutförd. En intervju kan innebära en påfrestning för deltagaren då det kan väcka tankar om att 

man gjort fel i sitt arbete. Samtidigt är det också bra att få prata om det som hänt då 

möjligheten att få berätta sin historia kan bidra till välbefinnande (Gaydos, 2005). 

RESULTAT 

Resultatet beskriver informanternas svar på valda frågeställningar samt reflektioner kring ett 

patientfall. Det framkom tre teman som redovisas tillsammans med sex subteman.   

Ökad förmåga till tidigare varseblivning (se tabell 1) 
Temat understöds av berättelser som handlar om hur informanterna upplever att de, efter 

genomgången ALERT-utbildning, tidigare upptäcker tecken på att patienterna håller på att 

försämras. Detta resulterar i att de också kan ta till de åtgärder som krävs för att förhindra att 

patientens tillstånd förvärras ytterligare och därmed behöver färre patienter förflyttas till IVA.  

Tidiga varningssignaler uppmärksammas 

Efter införandet av ALERT har det blivit färre patienter till IVA och att det är färre 

“knalldåliga” patienter eftersom varningssignalerna upptäcks i ett tidigare skede enligt 

informanterna. De påpekade också att det var viktigt att se tidiga varningssignaler. 

 

“Man hinner ju upptäcka saker i ett tidigare skede innan de 

hinner bli så dåliga som de var tidigare” 

 

Kontroller samt åtgärd vid hastig försämring 

På grund av patientens låga blodtryck, i patientfallet, angav informanterna att de skulle sätta 

venflon och hänga dropp utan dröjsmål. Informanterna berättade även om hur de skulle 

kontrollera saturationen och koppla syrgas. De kontrollerade även temperaturen på patienten 

och vid hög temperatur gavs Paracetamol för att försöka få ner den. I patientfallet angavs att 

patienten pratade osammanhängade och medvetandegrad kontrollerades.  

 

                        “Jag skulle ju hänga dropp på honom på en gång”  
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Känsla av ökad trygghet i sjuksköterskerollen (se tabell 1) 
Det andra temat understödjs av berättelser där informanterna berättar om att ALERT-

utbildningen ger dem ökat självförtroende genom ytterligare kunskap i hur de ska hantera en 

akut sjuk patient, vilket gör att de har mer kontroll på förloppet. Informanterna berättar också 

om vikten av att repetera en utbildning som ALERT, då all kunskap är färskvara som behöver 

upprepas ofta. 

Ökat självförtroende   

Efter genomgången ALERT-utbildning upplevde informanterna en känsla av ökad trygghet i 

sin sjuksköterskeroll, eftersom utbildningen gav dem ett större självförtroende genom 

ytterligare kunskap i hur de skulle hantera en akut sjuk patient.  Informanterna beskriver att 

tryggheten ligger i att de har mer kontroll på patienterna och kan följa med och se om det blir 

försämringar.  

“Man blir ju tryggare i sin sjuksköterskeroll efter att ha 

gått kursen” 

 

Viktigt med repetition 

Informanterna uttryckte också hur viktigt det är med repetitioner av utbildningen, då det ger 

en ökad trygghet med mer kunskap. De uttryckte också att de skulle vilja gå utbildningen 

oftare för att upprätthålla kunskapen. 

 

“Har du gjort det ofta så är du mer trygg med 

det” 

 

Upplevelse av ökad patientsäkerhet (se tabell 1) 
Det tredje temat understödjs av berättelser där informanterna beskriver hur strukturen i arbetet 

med akut sjuka patienter förbättras, genom att alla patienter bedöms på ett standardiserat sätt 

när ABCDE-konceptet följs. Informanterna upplever också att patientsäkerheten ökar genom 

att de fått lära sig vilka vitalparametrar som är viktiga att kontrollera och följa upp hos akut 

sjuka patienter. 
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Struktur ger säkerhet i arbetet  

Upplevelsen hos informanterna är att patientsäkerheten ökar när de följer ABCDE-konceptet, 

eftersom patienten bedöms utifrån ett standardiserat sätt. Informanterna upplever att det har 

fått en bättre struktur och ett tydligare tankesätt efter genomförd ALERT utbildning.  

