
 

EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 

  

VÅRDVETENSKAP 

VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2015: vt 

201520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att bevittna patientens utsatthet  
En intervjustudie om anestesisjuksköterskans erfarenheter och upplevelser 

av kommunikation vid akuta omhändertaganden utanför sin ordinarie 

arbetsmiljö 

 

 

 

Lina Borglin & Martin Eriksson 

 

 

 

 

 
  



1 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsatsens titel: Att bevittna patientens utsatthet - En intervjustudie om 

anestesisjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av 

kommunikation vid akuta omhändertaganden utanför sin ordinarie 

arbetsmiljö. 

 

Författare: Lina Borglin & Martin Eriksson 

 

Huvudområde: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Utbildning: Examensarbete med inriktning mot Anestesisjukvård Programmet 

- Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård 

 

Handledare:  Isabell Fridh Fil Dr, Leg Sjuksköterska, Universitetslektor  

 

Examinator:  Berit Lindahl Universitetslektor, Docent 

 

 

 

 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning   
  

 

Teamarbete och kommunikation är en utmaning för anestesisjuksköterskan. Vid akuta 

tillstånd omhändertas patienten enligt ABCDE som är hämtat från konceptet Advanced 

Trauma Life Support (ATLS) som är standard på skadeplatser och akutmottagningar i 

Sverige. Luftväg, andning och cirkulation utgör en del av anestesisjuksköterskans 

spetskompetens och anestesisjuksköterskan ska kunna medverka vid olyckor och i 

vården av svårt skadade personer. Forskning har visat att patienter kan dö till följd av 

dålig kommunikation mellan vårdarna. I kompetensbeskrivningen för 

anestesisjuksköterskor och under området säkerhet och vårdmiljö beskrivs vikten av 

tydlig kommunikation i förhållande till vårdteamet. Forskning har visat att god 

kommunikation bidrar till lägre mortalitet. Genom att använda 

kommunikationsverktyget SBAR kan patientsäkerheten höjas, särskilt i akuta 

situationer. Syftet med vår studie var att undersöka anestesisjuksköterskors upplevelser 

och erfarenheter av kommunikation i larmsituationer under ett akut omhändertagande då 

anestesisjuksköterskan arbetar utanför ordinarie arbetsmiljö. En kvalitativ, analytisk och 

induktiv design användes. Intervjuerna, som genomfördes med anestesisjuksköterskor 

med olika lång yrkeserfarenhet, påvisade patientens utsatthet där olika former av 

kränkande behandling beskrevs. Genom anestesisjuksköterskans placering vid 

patientens huvudända ges goda möjligheter att företräda patienten men också till 

kommunikation med patienten och övriga teammedlemmar.  Genom att göra patienten 

delaktig i vården kan oro och ångest minskas. Bevittnandet av patientens utsatthet 

diskuteras. Obehagliga undersökningar utförs och i situationer där patienten blottas. 

Gemensamma övningar efterfrågades när det gäller trauma-, akuta omhändertaganden 

där vikten av god kommunikation upplevs som central. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kommunikation, Teamarbete, Traumaomhändertagande, 

Specialistsjuksköterskeperspektiv, Patientsäkerhet. 

Communication, teamwork, trauma team, nursing and patient safety 

 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

INLEDNING ________________________________________________________ 5 

BAKGRUND ________________________________________________________ 5 

Anestesisjuksköterskans kompetensområde ________________________________ 5 

Patientsäkerhet ______________________________________________________ 6 

Anestesisjuksköterskans vårdande roll i traumateamet _______________________ 6 

Vårdteoretisk utgångspunkt - vårdrelation i larmsituationer _________________ 7 

Teamarbete ________________________________________________________ 9 

Optimerat teamarbete ______________________________________________ 10 

Traumateamet _____________________________________________________ 10 

Preoperativ anestesiologi vid trauma och akuta omhändertaganden ___________ 11 

Kommunikation och kommunikationsverktyget SBAR ______________________ 12 

PROBLEMFORMULERING __________________________________________ 13 

SYFTE ____________________________________________________________ 13 

METOD ___________________________________________________________ 13 

Ansats ___________________________________________________________ 13 

Deltagare _________________________________________________________ 14 

Datainsamling _____________________________________________________ 14 

Dataanalys ________________________________________________________ 15 

Etiska överväganden ________________________________________________ 16 

RESULTAT ________________________________________________________ 17 

Att bevittna patientens utsatthet ________________________________________ 18 

Att finnas vid patientens huvudända __________________________________ 19 

Att bevittna kränkande behandling ____________________________________ 20 

Teamledarens betydelse ______________________________________________ 21 

Ledarens erfarenheter avgör _________________________________________ 21 

Att visa ömsesidig respekt __________________________________________ 22 

Samarbete ________________________________________________________ 22 

Goda rutiner för rapportering ________________________________________ 22 



4 

 

 

 

 

 

 

Tydliga namn och skyltar underlättar __________________________________ 23 

Att vara grönklädd, en subgrupp i teamet ______________________________ 24 

Att samarbeta mellan kliniker _______________________________________ 25 

Akuta uppdrag på annan plats än på akutmottagningen ____________________ 25 

DISKUSSION_______________________________________________________ 26 

Metoddiskussion ___________________________________________________ 26 

Resultatdiskussion __________________________________________________ 27 

Att finnas vid patientens huvud och företräda patienten____________________ 28 

Trygghet i yrkesrollen hos anestesisjuksjuksköterskan ____________________ 30 

Ledarskapets betydelse ____________________________________________ 31 

Samarbete ______________________________________________________ 31 

Slutsatser __________________________________________________________ 34 

Kliniska implikationer ________________________________________________ 34 

REFERENSER _____________________________________________________ 35 

Bilaga 1 ____________________________________________________________ 40 

Bilaga 2 ____________________________________________________________ 42 

bilaga 3 ____________________________________________________________ 43 

 

 

 

  



5 

 

 

 

 

 

 

INLEDNING 

 

Ungefär 100 000 människor drabbas av vårdskador varje år i Sverige. Det motsvarar nio 

procent av alla som sjukhusvårdas. Antalet vårdskador leder till 630 000 extra vårddygn 

och kostar sex miljarder kronor per år. Av dessa 100 000 människor avlider 3000 

årligen. Brister i kommunikation mellan vårdpersonal anges som en av de främsta 

orsakerna (Vårdförbundet 2011). 

Genom våra erfarenheter som sjuksköterskor inom akutsjukvård väcktes intresset för 

kommunikation under akuta omhändertaganden där anestesisjuksköterskan är 

närvarande. När flera olika yrkeskategorier ska samarbeta och kommunicera med 

varandra ställs krav på samtliga inblandade för att resultatet skall bli tillfyllest. Vi anser 

att ämnet är viktigt, relaterat till oss själva och våra erfarenheter av bra kommunikation 

men även av obefintlig kommunikation där patienten på olika sätt tagit skada. En av 

anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter är att vara delaktig i det akuta 

omhändertagandet. 

 

 

BAKGRUND 
 

Anestesisjuksköterskans kompetensområde 

Anestesisjuksköterskan bör ha goda kunskaper inom både omvårdnadsvetenskap och 

medicinsk vetenskap. Utöver det krävs kunskaper om till exempel arbetsmiljö, etik, 

medicinsk teknik, pedagogik, vetenskapsteori, kunskap om lagar och förordningar samt 

kunskap om arbete och organisation vid stora olyckor och katastrofer där tydlig 

kommunikation beskrivs leda till ett patientsäkert arbete. Arbetsplatsen för 

anestesisjuksköterskan anges i kompetensbeskrivningen vanligtvis som en 

”anestesiavdelning” men anestesisjuksköterskan kan också vara verksam vid pre- och 

postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsenheter, akutmottagningar, prehospital 

vård, skade- och katastrofplatser och inom internationella uppdrag. 

Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra kompetensen för blivande 

specialistsjuksköterskor. Under området säkerhet och vårdmiljö i 

kompetensbeskrivningen beskrivs vikten av en tydlig kommunikation i förhållande till 

teamet (Swenurse 2012, ss. 4-8). Arbete som anestesisjuksköterska i ett team under ett 

akut omhändertagande möjliggör ett samarbete med alla yrkeskategorier och dess 

kompetenser i larmteamet. Det samlade larmteamet utgör tillsammans ett bästa 

omhändertagande för patienten, vilket är en styrka (Cole & Chichton 2005).  
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Av anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår vidare att arbetet innebär en 

förmåga till att medverka i det fortlöpande systematiskt, dokumenterat, kvalitets- och 

säkerhetsarbete. Sjuksköterskan ska medverka i kontinuerligt förbättringsarbete och 

följa fastställda rutiner för avvikelsehantering och det medför en anmälningsskyldighet 

(Socialstyrelsen 2005). Teamarbete, kommunikation och en situationsmedvetenhet är en 

utmaning för sjuksköterskan i hennes omvårdnadsprofession. Hierarkiska arbetsgrupper, 

underbemanning, ett ökat patientsäkerhetsarbete, en hög arbetsbelastning och de snabbt 

växande kraven på tekniskt kunnande resulterar ofta i kommunikationsbrister som leder 

till att dåliga beslut fattas i stressade omvårdnadssituationer (Aiken, Clarke, Sloane, 

Sochalski & Silber 2002; Cole & Chichton 2005; Swenurse 2012, ss. 6-8). 

