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Akutlappar 



� Första mötet med en individ som använde självskadehandlingar som 
ångeståtgärd

� Avsaknad av konkreta verktyg inom psykiatrin 
� Kodord 

� Skräckfilm som en väg in i kreativitetens värld 
� Ringa en vän i natten

Akutlapparnas begynnelse…



� Tidvattenmodellen (Barker, 2001)
� Holistisk omvårdnad (Morgan & Yoder, 2012) 
� Betydelsen av att skapa delaktighet och en terapeutisk 
allians (Gabrielsson et.al., 2016; Molin et.al., 2018; Moyle, 2003)
� Individens livsvärld som kärnan i omvårdnaden (egen reflektion) 

Teoretisk bakgrund 



� Etablera ett förtroende och samarbete 
� Låta patienten landa på avdelningen
� Introducera olika ångeståtgärder 

� Introducera Akutlapparna 
� Ge tid för egen reflektion och reflektera tillsammans med patienten

� Utvärdering  

Metod





Omvårdnadsprocessen: 
� Datainsamling (samtalet med patienten)
� Problemidentifiering (hur gestaltar sig ångesten?)
� Målidentifiering (samarbete, förståelse)
� Genomförande av omvårdnadshandling (akutlapparna som verktyg i 

samarbetet)
� Utvärdering (upplevelser)
� Dokumentera 

Akutlapparnas process



� I ett lugnt skede när tid till reflektion finns -När ångesten är hanterbar 

� Akutlapparnas funktion som både egenvård och aktivt samarbete

� Konkret och visualiserbart 

� Kreativa möten mellan patient och sjuksköterska 

Att reflektera över 



�” Det bästa hjälpmedel jag fått på 30 år” 

�”Jag kände mig sedd och lyssnad på när jag 
beskrev mina upplevelser och vågade be om 

hjälp”



� Godkänt från verksamheten att genomföra studie 
� Utföra en kvalitativ intervjustudie som masteruppsats
� Väcka intresse för hur sjuksköterskan kan skapa ett gott samarbete och 

bygga upp ett förtroende hos patienten -föreläsningar

� Vision om att kunna forska ytterligare i området för att 
kunna driva omvårdaden framåt

Utveckling och framtid



� Se människan bakom krisen. Vem har vi framför oss och hur etablerar vi 
ett förtroende hos en individ som tappat fotfästet?

Hur synliggör vi Ninni?
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