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FÖRORD
Riksföreningen för Akutsjuksköterskor (Swedish Emergency 
Nurses Association; SENA) bildades 2008 med uppgift att tillsam
mans med Svensk sjuksköterskeförening beskriva, utveckla och 
stärka akutsjuksköterskors yrkeskunnande, professionella roll och 
yrkesetiska förhållningssätt. Den första utgåvan av Kompetens
beskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 
akutsjukvård utkom 2010. Uppfattningar gällande vad som är 
nödvändig kompetens inom akutsjukvård påverkas exempelvis 
av yrkesorganisationer, lärosäten och myndigheter men också av 
individers uppfattningar om vad som är användbar kompetens. 
Därför har Riksföreningen för Akutsjuksköterskor beslutat att 
revidera kompetensbeskrivningen utifrån de kunskaper om, samt 
inställningar till nödvändig kompetens som finns idag. 

Akutsjukvård är den vård och omvårdnad en akutsjuk
sköterska ger till en person som drabbats av plötslig ohälsa. 
Akutsjukvård är ett verksamhetsområde som står inför betydande 
förändringar i syfte att förbättra vårdmötet, tillgodose personens 
vårdbehov och motsvara samhällets förväntningar på en god, säker 
och tillgänglig vård. Akutsjukvård är inte begränsad till tid eller 
organisatorisk tillhörighet, den bedrivs under dygnets alla timmar, 
oberoende av plats och verksamhet.  

Akutsjuksköterska är en sjuksköterska med examen på 
avancerad nivå med inriktning mot akutsjukvård. Förmågan 
att ge avancerad vård och omvårdnad ställer krav på akutsjuk

sköterskans yrkeskunnande. En akutsjuksköterska förväntas 
främja och utveckla former för en hållbar, säker, personcentrerad 
och evidensbaserad akutsjukvård syftande till att stärka hens 
yrkesutövning, professionella roll och ett yrkesetiskt förhållnings
sätt. Därtill förväntas det att akutsjuksköterskan främjar och 
utvecklar former för samverkan i team och användning av digitala 
tekniker i vården av personer som drabbats av plötslig ohälsa. 
En akutsjuksköterska förväntas precis som den grund utbildade 
legitimerade sjuksköterskan att verka utefter ICNs etiska kod. 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är 
att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande. Behovet av omvårdnad är universellt. I vårdandets natur 
ligger respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättig
heter, rätten till liv och egna val, till värdighet och att bli bemött 
med respekt. 

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor anser att det är 
viktigt att det finns ett nationellt dokument som skildrar den unika 
kompetens som krävs inom akutsjukvård med korta och snabba 
vårdmöten samt där en stor mängd information överförs mellan 
olika vårdgivare. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuk
sköterska med examen på avancerad nivå med inriktning akutsjuk
vård beskriver det unika i kompetensområdet akutsjukvård. 

Anders Widmark 
Ordförande för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, 2017 
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Syftet med kompetensbeskrivningen är att den 
ska utgöra ett stöd för akutsjuksköterskor, 
vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten 
genom att förtydliga värdet med och behovet 
av specialistsjuksköterskor med inriktning mot 
akutsjukvård. 

Tillämpningen av kompetens
beskrivningen bidrar till att: 

• klargöra akutsjuksköterskans kompetens och 
ansvarsområde i utvecklingen av den vård 
och omvårdnad som finns i ett akutsjukvårds
kontext 

 
• säkerställa den kompetens som akutsjuk

sköterskan behöver för att ge personer och 
deras närstående en god och säker vård vid 
plötslig ohälsa 

 
• stödja landets lärosäten i utformning, plane

ring och genomförande av utbildning med 
inriktning mot akutsjukvård 

• Utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar 
för att säkerställa den kompetens som behövs 
för att upprätthålla en god och säker akutsjuk
vård

SYFTE



En legitimerad sjuksköterska med examen på avancerad nivå 
med inriktning mot akutsjukvård, ska ha en beredskap inför det 
oväntade och oförutsägbara. Akutsjuksköterskan ska kunna 
ge avancerad omvårdnad baserad på evidens och bästa praxis 
oavsett allvarlighetsgrad till personen som drabbats av plötslig 
ohälsa på ett professionellt sätt. En akutsjuksköterska måste 
kunna identifiera potentiellt livshotande tillstånd baserat på sym
tom och tecken, och ibland självständigt påbörja en medicinsk 
utredning och inleda farmakologisk behandling. Att bedöma 
vårdbehov och adekvat vårdnivå, sortera och prioritera, för att 
säkerställa en god och säker vård för personer och närstående 
inom akutsjukvård kräver specialistkompetens. 