 

 

Patientsäkerhet 

Internationellt sett har patientsäkerhet varit ett viktigt begrepp under en längre tid. 

Världshälsoorganisationen (WHO) har uppmärksammat brister i patientsäkerheten. Det 

finns från WHO en önskan om ett ökat internationellt samarbete. Det här arbetet har 

bland annat resulterat i att handlingsplaner och rekommendationer tagits fram för att 

motverka riskerna att drabbas av vårdskada inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 

2009). I Socialstyrelsens “Föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet” står skrivet att vårdgivaren är skyldig att fortlöpande följa upp styrkor 

och svagheter inom patientsäkerhetsarbetet (SOSFS 2011:9). Patientsäkerhetslagen 1:a 

§ 3:e kapitlet säger att vårdgivaren har ansvar för att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. Händelser i verksamheten som har medfört eller kunde ha 

medfört vårdskada ska utredas. De skador som uppkommit utreds genom att en 

händelseanalys utförs. Syftet med denna utredning är att klarlägga händelseförloppet 

och finna de faktorer som bidragit till händelsen. Förutom åtgärdsfaktorer ska detta 

minska risken för att händelsen upprepas. Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet 

att bidra till att en hög patientsäkerhet eftersträvas i det vardagliga arbetet. Syftet för 

personalen är att rapportera till vårdgivaren om risker för vårdskador samt om händelser 

som har resulterat i eller kunde ha resulterat i vårdskada (SFS 2010: 659).  

 

 

Anestesisjuksköterskans vårdande roll i traumateamet 

Anestesisjuksköterskan har en naturlig roll i traumateamet, och anestesisjuksköterskans 

placering fysiskt under omhändertagandet av patienten är oftast till vänster om 

anestesiläkaren, vid patientens huvudända (Lennquist 2007, ss. 14-17). Enligt Advanced 

Trauma Life Support (ATLS) konceptet säkras patienten enligt ABCDE som är en 

akronym för Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure. Att säkra luftväg 



7 

 

 

 

 

 

 

och andning är en del av anestesisjuksköterskans specialområde och det är av denna 

anledning som anestesisjuksköterskan är en del av teamet. Enligt Hovind (2013 s.18-22) 

bör en anestesisjuksköterska kunna medverka i omhändertagandet och vården av en 

svårt skadad person vid olycka (Hovind 2013 s.18-22; Swenurse 2012, s.4).  

 

 

Vårdteoretisk utgångspunkt - vårdrelation i larmsituationer  

Anestesisjuksköterskans placering vid patientens huvudända ger möjlighet att skapa en 

god kontakt med patienten, överblicka situationen och informera om vad som kommer 

att ske. Genom den här placeringen kan anestesisjuksköterskan ge patienten information 

och erbjuda en delaktighet i sin egen vård. En vårdrelation utgörs av relationen mellan 

patient och vårdare, att vara närvarande och genom ögonkontakt och beröring kunna 

stödja patientens väg till hälsa och välbefinnande. Vid de tillfällen där vårdaren inte 

lyckats bemöta patientens obehag, rädsla eller smärta kan ett vårdlidande skapas. Vidare 

kan vårdlidande uppstå om patienten känner sig som ett föremål och vårdaren till 

exempel fokuserar på något annat än patienten. En känsla av maktlöshet kan infinna sig 

hos patienten då denne inte förstår eller inte får förklarat vad som sker runt omkring. Att 

skapa en god vårdrelation i utsatta situationer som vid en larmsituation är utmaning för 

anestesisjuksköterskan (Dahlberg & Segesten 2010, ss 190-194, 208, 216-217).  

 

Anestesisjuksköterskans placering inbjuder till att skydda patienten, inge trygghet och 

mod och till att vara patientens företrädare. Trygghet ingår i både naturlig vård, 

grundvård och specialvård. Att uppleva trygghet i en vårdsituation kan vara att bli 

korrekt omhändertagen utifrån ett medicinskt och omvårdnadsperspektiv. Grundvård 

innefattar grundläggande behov såsom sömn, näring, hygien, men också socialt såsom 

gemenskap, trygghet och självförverkligande. Specialvård är den vård som ges när 

grundvården är uppfylld men inte är tillräcklig för att patienten ska känna hälsa. Den 

kan beskrivas som mer kortvarig och mer specialiserad till sin utformning. I 

specialvården innefattas alltid någon form av grundvård. Den kan beskrivas från 

anestesisjuksköterskans profession såsom professionell naturlig vård där 

anestesisjuksköterskan förenar att vårda utifrån sin medfödda förmåga, sin kliniska 

erfarenhet och utbildning. Den professionella vården är anestesisjuksköterskans 

förhållande till ansvar och etiskt förhållningsätt i vårdandet. Anestesisjuksköterskans 

specialvård utgörs av situationer där det finns behov av att stödja patientens vitala 

funktion (Lindwall & Post 2008, ss. 44, 47, 83-84). Mötet i larmrummet kan teoretiskt 

liknas vid ett första möte i den preoperativa dialogen. Den preoperativa dialogen kan 

beskrivas ur både patientens och anestesisjuksköterskans upplevelser. Deras upplevelser 

i dialogen är inte alltid den samma. Att förstå varandra i mötet är en utmaning i den 

preoperativa processen där patienten ska känna trygghet. Under en larmsituation 

ansvarar anestesisjuksköterskan tillsammans med anestesiläkaren för patientens 

andningsvägar. Det preoperativa mötet i larmrummet kan fortsätta på 
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operationsavdelningen om det är nödvändig för patientens överlevnad. I ett akut 

omhändertagande säkerställs vitala funktioner. Anestesisjuksköterskan bidrar med 

kontinuitet från larmrum till operationssal. Information till patienten ingår i den 

preoperativa dialogen och ger en möjlighet till att sammanföra en gemensam bild i det 

preoperativa mötet utifrån anestesisjuksköterskans och patientens syn på situationen 

(Lindwall & Post 2000, ss. 31-35). I den professionella naturliga vården är det ett 

professionellt ansvar och ett medlidande som kan förbinda vårdrelationen, och här bör 

anestesisjuksköterskan vara behjälplig för patienten. Den professionella naturliga 

vårdens vårdhandlingar innehåller det som människor behöver, oberoende av graden av 

hälsa. Vårdhandlingen uttrycker verksamt vårdandet, det som gör att vården erfars som 

god utav patienten själv (Lindwall & Post 2008, s. 44). Förmåga att förmedla trygghet 

och skydda patienten är en av anestesisjuksköterskans viktigaste vårdhandlingar. 

Patienter som är utsatta för trauma är extra utsatta och helt utelämnade till vårdarna. I de 

här situationerna är det viktigt att anestesisjuksköterskan visar att hon/han finns där för 

just den patienten. Anestesisjuksköterskan kan skydda patienten från det som gör att 

vården erfars som dålig av patienten.  Genom att visa sig närvarande kan 

anestesisjuksköterskan skydda patienten från vårdlidande och kränkningar. International 

Council of Nurses (ICN)s etiska kod sammanfattar sjuksköterskans etiska handlande 

med att sjuksköterskan bör skydda patienten, lindra lidandet, främja hälsa, förebygga 

sjukdom och återställa hälsa. 

 

I det korta mötet med patienten kan anestesisjuksköterskan stödja patientens upplevelse 

av hälsa, livskraft, livslust och livsmod hävdar författarna Dahlberg och Segesten (2010, 

ss.62-65). Patientens livskraft är fokus för vårdandet och inte ens den mest kunniga, 

kompetenta och professionella sjuksköterskan kan erbjuda en fullständig hälsa i mötet 

med patienten menar dessa författare. En önskvärd egenskap hos anestesisjuksköterskan 

är förmågan att kunna sätta sig in i patientens livsvärld och upplevelse av livskraft. Det 

är patientens egen syn på hälsa och hur hon/han själv upplever sin hälsa som är av 

betydelse för patienten. Synen på den egna hälsan är patientens eget uttryck för hälsa. 

Patientens livsvärld kan uttryckas ur livserfarenhet som i sin tur kan beskrivas utifrån 

livsmod. Livsvärlden är individuell och föränderlig utifrån tid, rum och sammanhang. 

Ett vårdande livsvärldsperspektiv kan vara att sätta sig in i vad patienten själv upplever. 