 

“När det handlar om att på ett strukturerat sätt vårda 

patienterna i en akut situation så, asså, jag tycker det är A 

och O med struktur i det akuta omhändertagandet” 

 

Sjuksköterskornas stöd för att bedöma olika vitalparametrar 

Informanterna berättade också att de upplever MEWS-stickan de fick i samband med 

utbildningen, som ett bra hjälpmedel eftersom den på ett enkelt och överskådligt sätt visar 

vilka parametrar som är viktigast att kontrollera och ha som en grund vid kontakt med till 

exempel läkare. Samtidigt framkom det också att i en akut och ofta kaotisk situation är tydlig 

struktur viktigt, då även det ger trygghet.  

 

“Man ska tänka på alla delar, ABCDE, så man inte 

glömmer av något med en svårt sjuk patient” 

“Jag tror att man sparar mycket lidande och tid om alla 

agerar snabbt” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metodvalet, kvalitativ innehållsanalys utifrån intervjuer, valdes utifrån studiens syfte samt att  

denna metod anses som lämplig analys av upplevelser och erfarenheter i 

omvårdnadssituationer (Graneheim & Lundman 2004). Resultatet presenteras utifrån dess 

manifesta innehåll. Således används endast det sagda ordet och resultatet förblir objektivt 

vilket är av vikt för att konfirmera studiens styrka (Bryman 2012; Polit & Beck 2012).   
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Både intervjufrågor och ett patientfall valdes att ha med i studien eftersom det är bra med ett 

patientfall som ett komplement till intervjufrågorna. I patientfallet fick informanterna 

beskriva hur de skulle hantera situationen med en sjuk patient. Det är en sak att svara på 

frågor men att få ett patientfall och visa hur du löser det är en annan sak. Kanske det hade 

varit lättare att bedöma patienten och få med allt i rätt ordning om man hade haft ett 

patientfall på plats, som en simulering. 

Intervjuerna utfördes på två olika sjukhus, två kliniker och  totalt fyra olika avdelningar. 

Kanske hade det blivit ett annat resultat om intervjuerna utförts på ett och samma sjukhus? De 

olika sjukhusen har olika förutsättningar då det ena har regelbundna repetitioner av ALERT-

utbildningen, medan på det andra görs utbildningen bara en enda gång. Eftersom det är en 

kvalitativ studie har författarna ändå valt att lägga samman materialet och redovisa det som ett 

enda. Anledningen till att både medicin- och kirurgklinik valdes var för att få en större 

spridning då patientklientelet skiljer sig mellan de båda specialiteterna. I efterhand har 

författarna upptäckt att första frågan borde ställts som “Hur länge har du arbetat som 

sjuksköterska?” istället för “Hur länge har du arbetat som sjuksköterska på avdelningen?” då 

det enda som framkommer i svaret är hur länge informanterna arbetat på just den avdelningen 

och inte hur många år personen i fråga har varit sjuksköterska. Författarna anser dock inte att 

detta påverkat resultatet, eftersom fokus legat på ALERT-utbildning.  Däremot uppfylldes 

inte inklusionskriterier helt då det var upp till vårdenhetscheferna att välja ut informanter till 

studien. Inklusionskriterier var tydligt beskrivna i informationsbrevet som skickades ut, men 

trots det har kriteriet att informanterna skulle gått ALERT-utbildningen någon gång de 

senaste två åren inte infriats då flera informanter gått utbildningen längre bakåt i tiden. Detta 

kan ha påverkat resultatet då de informanter som gått utbildningen för länge sedan hade svårt 

att komma ihåg detaljerna i utbildningen. Däremot uttryckte de tydligt att de upplevde 

utbildningen som givande och lärorik.  

Efter förfrågan från författarna ansvarade vårdenhetscheferna samt informanterna för att 

upplåta lokal för intervjun, då detta ansvar lades på ovan nämnda bedömer författarna att 

lämplig miljö infriades och att informanterna kunde uppleva trygghet under intervjuerna 

(Kvale 2009). Samtliga intervjuer genomfördes i nära anslutning till informanternas 

arbetsplatser och samtliga informanter (utom en) var i tjänst under intervjun. Detta kan ha 

påverkat intervjuerna negativt på grund av att informanterna eventuellt kan ha känt en viss 

stress över att inte vara nära sina patienter eller att varit tvungna att lämna över ansvaret till en 
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kollega. Ingen av informanterna uttryckte dock att detta påverkade intervjun. Intervjuerna 

baserades på en intervjuguide med inledande grundfrågor därefter öppna följdfrågor för att ge 

informanterna möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser av ALERT för att därmed 

tillgodose tillräckligt analysmaterial samt att studiens syfte kunde uppnås (Bryman, 2012).  