Att verka självständigt innebär för akutsjuksköterskan att ha 
handlingsberedskap och prioriteringsförmåga vid avancerade 
och komplexa akuta vårdsituationer utöver den kompetens man 
har som grundutbildad allmänsjuksköterska. Detta innefattar 
färdigheter att utifrån en persons anamnes, subjektiva symtom 
och objektiva tecken göra en korrekt medicinsk bedömning vad 
gäller prioritering och övervakning samt motivera och initiera 
behov av undersökning och behandling. Akutsjuksköterskan ska 
även göra en korrekt evidensbaserad och holistisk bedömning 
av en persons omvårdnadsbehov.

Samband har påvisats mellan grad av kompetens hos 
sjuksköterskor och patienternas möjlighet till välbefinnande 
och överlevnad. För att kunna ge en kunskapsbaserad och 
ändamålsenlig god och säker vård i den akuta vårdkedjan krävs 
sjuksköterskor med specialisering inom akutsjukvård. Det är 
mot denna bakgrund akutsjuksköterskans unika kompetens 
tydliggörs och beskrivs. 

Att omhänderta och vårda personer som drabbats av 
plötslig ohälsa i alla åldersgrupper innefattar att snabbt fatta 
korrekta beslut trots begränsad bakgrundsinformation om 
personen. Akutsjuksköterskan måste kunna prioritera och 
koordinera omvårdnadsåtgärder utifrån den sjuke eller skadade 

BAKGRUND
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personens tillstånd och tillgängliga resurser samt tillämpa om
fattande medicinska och omvårdnadsdiagnostiska kunskaper. 

Sex år efter att kompetensbeskrivningen publicerats har 
akutsjukvården förändrats och utvecklats, och därmed har 
akutsjuksköterskans roll, krav och möjligheter också föränd
rats, vilket kräver att kompetensbeskrivningen revideras för att 
fortsätta vara ett aktuellt och användbart dokument. 

En specialistsjuksköterskas kompetens med inriktning mot 
akutsjukvård ska ses i relation till de sex kärnkompetenserna 
(Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, 
Förbättringskunskap, Säker vård och Informatik) som är gemen
samma för vårdens professioner. 
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Arbetsprocess 
Arbetsgruppens medlemmar har lång klinisk erfarenhet som sjuk
sköterskor på olika akutmottagningar och akutvårdsavdelningar, 
samt forskningskompetens inom kompetensområdet. 

Arbetsprocessen har inneburit genomgång av för ämnet 
relevanta dokument, såsom nationella riktlinjer och vetenskaplig 
litteratur. Genom remissförfarande har personer från olika verk
samheter bidragit med synpunkter till kompetensbeskrivningen 
som reviderats i dialog med företrädare för Svensk sjuksköterske 
förening. 
 

Arbetsgrupp 
Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets
sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut 
Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset 

Henrik Andersson, legitimerad sjuksköterska, fil.dr, lektor med 
inriktning mot akutsjukvård, Högskolan i Borås 

Anna Ekwall, legitimerad sjuksköterska, docent i omvårdnad, 
Lunds universitet, Verksamhetsområde Akutsjukvård och intern
medicin, Skånes universitetssjukhus

Lena Berg, legitimerad sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, 
Funktionsområde Akut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset; 
doktorand vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.
 

Övriga personer som lämnat synpunkter är:  
Erica Hörlin, legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska i 
akutsjukvård, Akutmottagningen Universitetssjukhuset, Linköping

Annika Hickisch, legitimerad sjuksköterska, universitetsadjunkt, 
masterexamen i omvårdnad, kontaktperson för specialistsjuk
sköterskeprogrammet, inriktning akutsjukvård, Örebro universitet

Jenny Windahl, legitimerad sjuksköterska, med. dr, universitets
lektor samt programansvarig för specialistsjuksköterskeprogram
men på Örebro universitet

Kristina Iritz Hedberg, legitimerad sjuksköterska, specialist
sjuksköterska inom vård av äldre, ordförande i Riksföreningen för 
sjuksköterskan inom äldrevård, förläggare på Liber, Stockholm

ARBETSPROCESS OCH ARBETSGRUPP
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PERSONCENTRERAD VÅRD
Akutsjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt och person
centrerat förhållningssätt där både den som drabbats av plötslig 
ohälsa och hens närstående ses som unika personer med individu
ella behov. 

Akutsjuksköterskan ska sträva efter att bevara en persons och 
dess närståendes integritet och värdighet, utan att den medicin
ska säkerheten äventyras. Hen ska även utifrån ett personcentre
rat förhållningssätt, med utgångspunkt från en persons särskilda 
behov och ibland komplexa sjukdomstillstånd, tillgodose en per
sons medicinska, existentiella och emotionella behov och ansvara 
för avancerad omvårdnad i ett akutsjukvårdskontext.

Akutsjuksköterskan ska vid omhändertagandet stärka känslan 
av säkerhet och trygghet genom visad medkänsla och skapa en 
miljö som är lugn och inger hopp. 