Anestesisjuksköterskan kan i en larmsituation förstå patientens livsvärld genom att 

människan är sin kropp och inte har sin kropp. Känslan av livskraft kan beskrivas 

genom att känna och upprätthålla en tro till ett bra liv. I livslust menar författarna 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 62-65, 126-127, 128-133, 155) att det är lusten till 

själva livet och att verkligen vilja leva det fullt ut. Upplevelser är individuella. För att 

patienten ska uppleva och känna hälsa krävs livsmod. Anestesisjuksköterskan gör ord 

och begrepp lättförståeligt för patienten och om anestesisjuksköterskan vågar utelämna 

sig själv blir livsvärlden förståeligt ur bådas perspektiv. Anestesisjuksköterskan bör 

förhålla sig nyfiket till det som patienten uttrycker (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 62-

65, 126-127, 128-133, 155). Om vårdaren upplever skuld blir vårdaren skyldig att värna 
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om patientens egen värdighet. Patientens värdighet kränks när patienten förnedras av 

andra vårdare, vilket kan vara en produkt av en sämre kommunikation från teamet till 

patienten (Lindwall och Post 2008, s. 44). Kontinuitet utifrån den perioperativa dialogen 

ger anestesisjuksköterska en möjlighet till att skapa en vårdande relation, därigenom ges 

möjlighet till att ta hand om patienten på ett värdigt sätt från en larmsituation i 

akutrummet till operationssalen (Lindwall, von Post & Bergbom 2003). För att 

anestesisjuksköterskan ska kunna bedriva god vård under en larmsituation bör en 

vårdteoretisk utgångspunkt ta utgångspunkt ur ett patientperspektiv. Förståelsen för 

patientens behov bör ligga till grund genom närvaro, ögonkontakt och beröring. 

 

 

Teamarbete  

Nästan var tionde patient i den svenska sjukvården drabbas av vårdskada. Mot bakgrund 

av det har patientsäkerhet hamnat i fokus. Vanliga orsaker är brister i rutiner där 

svårigheter med kommunikation och samverkan ses som orsaker till en sämre 

patientsäkerhet (Cole & Chichton 2005; McConaughey 2008; Vårdförbundet 2011). 

Anestesisjuksköterskan är delaktig i det tillfälliga teamet och teamets insats i det akuta 

omhändertagandet under en larmsituation. Teamarbete är en vanligt förekommande 

arbetsform inom vård och omsorg och består av teammedlemmar som tillfälligt arbetar 

tillsammans. Prestationsförmågan hos personer i teamet styrs av psykologiska 

begränsningar och kan leda till att misstag vilket ibland är oundvikligt (Carlström & 

Berlin 2004, ss.26-30). 

 

Enligt Berlin, Carlström och Sandberg (2009) kan ett team beskrivas som individer i en 

tillfällig struktur med olika arbetsuppgifter mot ett specifikt gemensamt mål som sedan 

löses upp. De menar även att “teamet” är en organisationsform för den löpande 

verksamheten. Team har både styrkor och svagheter. För att ett team ska bli effektivt 

krävs ett tydligt uppdrag och ett gemensamt mål. Teamet kan beskrivas utifrån en 

arbetsprocess vilket innefattar arbetsuppgifterna, men även teamets relationer. 

Gemensamma scenarioövningar där man övar både omhändertagande och 

kommunikation anses vara en viktig del i teamarbetet. Teamet har förutbestämda 

positioner samtidigt som medlemmarna får vara beredda att assistera varandra. 

Traumaledaren utgör nyckelpersonen. Om ledarskapet är otydligt kan osäkerhet skapas i 

teamet. Om en uppgift ska göras eller om en uppgift ropas ut i luften utan en specifik 

mottagare, leder det lätt till missförstånd men det kan även skapa dubbelt arbete.  Är 

ledarskapet svagt hotas det av att andra medlemmar tar egna initiativ i teamet och att 

frånsteg görs från bestämda rutiner. En stark ledare har hög utbildning och förmedlar 

säkerhet, tydlighet och trygghet jämfört med en svag ledare. Teamledaren tydliggör mål 

och information under arbetets gång vilket möjliggör att teamet uppmärksammas på och 

arbetar mot samma mål. Ömsesidig respekt och gott arbetsklimat anses som 
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gynnsamma faktorer i teamet. Så även positiv feedback (Berlin, Carlström & Sandberg 

2009; Carlström & Berlin 2004, ss. 129-133; Cole & Chichton 2005). 

 

 

Optimerat teamarbete  

Crew Resource Management (CRM) kan beskrivas som ett temporärt team under ett 

arbetspass. I det här fallet exempelvis vid ett akut omhändertagande på 

akutmottagningen eller i andra delar av sjukhuset. Målet nås av specifika strategier 

inom CRM. Exempelvis situationsmedvetenhet där alla vet vad som gäller och vilka 

mål som finns. Alla vet sin roll och sitt eget ansvar. Att praktiskt öva färdigheter som 

redan existerar i teamet används tillsammans med teoretiska färdigheter i 

kommunikationsteknik, beslutsfattande, situationsmedvetande och en kännedom om 

andras stressreaktioner men även utifrån det egna reaktionsmönstret. CRM är en engelsk 

term som är svår översatt men innebörden är ovan beskriven. CRM som träningsmetod 

härstammar från flygindustrin och utvecklades utifrån förekomsten av mänskliga 

misstag, där kommunikation och bristande ledarskap var orsaker till flertalet 

flygolyckor. Övningar görs för att försöka flytta fokus från individens insats till att 

stärka gruppinsatsen.  

 

Ett system som förebygger, fångar upp och begränsar effekten av de misstag som görs 

är CRM. För att öka patientsäkerheten har konceptet införts under de senaste åren inom 

hälso- och sjukvården. Avsikten med CRM är att skapa en säkerhetskultur i teamet och 

öka medvetenheten om att misstag begås. Genom att träna hälso- och 

sjukvårdspersonalen i att hantera dessa misstag och förstärka samarbetet bidrar CRM till 

att förebygga och fånga upp misstag innan någon patient kommer till skada. 

Teamkänsla och stresshantering övas och resulterar i självkännedom om hur den 

individuella personen fungerar i stressade situationer (Cole & Chichton 2005). 

Kommunikation övas med hjälp av kommunikationsverktyg såsom SBAR. Close loop 

teknik innebär att mottagaren av information bekräftar till avsändaren att denne har 

uppfattat informationen rätt. Close loop kan liknas vid en sluten krets av 

kommunikation. CRM infattar även checklistor, vilka är vanligt förekommande före, 

under och efter operation (McConaughey 2008; Sharp 2012, ss.41-49). 

 

 

Traumateamet 

Under traumaomhändertagandet är det kirurgen som är traumaledaren. Subgrupperingar 

kan finnas i teamet. Exempel på detta kan vara anestesiläkarens överläggningar med 

anestesisjuksköterskan. Simulatorövningar beskriver bland annat Carlström och Berlin 
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där ett trauma team fick öva tillsammans och där det tränades på att utföra rätt insats vid 

rätt tidpunkt (Carlström & Berlin 2004, ss.129-133; Lennquist 2007, ss. 23-26). 

Träningen enligt Lennquist (2007) gick ut på att teamet skulle lära sig att släppa fram 

varandra i förhållande till behovet, och vad de skulle utföra. De fick lära sig var de 

skulle stå och hur de skulle kommunicera. Deltagarna tränade upp en bättre struktur och 

alla i teamet visste var de skulle stå, vem som gjorde vad i rätt ordning (Berlin, 

Carlström, & Sandberg 2009). Åtgärder efter ordningen ABCDE exempelvis A, 

luftvägen kontrolleras först, när den är fri, kontrolleras B och så vidare. Enligt 

Lennquist (2007, ss. 15-17, 61-63) består den svenska modellen för ett traumateam av 

en anestesiläkare, anestesisjuksköterska, en kirurg, en teamledare som utgörs av en 

bakjourskirurg, ortopedläkare, en ansvarig allmän akutsjuksköterska och en patientnära 

allmän akutsjuksköterska. Skillnaden mellan den amerikanska modellen jämfört med 

den svenska är att i den amerikanska tillkallas en ortopedläkare som resursläkare. Vid 

ett larm eller traumalarm bör det gå ett larm till en röntgenläkare och 

röntgensjuksköterska som möjliggör en radiologisk undersökning. Lennquist (2007, ss. 

15-17) rekommenderar att en operationssal ständigt står i beredskap för traumafall. 

Önskemål är att operationsrummet finns på samma plan alternativt i anknytning med en 

direkthiss. Om sjukhuset inte kan tillhandhålla en speciell operationssal i beredskap som 

bara används för inkommande traumafall, bör det finnas en sal som är speciellt utrustad 

för att snabbt kunna iordningställas vid behovet (Carlström & Berlin 2004, ss.129-133).  

