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PATIENTSÄKERHET OCH 
VÅRDANDETS ETIK 

PreHospenkonferens 25-26 april 2013
Eivor Wallinvirta, PhD, RN; Tommy Berntsson, MSc, RN; 
Patrik Nyström, MSc, RN.

Bakgrund
• Samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Arcada högskola i 

Helsingfors kring prehospital akutsjukvård med tyngdpunkt på
patientsäkerhet och etik, start år 2009-2010.

• Deltagare: 10-15 stud. från Högskolan i Halmstads
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot
ambulanssjukvård 60 hp och ca 15 stud. från 3:e årets
akutvårdsutbildning 240 sp, Arcada, Helsingfors.

• Omfattning 5 sp/4,5 hp
• Övergripande målsättning: Att självständigt och i samverkan 

utveckla ambulanssjukvården/den prehospitala akutvården i 
syfte att förbättra patientsäkerheten 

• Närstudiedagar: ca 10, varav 30 h teoriundervisning och 35 h 
simuleringsövningar.
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PATIENTSÄKERHET

Kompetens

Primärbedömning

Vårdplanering och utförande

Användning av utrustning

Tekniska färdigheter

Beslutsfattande

Teamarbete
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Säkert arbetssätt - svårt att 
kontrollera och förutse – varför 

hände detta?
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Yttre och inre etik - teoretiska
utgångspunkter

Inre etik: värdegrund, samvete, det goda – det personliga inre  

Yttre etik: lagar, direktiv, normer - det yttre kollektiva 

HANDLING
RESULTAT
PERSON/AKTÖR

Vilja

Förmåga

Gärningar

(Wallinvirta 2011)

Ansvar

Självbestämmande

Värdighet

Integritet

teamarbete, beslutsfattande, uppgiftshantering, situationsmedvetenhet

Etiska teorier - värderingar Vårdandets ethos –
att igenkänna 
fundamenten

Lag och 
förordning

Ekonomi

Organisation

Kolleger/ övriga 
yrkesgrupper
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Patient

Patientsäkerhet

(Wallinvirta 2011)
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Exempel på simuleringsövningar
(1/2)
• Patienter som nekar vård eller inte vill följa med.
• Återupplivning, och olika problem i samband 

med situationerna.
• Situationer där patientens vård hindras eller 

fördröjs på grund av säkerhetsrisker för 
vårdarna.

• Problem med personkemin mellan patient och 
vårdare.

• Rapporteringssituationer.
• Problem med tystnadsplikt och integritet. 
• Problem som uppkommer då patienten kräver 

transport till ett specifikt sjukhus.

Exempel på simuleringsövningar
(2/2)
• Kommunikationsproblem.
• Vård av patienter som inte har någon vårdplats: 

t.ex. ruspåverkade, deprimerade.
• Aggressiva och våldsbenägna patienter.
• Anhöriga har ett större vårdbehov än patienten i 

sig, t.ex. patienter i terminalvård i hemmet.
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Konklusioner
1. Via reflektion blir studerande tvungen att tänka på olika 

alternativ, som först sågs som helt självklara men inte alls var 
det sett ur en patientsäkerhets och etisk syn. 

2. Förståelsen ökar om att varje situation för patient och 
anhörig är ny och unik.  

3. Studeranden lär sig beslutsfattande, att välja mellan många 
eller olika alternativ , de hamnar ta ansvar för valen samt lär 
sig att kunskapen inte är absolut.

4. Simuleringssituationerna ger ”Take – home messages”.
5. Studeranden förbereder sig för verkliga situationer på ett 

verkligt sätt.
6. Studeranden får ”redskap” att använda i arbetslivet.
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