Akutsjuksköterskan ska ha kunskaper och färdigheter att: 

• prioritera, evaluera och reevaluera tillståndet för en person uti
från både ett omvårdnads och medicinskt perspektiv samt vidta 
relevanta åtgärder 

• tillgodose ett systematiskt och standardiserat personomhänder
tagande oavsett angelägenhetsgrad 

• omhänderta en person på ett systematiskt, korrekt och säkert 
sätt vid olycka och katastrof av kemisk, biologisk, radiologisk, 
nukleär eller explosiv karaktär såväl pre som intrahospitalt 
under förhållanden med otillräckliga eller överbelastade sjukvård
resurser och extrema miljöförhållanden 

• identifiera och uppmärksamma en person som misstänks ha, 
alternativt har, utsatts för övergrepp eller annan typ av våld 

• möta och kommunicera på ett respektfullt och säkert sätt med 
alla personer, inklusive personer som är våldsamma eller hotfulla 

• skapa förutsättningar för delaktighet och partnerskap för en 
person och dess närstående i aktuella beslut och vårdprocesser 
med speciell hänsyn tagen till den sårbara situationen de befin
ner sig i   

• Identifiera personer som är sårbara eller utsatta och bidra till  
att minska deras sårbarhet och utsatthet
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Inom akutsjukvården är teamarbete med övriga professioner inom 
enheten och samarbete med andra verksamheter på sjukhuset 
eller i samhället av stor vikt. Akutsjuksköterskan måste vara väl 
insatt i vård och omvårdnadsprocesser och flöden så personer 
och närstående kan omhändertas och erhålla vård och omvårdnad 
på rätt nivå inom hälso och sjukvården.  

Akutsjuksköterskan ska ha kunskaper och färdigheter att: 

• verka för ett tvärprofessionellt omhändertagande avseende vård 
och omvårdnad av personer som drabbats av plötslig ohälsa och 
deras närstående och vara väl införstådd med teamets positiva 
effekt på de drabbades välbefinnande, koordinera vårdteamen 
för optimal vård och omvårdnad av personen som drabbats av 
plötslig ohälsa och hens närstående 

• systematisk tillämpa vårdlogistik, att rätt person får rätt vård 
och omvårdnad av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid 
rätt tidpunkt, till rätt kostnad 

• medverka till kostnadseffektivitet och till att resurserna utnyttjas 
optimalt med hänsyn till akutsjukvårdens unika kontext 

• kommunicera såväl skriftligt som muntligt och samarbeta med 
företrädare för olika samhällsinstanser för ett gott och säkert 
omhändertagande av de som söker akutsjukvård 

• på ett respektfullt sätt samarbeta med övrig personal i teamet 
och vårdkedjan 

• ge information och undervisning till medarbetare och andra i 
vårdkedjan i frågor som rör omvårdnad i en akutvårdskontext, 

 kunna leda och stödja vid katastrofsituationer. 

• medverka i uppföljning av de mål och resultat som skapats 
genom samverkan i team, initiera och leda reflektiva samtal med 
medarbetare inom akutvårdsteamet 

 

En akutsjuksköterska ska ha förmågan och kunskapen att kunna 
leda och utforma omvårdnadsarbetet utifrån bästa tillgängliga 
kunskap inom sitt specialistområde.  

Akutsjuksköterskan ska ha kunskaper och färdigheter att: 

• ta fram vetenskapligt underlag för beslut om vårdåtgärder, ta 
fram bästa tillgängliga bevis för de delar av akutsjukvården som 
hen ansvarar för samt inkludera forskningsresultat i besluts
processer i det dagliga arbetet 

• implementera evidensbaserad kunskap som innebär att de 
vårdsökande personerna får vård som baseras på bästa möjliga 
bevis i kombination med klinisk erfarenhet och deras önskemål 

• identifiera och tolka symtom och tecken hos den person som 
söker akutsjukvård samt ordinera adekvata åtgärder och syste
matiskt utvärdera dessa 

• fungera som konsult med fördjupad kunskap och vetenskaplig 
skolning för undervisning i sitt specialistområde till andra verk
samheter 

• utveckla, använda samt kontinuerligt utvärdera beslutsstöd och 
kliniska riktlinjer för de delar av vården som ryms inom hens 
specialistområde 

• använda bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap för vård och 
behandling på ett medvetet samt systematiskt sätt som tar hän
syn till den enskilda personens sårbarhet, utsatthet samt behov 

• självständigt och systematiskt ta fram, pröva och vidareutveckla 
rutiner och metoder för hög patientsäkerhet och god kvalitet av 
omvårdnaden 

• initiera och driva en dialog med medarbetare inom akutsjukvår
den om evidensbaserad vård i relation till de faktiska personerna 
som söker akutsjukvård 

 

SAMVERKAN I TEAM  EVIDENSBASERAD VÅRD
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Akutsjuksköterskan har fördjupad kunskap om kvalitet och förbätt
ringsarbete och ska kunna integrera detta i omvårdnadsarbetet 
inom sitt specialistområde samt ständigt utveckla och förbättra 
vården. 