Trovärdigheten i resultatet stärks av att båda författarna gemensamt kodat datamaterialet. 

Citat publicerades i resultatet för att få en realistisk bild av de faktiska intervjuerna och ge 

inblick i de upplevda erfarenheterna.  

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med hastigt 

försämrade patienter efter genomförd ALERT-utbildning. Vid analysen framkom tre teman 

och sex subteman. 

Ökad förmåga till tidigare varseblivning 
Tidiga varningssignaler uppmärksammas 

I resultatet framkom att efter genomgången ALERT-utbildning upptäcktes varningssignalerna 

till dåliga patienter tidigare och åtgärdades, vilket resulterade i att färre patienter hamnade på 

IVA, detta påvisas även i en studie av Smith et al (2014). Förmågan och kunskapen att känna 

av vilka patienter som kan ligga i riskzonen för en försämring, samt förmågan att förstå eller 

upptäcka förändringar i vitalparametrar som ger tecken på klinisk försämring är viktigt då det 

annars kan få förödande konsekvenser för patienten. Intensivvård ger förutom längre 

sjukhusvård, sämre livskvalitet och ökad mortalitet även ökade sjukvårdskostnader för 

samhället (Massey et al. 2014).   

Hela ALERT-utbildningen bygger på just detta att upptäcka och se tidiga varningssignaler i 

ett tidigt skede för att undvika att patienterna hamnar på IVA.  

Kontroller samt åtgärd vid hastig försämring  

I analysen framkom en skillnad i hur informanterna hanterade patientfallet mot vad som lärts 

ut i ALERT-utbildningen. Informanterna angav i ett väldigt tidigt skede att de skulle sätta 

dropp på patienten, medan saturationskontroll och syrgasbehandling kom mycket senare i 

förloppet. Redan på A när man konstaterat att patienten har fria luftvägar ska 15 l syrgas 

sättas (Smith, 2008). Orsaken kan vara att det inte fanns något värde på saturationen i 
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patientfallet, utan bara uttrycket att “patienten är blå om läpparna” och att informanterna fick 

ett värde på blodtrycket (70/50)? 

En annan orsak kan vara att informanterna fick ett fiktivt patientfall presenterat för sig och 

inte hade en faktisk patient framför sig. En fiktiv situation blir lätt teoretisk och det kan 

kanske vara lättare att missa detaljer som i en verklig situation varit självklara att få med.  

Känsla av ökad trygghet i sjuksköterskerollen  
Ökat självförtroende  

I resultatet framkommer att informanterna upplever ökat självförtroende, efter att ha gått 

ALERT-utbildningen, när det handlar om att ta hand om hastigt försämrade patienter. 

Featherstone et al. (2005) menar att det finns tydliga bevis för att ångest och bristande 

självförtroende kraftigt påverkar hanteringen av akut sjuka patienter. I sin studie fick 131 

sjuksköterskor svara på en enkät före ALERT-utbildningen och sex veckor efteråt där de 

skulle skatta kunskap, erfarenhet, självförtroende och teamarbete. Det framkom en signifikant 

ökning i självförtroendet efteråt och många av sjuksköterskorna var inte längre rädda för att ta 

hand om en akut sjuk patient. 

Viktigt med repetition 

Det framkom tydligt i resultatet att informanterna önskade repetition av utbildningen då de 

upplevde en ökad trygghet efter genomförd utbildningen. Känslan av trygghet ökar också med 

mer kunskap då trygghet har att göra med det man kan och känner igen. Många informanter 

jämförde med HLR (hjärt-/lungräddning) där det är vedertaget med repetition. Detsamma 

önskades med ALERT för att tidigare kunna upptäcka tecken på att patienten blir försämrad. 