 

 

Preoperativ anestesiologi vid trauma och akuta omhändertaganden 

Anestesiläkaren gör en första bedömning på akutmottagningen, eller på den plats där 

den skadade patienten tas omhand. Principen utgår alltid oavsett plats utifrån ATLS-

konceptet. I det anestesiologiska perspektivet läggs fokus på andning och cirkulation. 

Andning och cirkulation monitoreras och övervakas intensivt. I samband med ett akut 

omhändertagande av en skadad patient och som har behov av sövning inför eventuell 

operation görs följande överväganden. De två centrala överväganden görs utöver den 

ordinarie preoperativa bedömningen är tidsperspektivet och de fysiologiska och 

patofysiologiska effekter som kroppsskadan innebär för patienten. Exempelvis om 

patientens blödning är större än vad som är möjligt att transfundera för att kompensera 

och optimera cirkulationen. Bedömning görs på vitalindikation i samråd med 

traumateamet. Detta utifrån storlek på traumat och hur kroppen kompenserat med de 

egna försvarsmekanismer under skadetiden, där tidsfaktorn av skadan kan maskera en 

större kroppspåverkan. Specifika skador som exempel larynxskador och pneumothorax 

kan medföra intubationssvårigheter och ventilationsproblem (Sjöberg red. 2007, ss. 

139-141).  
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Kommunikation och kommunikationsverktyget SBAR 

Stress leder ofta till att kommunikationen försämras. Stress leder till att konflikter i 

teamet skapas och att kommunikation och dialog blir sämre i takt med att stressen ökar. 

Det är då viktigt att inte trappa upp konflikter genom att svara aggressivt till den redan 

stressade kollegan utan istället lugna ner situationen och möta den som är stressad med 

frågor som, “vad kan jag göra för att avlasta dig”? Vid ökad stress och irritation blir 

människor mindre rationella. Stress leder till minskad hänsyn till andra i teamet, vilket i 

sin tur leder till försämrad patientsäkerhet. Det finns även beskrivet hur anhöriga och 

patienter missuppfattat verbal och ickeverbal kommunikation. Forskning visar på brister 

i kommunikationen mellan olika yrkeskategorier (Berland, Natvig & Gundersen 2007, 

s. 90-91; Sharp 2012, ss.23-24). Eftersom det är svårt att förlita sig på minnet vid en 

hög arbetsbelastning gäller det att hitta enkla strategier som kan användas som ett stöd 

för minnet. Riktlinjer för beräkning av läkemedelsdoser är ett exempel på ett sådant 

(Sharp 2012, s. 25).  

 

Den fysiska arbetsmiljön på larm-och traumarum påverkas negativt av buller, telefoner, 

höga röster, medicinskteknisk utrustning och personal som småpratar. En bullrig miljö 

ger sämre förutsättning för kommunikation. En tystare arbetsmiljö ger bättre 

förutsättningar (Cole & Chichton 2005; Sharp 2012,s.24). 

 

Situation, Bakgrund, Aktuellt och rekommendation (SBAR) är ett 

kommunikationsverktyg som skapar förutsättningar för ett säkert och adekvat 

informationsutbyte. Användningen av SBAR är väl beprövat och används mellan 

sjuksköterska till sjuksköterska och mellan hierarkier som exempelvis sjuksköterskor 

och läkare samt i komplexa arbetsmiljöer. SBAR står för S- situation, B- bakgrund, A- 

aktuellt och R- rekommendation. I SBAR samlas, sorteras och struktureras 

kommunikationen innan den överförs. Kommunikationen uppmuntrar till en dialog och 

fokus ligger på huvudbudskapet genom ett aktivt lyssnade. SBAR kan användas både 

muntligt och skriftligt. SBAR förbättrar kommunikationen i CRM. Med SBAR som 

verktyg kan en person snabbt sätta sig in i en komplex situation, exempelvis mellan 

passbyten eller under pågående omhändertagande mellan olika teammedlemmar 

(Lenoard, Graham & Bonacum 2004; Haig, Sutton & Whittington 2006; Sharp 2012, 

ss.69-74; Vårdhandboken 2014). Den fysiska arbetsmiljön på larm- och traumarum 

påverkas negativt av buller, telefoner, höga röster, medicinteknisk utrustning och 

personal som småpratar. En bullrig miljö ger en sämre förutsättning för kommunikation. 

En tystare arbetsmiljö ger bättre förutsättningar (Cole & Chichton 2005; Sharp 2012, s. 

24). 
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PROBLEMFORMULERING 

Kommunikation och brist på samarbete är vanliga problem i vårdrelaterade situationer. 

Forskning visar att brister i kommunikationen inom arbetslaget bidrar till ett sämre 

omhändertagande av patienten (Cole & Chichton 2005). Om det finns konflikter mellan 

kollegor i teamet, som att inte vara överens, sträva mot olika mål eller inte ha uppfattat 

vad den andre gör eller säger resulterar detta i att uppgifter ibland inte utförs. I en 

larmsituation under ett livshotande tillstånd, när patienten är som sämst, ställs högsta 

krav på det akuta omhändertagandet. Med resurser från sjukhuset och med samlade 

spetskompetenser ska det tillfälliga teamet som då aktiveras användas för ett optimalt 

omhändertagande. Många vårdrelaterade skador kan undvikas med en säkrare 

kommunikation (Sharp 2012, ss. 13-16; Vårdförbundet 2011). Kommunikationen 

upplevs och uppfattas som en stor och viktig del i anestesisjuksköterskans arbete. 

Särskilt under komplexa omständigheter som arbete i en larmsituation utanför ordinarie 

arbetsplats i ett nybildat team. En enkel och tydlig kommunikation minskar stress och 

leder till ökad patientsäkerhet och forskning visar att god kommunikation bidrar till en 

lägre mortalitet generellt inom hälso- och sjukvård (Wallin 2011). Hur erfars och 

upplevs kommunikationen vid ett akut omhändertagande i en larmsituation, när 

anestesisjuksköterskan kallas från kända operationslokaler till akutmottagning eller 

andra delar av sjukhuset?  

 

 

SYFTE 
 

Syftet var att undersöka anestesisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

kommunikation i larmsituationer under ett akut omhändertagande då 

anestesisjuksköterskan arbetar utanför sin ordinarie arbetsmiljö.  

 

 

METOD 
 

Ansats 
 

I denna studie har en kvalitativ analytisk induktiv design använts (Elo & Kyngäs 2007, 

ss. 109-111). Denna ansats valdes för att fånga anestesisjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter. Examensarbetet är en empirisk studie där ett fenomen, “en företeelse som 

upplevs eller erfars av ett subjekt” har studerats. Subjektet är de intervjuade 

anestesisjuksköterskorna vars spetskompetens är att säkra luftväg, andning och 

cirkulation i larmsituation vilket kan liknas vid ett första preoperativt möte. Företeelsen, 

det vill säga fenomenet som studerats är hur de upplever och erfar kommunikationen i 
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larmsituation utanför den ordinarie arbetsmiljön (Kvale & Brinkman 2014, s.19).  I 

detta examensarbete innebär detta de insatser som anestesisjuksköterskan främst är 

involverad i på akutmottagningen. 

 

 

Deltagare 

Under vecka fyra 2015 skickades ett brev till vårdenhetscheferna vid två 

anestesikliniker i Västra Götalandsregionen. Brevet innehöll information om syfte och 

bakgrund till vårt examensarbete, vilka vi var och en förfrågan om att få göra totalt åtta 

intervjuer med anestesisjuksköterskor. Inklusionskriterierna var att intervjupersonerna 

skulle vara yrkesverksamma och vara aktiva i akuta uppdrag utanför 

operationsavdelningen. Enligt Polit och Beck (2012, ss.516-517) är urvalet utifrån 

begreppet maximal variation. Intervjupersonerna ska ha olika bakgrund och forskaren 

väljer intervjupersoner som har olika erfarenhet av fenomenet. I studien valdes två olika 

sjukhus ut av författarna med olika organisation för larmsituationer och akuta 

omhändertaganden, vilket fångar fenomenets olika synvinklar (SBU 2014, s.93; Polit & 

Beck 2012, ss.516-517). Intervjuer gjordes med totalt sju anestesisjuksköterskor med 

olika lång erfarenhet. Totalt fick vi kontakt med sju intervjupersoner, då 

verksamhetscheferna beskrev att det är svårt att få intervjupersoner att medverka. Valet 

och tillfrågandet av intervjupersonerna gjordes av respektive verksamhetschef. 

Deltagarna var sex kvinnor och en man. Åldern varierade mellan 30-62 år och 

deltagarna hade varierande yrkeserfarenhet med ett tidsspann på 1,5 år till 35 år i yrket. 

Exklusionskriteriet var att det inte skulle finnas några beroendesituationer mellan oss 

och deltagarna.  