Akutsjuksköterskan ska ha kunskaper och färdigheter att: 

• initiera och driva förbättringsarbete 

• ha fördjupade kunskaper om de hälso och sjukvårdens system 
och processer som påverkar och påverkas av akutsjukvården 

• systematisk tillämpa vårdlogistik, att rätt person får rätt vård av 
rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt 
kostnad 

• medverka  till kostnadseffektivitet och till att resurserna utnyttjas 
optimalt med hänsyn till akutsjukvårdens unika kontext och vara 
med och leda utveckling och styrning av resurstillgångar och 
ekonomiska medel. 

• aktivt medverka i arbete med kvalitetsregister 

• klargöra behovet av klinisk och patientnära forskning samt identi
fiera kunskapsbrister 

• medverka till utveckling av kvalitetsindikatorer som stöd i kliniskt 
arbete och enskilda vårdsituationer inom akutsjukvård 

• självständigt bedriva utvecklingsarbete inom akutsjukvård 

• med hjälp av informations och kommunikationsteknologi 
 utveckla, införa och använda standardvårdplaner och vård

program för en säker och effektiv akutsjukvård 

• initiera och driva förbättringsarbete i den kliniska verksamheten 
genom att använda vedertagna förbättringsmodeller 

 

Akutsjukvårdens arbetsmiljö kännetecknas ofta av flera simultant 
pågående arbetsprocesser som likväl har behov av att interagera 
med varandra, vilket leder till att delar av akutsjukvården klassas 
som högriskmiljö. Detta tillsammans med behovet av att snabbt 
kunna bedöma, prioritera och reevaluera en persons tillstånd gör 
att det ställs stora krav på akutsjuksköterskan för att säkerställa 
säker vård. 

Akutsjuksköterskan ska ha kunskaper och färdigheter att: 

• identifiera, förstå och förklara verkningsmekanismer, kontra
indikationer, behandlingseffekter och risker av behandling 
generellt inom akutsjukvård 

• ta en aktiv del i personal och patientsäkerhetsarbetet i vården

• ha kunskap om ansvarssystem och säkerhetsarbete och 
utgångspunkten för detta är självständighet inom såväl allmän 
som avancerad akutsjukvård

• använda och värdera kliniska riktlinjer, kvalitetsindikatorer och 
standardiserade vårdplaner på både lokal och nationell nivå, 
samt stödja, motivera och undervisa kring användningen av 
dessa 

• värdera, föreslå och organisera riskanalys och förebyggande 
arbete av brister i vården, både generella och specifika för 
akutsjukvård samt för arbetsmiljön 

• utöva och motivera sin kliniska praktik på ett patientsäkert sätt, 
samt värna om hållbar utveckling utifrån etik, miljö, ekonomi och 
jämlikhet 

 

FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP SÄKER VÅRD
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Akutsjuksköterskan har fördjupad kunskap om digitala informa
tions och kommunikationssystem (IKTsystem) där avsikten är 
tillförsäkra att en person som drabbats av plötslig ohälsa får sitt 
vårdbehov och sin säkerhet tillgodosedd. Akutsjuksköterskan 
engagerar sig i utvecklandet av digitala IKTsystem som under
lättar det vardagliga vård och omvårdnadsarbetet inom akutsjuk
vårdskontexten.  

Akutsjuksköterskan ska ha kunskaper och färdigheter att:   

• identifiera, samla in och dokumentera relevant patientinforma
tion på ett systematiskt sätt med stöd av digitala IKTsystem för 
att stödja vård och omvårdnad hos en person som drabbats av 
plötslig ohälsa 

• använda digitala IKTsystem för att samordna och förmedla 
trygghet i det korta vårdmötet genom en personanpassad 

 kommunikation/dialog 

• hantera digitala IKTsystem så att god sekretess, integritets 
och konfidentialitetsskydd samt patientsäkerhet alltid garanteras 
oavsett arbetsbelastning och patientflöde 

• identifiera behov av information och undervisning hos en person 
som drabbats av plötslig ohälsa och/eller närstående med 

 speciell hänsyn till den sårbara situationen de befinner sig i 

• identifiera behov av information och undervisning om egenvård 
till en person som drabbats av plötslig ohälsa och/eller 

 närstående via digitala IKTsystem 

• identifiera behov av information och undervisning till med
arbetare och andra i vårdkedjan i frågor som rör digitala 

 IKTsystem i en akutsjukvårdskontext 

INFORMATIK
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