Utbildningen tillförde också en struktur i form av ett standardiserat sätt att bedöma 

patienterna, vilket informanterna upplevde som en ökad trygghet. Ozekcin et al. (2015) har i 

sin studie påvisat vikten av repetition med hjälp av simulering. Istället för att förbättra hur vi 

tar hand om ett hjärtstillestånd borde vi fokusera på att bli bättre på att upptäcka tecknen tidigt 

och åtgärda dem innan det leder till ett hjärtstillestånd menar författarna.  

Teamwork är viktigt i sammanhanget och för att kunna samarbeta på ett bra sätt krävs inte 

bara en vilja utan även kunskap om vad detta innebär. Att känna sig själv och sina egna 

värderingar, kunna vara mentalt närvarande, lära av sina misstag samt kunna acceptera 

olikheter i gruppen är några av de hörnstenar som behövs för ett lyckat samarbete (Gardner, 

2005).    
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Upplevelse av ökad patientsäkerhet 
Struktur ger säkerhet i arbetet 

Patricia Benners teori (1993) beskriver sjuksköterskans utveckling från nybörjare till klinisk 

expert. De första stadierna i Benners teori (1993) visar att sjuksköterskan finner trygghet i 

kliniska riktlinjer och regler medan de senare stadierna talar om en förmåga att utifrån lång 

erfarenhet grunda sina beslut på en helhetsförståelse av rådande situation. I intervjuerna 

framkom att de informanter som har kortare erfarenhet finner trygghet i just de riktlinjerna 

som finns i och med verktyget MEWS. Informanter med längre erfarenhet beskriver att de 

tidigare gått mer på den kliniska blicken men upplever nu att de med hjälp av MEWS och 

ALERT får ett stöd i bedömningen. 

Sjuksköterskornas stöd för att bedöma olika vitalparametrar 

Patientsäkerheten ökar när ett standardiserat verktyg används för att bedöma hastigt 

försämrade patienter eftersom alla vet vilka parametrar som är viktiga och alla bedömer 

samma aspekter, vilket informanternas påtalar. Innan införandet av ALERT upplevde 

informanterna att många viktiga parametrar missades och tid förlorades när de var tvungna att 

gå tillbaka till patienten och ta om det som missats. En av sjuksköterskans utmaningar är att 

tidigt upptäcka förändringar i patientens tillstånd innan objektivt mätbara tecken dyker upp. 

Att ha denna färdighet som sjuksköterska kan ha avgörande betydelse för patientens fortsatta 

utveckling (Benner, 1993; Jones et al., 2009).  

Dokumentationen av vitalparametrar är en uppgift som är etablerad hos avdelningssköterskor 

och är en viktig del i att upptäcka fysiologiska försämringar (Andrews & Waterman 2005, 

McBride et al. 2005).  

Etiska aspekter  

Att förebygga eller minska patientens lidande är en viktig uppgift för sjuksköterskan. Katie 

Ericsson (1994) har forskat och skrivit mycket om lidande och menar att sjuksköterskan har 

en viktig funktion i att minska vårdlidande. Bristande kunskap, omedvetet agerande och brist 

på reflektion är ofta orsaker till vårdlidande. Även utebliven vård räknar Ericsson till 

vårdlidande. Resultatet i den här studien tyder på att minskat lidande för patienterna, till 

exempel i form av kortare vårdtid, minskad mortalitet, kan påverkas genom att arbeta utifrån 

ALERT. Detta kan också förebygga eller minska patientlidande och på sikt leda till lägre 

sjukvårdskostnader. ALERT-utbildningen och användandet av MEWS-skalan kan även öka 
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patientsäkerheten på vårdavdelningar, då man tidigt kan identifiera sviktande patienter och 

därmed sätta in adekvat behandling i ett tidigt skede och förbättra patientens vård under 

sjukhusvistelsen. Samtidigt minskar sjuksköterskornas ångest och deras självförtroende ökar 

genom repetitioner av utbildningen, vilket leder till ett bättre omhändertagande och bättre 

vård av akut sjuka patienter.  