 

 

Datainsamling 

Efter godkännande från respektive vårdenhetschef genomfördes intervjuerna under 

vecka fem och sex på respektive anestesisjuksköterskans arbetsplats. Intervjupersonerna 

var bortkopplade från verksamheten under intervjutiden. Varje intervju spelades in 

digitalt och varade ungefär 20-30 minuter. Intervjuerna genomfördes som ett vardagligt 

samtal med följdfrågor, där öppningsfrågan under intervjun var: Hur upplever/ erfar du 

kommunikationen med teamet på akutmottagningen i larmsituation, när du kommit på 

plats under ett akut omhändertagande (bilaga 3)? Anestesisjuksköterskan fick sedan 

prata fritt, en ostrukturerad intervjumall användes till sex av intervjuerna (Polit & Beck 

2012, ss. 534-541), denna konstruerades efter den första intervjun. Ostrukturerad kan 

beskrivas genom att efter att öppningsfrågan har ställts används stödord för intervjun 
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skall hållas inom ämnet (bilaga 3). Informanterna gavs möjlighet utifrån sina 

erfarenheter och upplevelser att beskriva sitt förhållande till kommunikation under ett 

akut omhändertagande och de insatser som anestesisjuksköterskan främst är involverad 

i på akutmottagning. Allt innehåll som skulle kunna avslöja eventuell identitet togs bort 

från textmaterialet (Kvale & Brinkman 2014, ss. 206-209). Intervjuerna transkriberades 

av en sekreterare. 

 

 

Dataanalys 

Intervjuerna lästes upprepade gånger av båda författarna för att identifiera likheter och 

olikheter i texten som svarade mot vårt syfte (Kvale & Brinkmann 2014, s.15 & s. 283). 

 

Intervjuerna som gjordes med erfarna anestesisjuksköterskor som fritt fick berätta om 

sina erfarenheter ur verkligheten beskrivs här som en kvalitativ analytisk induktiv 

design enligt Elo och Kyngäs (2007, ss.109-111). Texten analyserades med 

innehållsanalys, vilket är en vanlig metod inom omvårdnadsstudier (Elo & Kyngäs 

2007).  

 

Intervjuerna analyserades i olika steg utifrån förberedelse, organisation och 

resultatrapportering. Förberedelse innebar att båda författarna till studien bekantade sig 

med hela materialet (Elo & Kyngäs 2007). Meningsbärande enheter identifierades i 

texten efter upprepade läsningar av båda författarna. Fokus vilade på mening och utan 

specifik teoretisk grund, meningskodning, meningskoncentrering och meningstolkning 

(Kvale & Brinkmann 2014, ss. 44-47, 237). Därefter sorterades de meningsbärande 

enheterna som blev identifierade i det transkriberade textmaterialet. De meningsbärande 

enheterna klipptes ut ur den transkriberade texten och sattes in i en tabell. Våra 

frågeställningar till texten var; vad betyder det, hur vet vi att det är så, kan det vara 

något annat? Likheter och olikheter söktes och hittades. Koder utformades efter de 

meningsbärande enheterna (Tabell 1). När alla meningsbärande enheter kodats skapades 

de textnära underkategorierna. Likheter och olikheter söktes på nytt från 

underkategorierna som skapade kategorierna. Dessa tolkades utan teori och innebörden 

av kategorierna fördes in i resultatet. Kategorierna är en produkt av underkategorierna 

(Elo & Kyngäs 2007, s.110; Kvale & Brinkmann 2014, s. 15). Var god se tabell 1 för 

beskrivning av analysprocessen (Tabell 1).  

 

Resultatet presenteras i tabell 2 samt i löpande text. Sammanfattande text presenteras 

för varje kategori som beskrivs mer ingående med hjälp av respektive underkategori. 

Citat presenteras för att styrka vår tolkning (Elo & Kyngäs s.110 2007). En av de sju 

intervjuerna togs inte med i resultatet. Den lästes upprepade gånger utan att vi kunde 

finna några meningsbärande enheter. Resultatet grundar sig på sex intervjuer. Resultatet 
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beskrivs i omvänd ordning jämfört med analysprocessen (Tabell 1 & Tabell 2).  I tabell 

2 förtydligas kategorier och tillhörande underkategorier. 

 

Tabell 1, Beskrivning av analysprocess 

 

Meningsbärande enhet Kod 
 

Underkategori Kategori 

“Vi är ju ganska tydliga på 

narkosen vi kommer med 

våra gröna kläder, det är 

ingen som går miste om vem 

vi är, men framför allt övriga 

kan vara jätteviktigt, att se 

våra roller.” 

 

Utseendets 

betydelse om 

vem som är vem 

på akut-, larm- 

traumarummet  

Att vara 

grönklädd, en 

subgrupp i 

teamet 

Samarbete  

“Det brukar vara lite 

halvdåligt men det är också 

lite vad det är för kirurg som 

står där nere som är 

traumaledare men ibland så 

får man i alla fall, ja ibland 

väldigt utförligt och ibland, 

ja alltid ska jag väl säga så 

får man i alla fall någon form 

av rapport, det kräver man 

ju.” 

Rapporten 

brukar vara 

dålig, kan bero 

på vilken kirurg 

som är ledare, 

men någon typ 

av rapport krävs 

 

Traumaledaren 

har betydelse 

för rapporten 

 

Ledarskapets 

betydelse 

 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna fick information om syftet med studien och bakgrunden till den. 

Informationen delgavs både skriftligt och muntligt. Anestesisjuksköterskorna 

informerades också om att de när som helst kunde avbryta intervjun, allt enligt 

etikprövningsnämndens anvisningar (EPN) (SFS 2003: 46027). Intervjumaterialet är 

avidentifierat och avslöjar inte någons identitet. Innan intervjun påbörjades 

informerades deltagarna om sin rätt att avstå eller när som helst avbryta utan att ange 

någon förklaring. Under en kvalitativ forskningsintervju är det svårt att frångå den 

förförståelse om ämnet som intervjuaren själv har. En svårighet är att inte lägga in 
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personliga värderingar under samtalets gång och därmed indirekt påverka resultatet. 

Kvale och Brinkmann (2014 s.21) beskriver också att det inspelade levande samtalet, 

med tonfall, ansiktsmimik och atmosfär i rummet under intervjun är svår att “uppleva” 

och fånga. Så även nyanser och inte minst ironi. Detta kan leda till att resultatet från 

intervjuerna inte synliggörs fullt ut. 

 

 

RESULTAT 
 

De intervjuade anestesisjuksköterskorna beskriver patientens utsatthet i larmsituationer. 

Det kan till exempel vara en svårighet att få tag på en tolk med kort varsel i en akut 

situation. De intervjuade anestesisjuksköterskorna vittnar om att den fysiska platsen 

som de har är viktig för att tillgodose information från teamet till patienten. Detta rör 

också dialogen från patient till anestesisjuksköterskan och vidare till teamet. Det är just 

i mötet ansikte mot ansiktet som den icke verbala kommunikationen är tydligt genom 

både gester, ansiktsuttryck, tonläge samt beröring i samband med övervakade 

vitalparametrar. Teamledarens viktiga funktion beskrivs också av intervjupersonerna, 

det vill säga hur en god och bristande kommunikation kan påverka samarbetet i en 

larmsituation. Likaså samarbetets betydelse för kommunikation i teamet under ett akut 

omhändertagande utanför ordinarie arbetsplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Förtydligande av kategorier och underkategorier 

 

Kategori Underkategori 

Att bevittna patientens utsatthet ● Att finnas vid patientens 

huvudända 

 

● Att bevittna kränkande behandling 

Teamledarens betydelse ● Ledarens erfarenheter avgör 

 

● Att visa ömsesidig respekt 

Samarbete ● Goda rutiner för rapportering 

 

● Tydliga namn och skyltar 

underlättar 

 

● Att vara grönklädd, en subgrupp i 

teamet 

 

● Att samarbeta mellan kliniker 

 

● akuta uppdrag på annan plats än 

på akutmottagningen  

 

Att bevittna patientens utsatthet 

Det akuta omhändertagandet på larmrummet kan innebära risk för att patienten kränks. 

Anestesisjuksköterskans placering nära patientens huvud är en bra placering och det ger 

tillfälle till att företräda patienten enligt intervjupersonerna. Intervjupersonerna menar 

att vara patientens företrädare innebär att skydda patienten när patienten utsätts för 

eventuella kränkningar. Det är i de här situationerna som det krävs mod hos 

anestesisjuksköterskan menar flertalet av intervjupersonerna. Intervjupersonerna menar 

att om mod finns till att påtala brister i omhändertagandet och att uppfatta brister i 

informationen till patienten är två handlingar som kan representera mod och att vara 
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patientens företrädare. Modet, att företräda patienten är starkt förknippat med att känna 

trygghet i sin yrkesroll menar intervjupersonerna. Patienters utsatthet har iakttagits av 

de intervjuade anestesisjuksköterskorna där de återgav en samlad bild av att det 

förekommer brister i informationen till patienten. Intervjupersonerna har inte agerat 

företrädare i alla situationer, men reflekterat över en del händelser efteråt 

Intervjupersonerna har självinsikt till ett förbättrat bemötande av den utsatta patienten 

genom att skriva avvikelse vid de tillfällen där patienten utsatts för vårdlidande. Ibland 

har de intervjuade anestesisjuksköterskorna skyddat patienten genom att skyla den 

blottade kroppen eller informerat patienten att exempelvis en rektalundersökning 

kommer att ske, vilket är en del av de undersökningar som görs i samband med trauman 

eller under larmsituationer.  

