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•  Oppfatte elementer i omgivelsene, som er nære i tid og 
rom 

•  Forstå betydningen av dem 
•  Forstå hvordan de påvirker den første tiden etterpå 

•  Kort og godt: Forstå situasjonen 

Situasjonsforståelse 



Situasjonsforståelse 

1.	  Anamnese	  

2.	  Observasjon	  
3.	  Tolkning	  

4.	  Handling	  

Beslutning 



Tap av situasjonsforståelse 

1.	  Anamnese	  

2.	  Observasjon	  
3.	  Tolkning	  

4.	  Handling	  

Tunnel-‐syn	  
Fikseringsfeil	  
Passivitet	  

Overbelastning	  
Avbrytelser	  
Distraksjoner	  
Illusjoner	  

Lite	  kunnskap	  
Lite	  trening	  

Konfirmasjons-‐bias	  
	  

Ikke	  revurdert	  



•  Briefing 
•  Let etter informasjon (flere kilder) 
•  Sett av tid til å tenke 
•  Tenke høyt 
•  Timeout 
•  Sjekk din tolkning (motstridende informasjon?) 
•  Closed loop 
•  Tenk fremover 
•  Fordel arbeidsbelastningen 

Hvordan få en god 
situasjonsforståelse 



Beslutning 











http://www.youtube.com/watch?v=hfrv7ZzLcJc  
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Hva er en kultur 

•  Antakelser 
•  Utviklet av en gitt gruppe 
•  Sier hvordan man håndterer problemer 
•  Har virket tilsynelatende bra 
•  Gis til nye medlemmer 
•  Sier hva som er rett måte å oppfatte, 

tenke og føle på 
•  Uskrevet 
•  Frykt og straff? 
•  «Det er sånn vi gjør det her» 
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•  Alltid hør på bekymringer 
•  Aldri avvis spørsmål 
•  Ett sett med regler, gjelder for alle 
•  «No asshole rule» 
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Simulering 





Etikk 



Refleksjon 



Briefing 



Ledelse 



Situasjonsforståelse 



Stress-mestring 



Tverrfaglig 



•  Utrolig gøy å gå inn i reelle situasjoner sammen med 
sykepleierstudentene 

•  Følelsen av å være på samme lag 
•  Sykt bra kursdag 
•  Invitere andre til tankene dine 
•  Synes dette burde være obligatorisk for alt 

helsepersonell. Kjempebra dag. Beste dag i 
sykepleien. 





Oppsummering 

1.	  Anamnese	  

2.	  Observasjon	  
3.	  Tolkning	  

4.	  Handling	  

Decision-
making 

Conrad.Bjorshol@sus.no 