Kliniska implikationer 

Författarna tror att kontinuerlig repetition leder till ett bra samarbete mellan olika 

yrkeskategorier, samt mellan vårdavdelning och IVA. Detta gynnar patienten genom en 

tidigare insättning av adekvata åtgärder och bättre vård, vilket också är det grundläggande 

syftet inom vårdvetenskapen. Resultatet i studien visar tydligt på vinsterna med ALERT-

utbildningen både vad gäller informanternas stärkta självförtroende och ökad patientsäkerhet, 

men också minskat lidande för patienterna i form av kortare vårdtid, minskad mortalitet samt 

även lägre sjukvårdskostnader som följd. 

Förslag på vidare forskning/utveckling  

Under 2014 lades 11654 patienter in på IVA direkt från vårdavdelning, det hade varit 

intressant att se hur många av dessa inläggningar som hade kunnat undvikas genom att 

varningssignaler uppmärksammats och åtgärdats i ett tidigare skede utifrån ALERT-

konceptet. Alert utbildning leder också till personlig utveckling. Aspekter som förkovring och 

upplevelse av kompetens är viktigt för sjuksköterskans identitet som vårdare och vore 

intressant att närmare studera även inom andra specialiteter inom vården.  

SLUTSATS 

Ökade kunskaper om sjuksköterskans beslutsprocess på vårdavdelning ökar möjligheten för 

adekvata beslut i rätt tid vilket i slutändan ger en ökad patientsäkerhet och minskat lidande för 

patienten. Utbildning genom simuleringsövningar för sjuksköterskor, både under utbildning 

och i yrkeslivet, kan förbereda och utveckla sjuksköterskans förmåga att samverkan med 

andra yrkeskategorier och underlätta beslutsfattande. Ett större fokus på teoribildning kring 

beslutsfattande under sjuksköterskans utbildning kan skapa en större medvetenhet hos 

sjuksköterskor om hur de grundar sina kliniska beslut. Utbildning och tydlig struktur i arbetet 
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med hastigt försämrade patienter är en viktig aspekt i vårdandet och kan minska vårdlidande. 

Sjuksköterskan ska alltid sträva efter att göra gott och inte skada. 

Utbildning av svikt i vitala funktioner har visat sig vara mycket viktigt för att öka 

patientsäkerheten på vårdavdelningar, McArthur - Rouse (2001) påtalar vikten av att utbilda 

avdelningspersonalen.  I en uppföljande studie visade Nordlund & Joelsson-Alm (2009) att 

antalet MIG-sökningar minskade, vilket ansågs bero på ökad kompetens hos personalen som 

arbetar på vårdavdelningarna.  
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Bilaga 1  

 
MEWS bedömningskriterier (Smith, 2008). 
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Bilaga 2  

 
 
 
Intervjuguide 
 
Hur länge har du arbetat som ssk på avdelningen?   
När gick du ALERT?  
Hur tyckte du att utbildningen var? Upplägg, innehåll mm  
 
Ingångsfråga: Kan du berätta för mig om hur du upplever att arbeta utifrån ALERT ? 
 
Följdfrågor om informanten har svårt att formulera sig i berättandet: 
 
Vad har du fått ut av ALERT-utbildningen? 
Vad upplever du som den viktigaste kunskapen du fick? 
På vilket sätt har ALERT påverkat dig i din ssk roll?    
Hur upplever du att arbeta med hastigt försämrade patienter sedan du genomgått ALERT 
utbildning? Någon skillnad mot innan? 
Kan du berätta mera! Vad upplevde du då? etc 
Känner du dig trygg och komfortabel med bedömningen innan du kallar på hjälp,  skillnad på 
detta innan du gick alert och efter? 
Något du saknar i utbildningen? Kan den ändras på något sätt för att bli bättre? 
 
Patientfall 
Alfred -29 ligger på en vårdavdelning pga ohållbar hemsituation. När du går på ditt kvällspass 
hittar du honom i sängen. Han frossar, är blå om läpparna, pratar osammanhängande och hans 
blodtryck är 70/50, puls 120.  
Hur hanterar du den här patienten? 
 
 
Avslutningsfråga: Är det någonting du skulle vilja ta upp eller berätta om som vi inte pratat 
om tidigare i intervjun? 
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 Bilaga 3  

Brev till verksamhetschefen 
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Bilaga 4  

Godkännande från verksamhetschefen 
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Bilaga 5  

Förfrågan om att delta  
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Bilaga 6  

Medgivande om att delta  
 

 

 

 
 
 
 
 