 

 

Att finnas vid patientens huvudända 

Anestesisjuksköterskans placering vid patientens huvud upplevs som ändamålsenlig för 

att kunna ge patienten information om vad som sker runt omkring och vad som 

planeras. När luftväg och andning är säkrad finns anestesisjuksköterskan fortfarande 

kvar vid patientens huvudända, till skillnad från övrig personal som upplevs vara mer i 

rörelse på akutrummet. Det finns goda möjligheter till att förmedla trygghet, dämpa oro 

och ångest. Vid patientens huvudända finns en närhet till patientens ansikte. 

 

Vårt resultat visar brister i kommunikationen med den vakna patienten. Bristerna tros 

bero på att teamet är fokuserat på sina arbetsuppgifter. Personen bakom den skadade 

kroppen glömdes ibland bort och personen blev sin kroppsskada. Patienten blev inte 

alltid informerad. Återkoppling och ögonkontakt upplevdes som viktigt i 

kommunikationen, både verbalt och icke verbalt. När information uteblev från teamet 

till den vakna traumapatienten kunde icke etiskt försvarbara moment förekomma.  

 

“... ett skräckexempel är där man känner efter blödning och på sfinktertonus 

i rumpan, där kirurgen bara har stoppat upp ett finger i rumpan på 

patienten utan att säga till vad han skulle göra”. 

 

Intervjupersonerna återger en samlad bild av att information till patienten relaterat till de 

obehagliga undersökningarna är bristfällig och uteblev helt ibland. Ett exempel på en 

situation där kommunikation och dialoger fungerade mycket dåligt var när en kvinna 

som kommit som flykting blev knivskuren. Det fanns en oförmåga i teamet att ta ett 

steg tillbaka i omhändertagandenivån när det konstaterades att patienten inte var så 

allvarligt skadad som först befarats. Hennes kläder och sjal togs av och hennes kropp 

blottades. Patienten förstod inte svenska och det fanns ingen som kunde tolka så 

personal och patient kunde förstå varandra. 
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“ ..det har jag verkligen lidit av efteråt och vi skrev en avvikelse på det 

faktiskt. Och jag pratade med henne från ambulansen och hon tyckte också 

att det var fruktansvärt. Så när det går riktigt fel, när man inte 

kommunicerar med patienten och när inte någon tar kommandot varken 

verbalt och etiskt liksom…” 

 

Intervjupersonen liknade situationen vid ett övergrepp. Traumateamets bristfälliga 

information till patienten i den här situationen resulterade i en avvikelserapport. Det 

upplevs ibland brister där patienten inte är i fokus och att det brister i information till 

patienten. Tillfällen där läkarna inte var överens upplevdes som en fördröjning av vård 

till patienten. Om detta kan påverka patientsäkerheten var en fråga som de intervjuade 

anestesisjuksköterskorna ställde sig. 

 

Intervjupersonerna talade om att det kan finnas oenighet mellan läkarna om val av 

vårdnivå. Diskussioner förs över patientens huvud oavsett dennes vakenhetsgrad. Ibland 

brister den fortlöpande informationen om vad som kommer att hända och vart patienten 

skall ta vägen. Det är specifikt denna information som inte förankras hos patienten. Det 

är då intervjupersonerna erfar att det pratas om patienten och inte med patienten.  

 

 

Att bevittna kränkande behandling 

Kommunikationen upplevs olika beroende på hur trygg anestesisjuksköterskan är i sin 

yrkesroll. Anestesisjuksköterskorna berättar att de har lättare att upptäcka sämre 

kommunikation i form av onödiga dialoger inom teamet om patienten. Det finns ett 

samband mellan yrkeserfarenhet och hur trygga de är i sin yrkesroll. Att våga vara 

patientens företrädare och påtala brister i omhändertagandet anses av intervjupersonerna 

vara ett bevis på mod och trygghet i yrkesrollen. Erfarenheten gör att de kan lyfta 

blicken för att se helheten och se patientens utsatthet. Att se patienten som en person 

och se hela patienten kan vara svårt när det inte finns tillräckligt med erfarenhet hos 

anestesisjuksköterskorna menar de. Att uppfatta och påtala brister i informationen till 

patienten är två beskrivna handlingar som intervjupersonerna förknippar med att känna 

mod och trygghet i sin yrkesroll.   

 

”... jag tror att det påverkar mycket, och att om vi pratar om en patient som 

är vid medvetande, så tror jag att det kan skapa väldig otrygghet för den 

patienten.” 
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Teamledarens betydelse 

Teamledarens erfarenheter har betydelse för teamets kommunikation. 

Kommunikationen bygger på teamledarens erfarenheter, men är också personbundet. 

Både teamledare och team bör ge varandra de bästa förutsättningarna och visa 

ömsesidig respekt. 

 

 

Ledarens erfarenheter avgör 

Intervjupersonerna upplever att ledarens erfarenhet påverkar förmågan till att 

kommunicera. Ledarskapet upplevs betydelsefullt och personbundet. Ledarskapets 

målsättning uppfattas olika beroende på hur erfaren ledaren är. Målsättningen handlar 

om insatsens riktning, vilken diagnos som arbetas mot. Dessutom är det en samlad bild 

från intervjupersonerna att ledarskapet är sämre när det talas otydligt, tyst, bortvänt eller 

riktat ner mot patienten. Förekomsten av otydliga ordinationer och dubbla budskap 

förstärker det dåliga ledarskapet. En hög och tydlig stämma upplevs som en god 

ledaregenskap och underlättar kommunikation och dialogen. En förutsättning enligt vår 

undersökning är att alla på akutrummet är tysta när traumaledaren eller ledaren pratar. 

Läkarna upplevs brista i kommunikation när åsikterna går isär om hur sjuk eller skadad 

patienten egentligen är. 

 

“...Det är olika från gång till gång tycker jag. Ibland så funkar det 

klockrent men då är det ofta att man har en väldigt tydlig chefskirurg 

eller den som är traumarumsledare så blir det väldigt tydlig struktur i 

det hela. Någon som pratar högt och att alla andra är tyst, då funkar det 

bäst.” 

 

Enligt intervjupersonerna var att det var svårt att höra en eventuell tydlig riktning eller 

mål med insatsen, och svårt att uppfatta ordinationer när traumaledaren eller 

anestesiläkaren var oerfaren i sin roll. Läkarnas diskussioner kunde upplevas som 

olämpliga inför den vakna patienten. Läkarna kunde sträva mot samma mål men på 

olika sätt, olikheter till problemlösning mellan disciplinerna exempelvis mellan 

medicinläkarna och anestesiläkaren. Anestesiläkaren fick ofta medhåll från 

anestesisjuksköterskan och medicinläkarna fick oftast medhåll från akutens 

sjuksköterskor, om hur handläggningen skulle fortgå. Kommunikationen upplevs bli 

bättre ju mer trygghet var och en hade i teamet. Det erfars också att om anestesiläkaren 

är mer erfaren än traumaledaren så får anestesiläkaren överta traumaledaransvaret. 
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Att visa ömsesidig respekt  

Alla som är närvarande på akutrummet har också en skyldighet att vara tysta och ge 

traumaledaren de förutsättningar som hon eller han behöver för att kunna nå fram i sin 

kommunikation. Nu erfars sorl, onödigt prat och en allmänt stökig ljudnivå på 

traumarummet eller akutrummet. Det här jämförs med larmsituationer på annan plats på 

sjukhuset där det också upplevs som en stökig situation. Det är under tystnad som 

informationen fungerar som bäst menar intervjupersonerna.  

 

 

 

Samarbete 
 

Det underlättar med en kort rapport innan patienten anländer. Intervjupersonerna menar 

att kommunikationen skulle underlättas om teamets medlemmar bär namnskyltar och 

om vilken funktion de olika yrkeskategorierna har i det nybildade teamet. Ett aktivt 

lyssnade och att vara lyhörd kännetecknar en del av goda rutiner. Genom att 

anestesiteamet är de enda som är grönklädda utgör de en subgrupp i teamet som blir 

tydligt markerad. 

 

 

Goda rutiner för rapportering 

Om rapporten från ambulanspersonalen är given före anestesisjuksköterskan är på plats 

menar intervjupersonerna att anestesisjuksköterskan får försöka att skapa sig en egen 

uppfattning om situationen och skaffa sig den information som behövs. 

Intervjupersonerna menar att informationen om patienten då blir knapphändig. Fokus 

blir på luftväg och andning och att läsa av situationen. Att vara på plats före patientens 

ankomst uppfattas som positivt, då får anestesisjuksköterskan en mer korrekt bild av 

hela situationen. Ambulanspersonalen lämnar sin rapport om patientens tillstånd och 

vitalparametrar när alla är på plats och lyssnar aktivt. Viktig information såsom 

bältesanvändning, hjälm och hastighet saknas ibland i rapporten och den informationen 

måste eftersökas i efterhand. Det här är något som blivit bättre jämfört med tidigare 

anser intervjupersonerna. Den första information ses som mycket värdefull. Tidigare har 

det uppfattats som stimmigt på akutrummet men nu är det mer disciplinerat och alla 

lyssnar på den rapport som ges. Ibland uppfattas arbetsmiljön ändå som stökig med 

onödigt prat. Det erfars viktigt att ge en strukturerad rapport och att hålla sig till det som 

är viktigt angående patientens tillstånd. Förmågan att kunna ge en stringent rapport 

anser intervjupersonerna vara grundat på yrkeserfarenhet. Rapportering görs på ett 

strukturerat sätt, där delar av SBAR används. Det upplevs som viktigt att vara 

närvarande i situationen och lyssna aktivt. Anestesisjuksköterskan lyssnar aktivt, 

bekräftar och ger återkoppling genom ögonkontakt menar intervjupersonerna. Det 
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upplevs även brist i att samöva mellan kliniker där det bör ingå att öva i att 

kommunicera med varandra.  

 

”... man får vara lite lyhörd själv också”. “Man får lyssna på vad som sägs, 

man kan inte stå i sin egna lilla värld utan man får… och är det något man 

undrar så får man ju fråga. Vi är ju ett team allihop och då får man ju 

prata”. 

 

Efter en första bedömning enligt ABCDE görs en kort sammanfattning av situationen, 

om vad som gjorts och vidare planering. Arbetssättet ses som positivt. Det ges också 

möjligheter till att få kompletterande information och sammanfatta uppgifter som inte är 

utförda. 

 

På operationsavdelningen används en checklista som utvecklats från flyget. Checklistan 

följs före operation. Alla presenterar sig, identitetskontroll görs på patienten och att de 

instrument som kan behövas finns på salen. Kirurgen presenterar också vilket ingrepp 

som ska göras och på vilken sida av kroppen som operationen ska utföras på. En kort 

presentation med namn och funktion för varandra i teamet upplevs som positivt inför 

kommunikationen under eventuellt kommande kirurgiskt ingrepp. WHO:s checklista 

anses av intervjupersonerna kunna fungera även i andra vårdmiljöer såsom akut-, 

traumarum eller andra delar av sjukhuset under ett akut omhändertagande. Följsamhet 

till WHOs checklista är en bra start. 

 

 

Tydliga namn och skyltar underlättar 

Intervjupersonerna beskrev en stor personalomsättning på akutmottagningarna. De 

upplever att personalen inte alltid känner varandra och att det är olika konstellationer av 

personal på akutrummet varje gång. Ofta anlände anestesisjuksköterskan till 

akutrummet innan patienten kom till akutrummet. De intervjuade upplevde att det var 

långt ifrån alla som presenterade sig. Intervjupersonerna upplevde det som 

personbundet. Kommunikationen på akutrummet vid omhändertagandet erfars som 

viktig, erfarenheterna av att alla presenterar sig underlättar menar intervjupersonerna. 

Resultatet visar att kommunikation upplevs lättare om det finns tydliga skyltar utanpå 

traumarocken, där namn och titel var tydligt textat. Intervjupersonernas erfarenheter är 

att det inte fanns någon direkt skyltning i nuläget utan de efterfrågade det här. 

Traumarocken upplevs dölja eventuella namnbrickor, menade intervjupersonerna. Det 

upplevdes lättare att se vem som är vem av alla inblandade. Ett exempel är att texta 

titeln Traumaledare tydligt. Intervjupersonerna ansåg att det underlättar om 

personer/kollegor i det nybildade teamet tilltalades med sitt namn för att ge ordinationer 

eller kontrollera vad som var utfört i rummet. Genom att tilltala någon med namn för att 

få en snabbare och direkt uppmärksamhet och för att kunna återkoppla under stressade 
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situationer. Den tydliga skyltningen av namn och titlar saknas överlag idag. Brister 

upplevs också när det inte går att rikta sin kommunikation till en specifik mottagare. 

Exempel på detta kan vara när läkemedel ska ordineras eller när det behövs hjälp för att 

utföra omvårdnadsåtgärder. Att rikta sin kommunikation upplevs som central av de 

intervjupersonerna som i nuläget upplever att personalen pratar mycket i munnen på 

varandra. 

 

“... avsaknad av någon slags variation på olika färger eller namnskyltar 

eller så... Vill man synas så får man riva sönder traumarocken så att ens 

namnskylt sticker fram…” 

 

 

Att vara grönklädd, en subgrupp i teamet 

Intervjupersonerna berättar om en känsla av att akutmottagningens personal känt sig 

överkörda och att anestesipersonalen “tog över”. Detta har aldrig varit avsikten utan 

intervjupersonerna vill förmedla trygghet och bistå med sin spetskompetens i form av 

hantering av luftväg, andning, söva och att smärtlindra. Intervjupersonerna upplevde att 

det är tydligt vem de var relaterat till deras gröna kläder. Det kunde däremot vara svårt 

att se vem som är läkare och vem som är sjuksköterska. 

 

“… Vi är ju ganska tydliga på narkosen... vi kommer med våra gröna 

kläder, det är ingen som går miste om vem vi är, men framför allt övrig 

personal det kan vara jätte viktigt, våra roller…” 

 

Intervjupersonerna berättar att dialoger utspelar sig mellan anestesiläkaren och 

anestesisjuksköterskan. Det upplevs som personbundet hur deltagarna kommunicerar.  I 

händelse av att anestesisjuksköterskan är på plats efter att patienten kommit, ges en kort 

lägesrapport av anestesiläkaren och inte av kirurgen eller traumaledaren. Om luftvägen 

inte är säkrad sker också den mesta kommunikation mellan anestesiläkaren och 

anestesisjuksköterskan berättar intervjupersonerna. Anestesiläkaren ger 

anestesisjuksköterskan den information som behövs till en början. Det upplevs av 

intervjupersonerna att det är en mer icke verbal kommunikation i den lilla subgruppen 

relaterat till att de har arbetat mer tillsammans med varandra. Vårt uppdrag är att säkra 

luftvägen, därefter kan andra omvårdnadsåtgärder hjälpas till med i teamet menar de. 

Icke verbal kommunikation ses som ett tecken på en väl fungerande arbetsgrupp menar 

intervjupersonerna. 

 

“... det kan vara lite olika beroende på situationen, hur stort larmet... eller 

mer som en egen grupp, det är ju jag och operationsundersköterskan och 

narkosläkaren som utgör en liten subgrupp i gruppen…”  
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Intervjupersonerna upplevde försämrad kommunikation inom subgrupperna i teamet då 

läkarna var oeniga. Anestesisjuksköterskan sympatiserar och håller med anestesiläkaren 

och akutens sjuksköterskor håller med ledaren eller någon annan läkare på plats. I de 

situationer upplevs stämningen i teamet som spänd och icke gynnsam för patienten, 

oavsett om patienten var vid medvetande eller medvetslös. 

 

 

Att samarbeta mellan kliniker 

Det upplevs som negativt för kommunikationen när personalen inte känner varandra. I 

de fall där personalen tidigare arbetat tillsammans och känner varandra ses det som 

positivt. Kommunikation riktas då oftast till de personer som tidigare arbetat 

tillsammans. Att kunna ha en dialog med kända ansikten upplevs mer betydelsefullt 

jämfört med de tillfällen då teamet var helt obekanta med varandra. Viktigt är också att 

göra avstämningar och sätta upp tydliga mål för omhändertagandet. Överlag är 

samverkansövningar något som efterfrågas genomgående av de intervjuade 

anestesisjuksköterskorna och det är under dessa övningar som kommunikationen kan 

förbättras menar de. 

 

“... Ofta tolkar man in det här icke verbala med blick och rörelse och hetsen 

runt patienten och det är väl det som är svårigheten när man inte känner 

varandra… så blir det här med kommunikationen ännu viktigare för i 

vanliga fall så tolkar man in mycket. Det här när någon uttrycker sig 

verbal, hur någon uttrycker sig, skärpa på rösten, tonläget, sätt att handla 

och så men på traumarummet så känner vi inte varandra och då blir det 

som sägs väldigt viktigt…” 

 

 

Akuta uppdrag på annan plats än på akutmottagningen 

I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår även akuta uppdrag eller larm till alla 

förkommande platser på sjukhuset. Intervjupersonerna berättar att det kan röra sig om 

hjärtstopp eller andra akuta tillstånd. Dessa uppdrag upplevs som rörigare. 

Kommunikationen är sämre och det är mycket personal som inte fyller någon funktion. 

Hjärtstoppssituationer på avdelningar fungerar bättre där avdelningspersonalen vet vad 

de skall göra. De är snabba på att ta fram defibrillator och har en tydligare 

kommunikation. Intervjupersonerna berättar att det här kan ses som ett positivt resultat 

av regelbundna övningar där HLR tränas. Anestesisjuksköterskorna försöker skapa sig 

en överblick av vad som är gjort och vad som behöver göras när de kommer till platsen. 

Kommunikationen upplevs som skiftande beroende på vilken erfarenhet 

avdelningspersonalen. En typ av akutlarm som intervjupersonerna tar upp är självmord 

inom sluten psykiatrisk vård. Dessa larm har ökat i antal de senaste åren. Brister i 
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psykiatriklinikers organisation och kommunikation är vanligt förekommande enligt 

intervjupersonerna. Intervjupersonerna beskriver de här akutlarmen som röriga och att 

det finns brister i kommunikationen men att de blir bättre. 

 

...Det beror ju lite på vad det är för en patient… (tyst) men det är ju andra 

larm som vi är på oftare nu… det är borta på psyk med hängningar som är 

populärt… och det är ju något nytt… där har det har ju varit väldigt 

bristfälligt på både kommunikation och utrustning…”  

 

Intervjupersonerna återger en samlad bild av ett problem av att inte hitta på sjukhuset. 

Detta är speciellt relaterat till jourtid när personalen ska ta sig till olika platser på 

sjukhuset. Orsaker till detta har varit dålig lokalkännedom men även att avdelningar 

flyttat runt. Det upplevs nu som självklart att bli väl informerad vid anställningens start, 

att lära sig att hitta bästa vägen till akutmottagningen eller andra delar av sjukhuset. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa induktiva ansats som användes öppnar upp för de intervjuade 

anestesisjuksköterskorna att berätta om sina erfarenheter och upplevelser från deras 

verklighet (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 44-47). Intervjuerna återger deras syn på 

kommunikationen när de arbetar utanför sin ordinarie arbetsmiljö i ett nybildat team och 

under akuta omhändertagande.  

 

Totalt sex intervjuer med erfarna anestesisjuksköterskor inkluderades i analysen. En av 

de åtta tillfrågade tackade nej innan intervjun var påbörjad och en intervju ströks av 

författarna då inga meningsbärande enheter kunde hittas. Orsaken till detta kan bero på 

intervjuarens brist på erfarenhet men även på deltagarens nervositet. Efter den första 

intervjun utformades en intervjuguide (Bilaga 3) med stödord (Polit & Beck 2012, ss. 

534-541). Intervjuerna gick bättre efter detta.  Urvalet av deltagarna skedde enligt våra 

önskemål och genom verksamhetschefernas försorg. En av studiens styrkor är den breda 

åldersfördelningen och erfarenhet inom yrket. En svaghet skulle kunna vara 

fördelningen mellan män och kvinnor, då endast en man deltog. Är det någon skillnad 

på manlig och kvinnlig erfarenhet? Edlund (2007 s.63) hävdar att det finns tydliga 

skillnader på manligt och kvinnligt vad det gäller samtalsstil där kvinnor strävar efter 

samhörighet och mannen strävar efter att ha kontroll över samtalet.  

 

Valet att intervjua erfarna anestesisjuksköterskor anses lämplig för ändamålet. Först var 

planen att genomföra en observationsstudie där vi skulle observera åtta larmsituationer 

alternativt traumalarm. Vi ansåg dock att det skulle vara alltför tidskrävande att få ihop 
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tillräckligt med observationer där anestesisjuksköterskan fanns med då dessa larm av sin 

natur är omöjliga att förutse. Kanske skulle studien kunna ha genomförts med 

fokusgruppsintervjuer på sex till åtta personer där deltagarnas uppfattning återgavs. 

(SBU 2014, s. 94). 

 

Intervjuerna gjordes på respektive intervjupersons arbetsplats. Detta för att förenkla för 

den intervjuade anestesisjuksköterskan som då kunde bli intervjuad under sin arbetstid. 

Intervjutiden varade cirka 30 minuter och det inspelade materialet som transkriberades 

innehöll tillräckligt med meningsbärande enheter för att datainsamlingen skulle anses 

som mättad. Den beräknade tidsplanen blev förskjuten en vecka på grund av tillfällig 

sjukdom hos en av verksamhetscheferna. Det krävdes godkännande av 

verksamhetscheferna för att få utföra intervjuerna. En styrka i studien var att de 

intervjuade kom från två olika sjukhus i Västra Götaland med olika sjukhuskultur och 

med olika sätt att organisera sig vid larmsituationer. Enligt Kvale och Brinkman (2014, 

s. 24 & ss. 44-47) har vi genom kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod gjort ett 

försök till att analysera och tolka resultatet ur den intervjuades perspektiv och deras 

livsvärld. Innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2007, ss. 109-11) användes för att analysera 

intervjuerna. Fokus vilade på innehåll och mening och utan specifik teoretisk grund. 

Meningskoncentrering, meningskodning och meningstolkning visar en gemensam och 

sannolik bild utifrån de sex informanternas berättelser. Intervjupersonen väljer själv vad 

som berättas och vilka detaljer som medvetet kan låta bli att sägas (Kvale & Brinkman 

2014 s. 237). 

 

Vår förförståelse grundar sig i egna erfarenheter som sjuksköterskor i akut- och 

prehospital verksamhet där olika scenarion inom ramen av kommunikation utspelat sig 

på akutrummet under akuta omhändertaganden, där anestesisjuksköterskan har varit 

delaktig. Kvale och Brinkmann (2009) anser att en oerfaren person som utför en intervju 

kan få fram information av stort värde trots liten intervjuträning. Under våra studier till 

specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård väcktes intresset av att undersöka 

kommunikationen i dessa larmsituationer utifrån anestesisjuksköterskans perspektiv. Ur 

vår praktiska erfarenhet väcktes intresset till studiens syfte. Begreppet reflexivitet 

innebär enligt Polit och Beck (2012, s. 179, 597) att forskaren är kritisk och 

uppmärksam på personliga värderingar som kan påverka datainsamling och analys. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet visar att de intervjuade anestesisjuksköterskorna upplevt brister i 

kommunikationen under larmsituationer utanför sin ordinarie arbetsmiljö i det tillfälliga 

teamet som bildats på akutmottagningens larmrum.  Brister i kommunikation med den 

vakna patienten har också bevittnats av intervjupersonerna. De berättade också om 

utebliven information till patienten om att obehagliga men viktiga undersökningar 
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behöver utföras eller att patienten inte informerades på sitt eget språk. Ett annat exempel 

är att det pratas om patienten och inte till patienten själv. De intervjuade menade att 

patienten inte alltid är delaktig. Valet av att intervjua anestesisjuksköterskor återger en 

bild av de praktiska förhållanden det innebär att arbeta utanför sin ordinarie arbetsplats 

under ett akut omhändertagande i en larmsituation. Resultatet är inte generaliserbart 

utan gäller endast intervjupersonernas erfarenheter. 

 

 

Att finnas vid patientens huvud och företräda patienten 

Intervjupersonerna anser att det finns brister i omvårdnaden kring patienter i det akuta 

omhändertagandet inne på larmrummen där patientens utsatthet bevittnats upprepade 

gånger. Patienten fick inte information om vad som skulle ske och fick heller inte veta 

syftet med det som utfördes. Utifrån från vårt resultat har de intervjuade 

anestesisjuksköterskorna angett att när de är fysiskt placerade nära, vid patienters 

huvud, ökar möjligheterna för en vårdrelation mellan dem och patienten. Genom att stå 

vid patientens huvudända kan anestesisjuksköterskan göra flera viktiga och värdefulla 

omvårdnadhandlingar. Genom att se patientens ansikte kan icke verbal kommunikation 

läsas av såsom oro, obehag och exempelvis upplevd smärta. Kommunikation är ett 

samspel som utspelar sig mellan två ansikten, både den verbala och den icke verbala. 

Hool och Smith (2009) bekräftar vårt resultat genom att hävda att då 

anestesisjuksköterskan finns synlig och fysiskt nära patientens ansikte skapas en 

interaktionen. Samspel mellan patient och vårdare utgörs av både verbal och icke verbal 

kommunikation (Hool & Smith 2009).  

Att arbeta nära patientens huvud är en naturlig position i larmrummet för 

anestesisjuksköterskan under en larmsituation. Genom den här placeringen bjuds ett bra 

tillfälle till att informera patienten om vad som skall ske men även ge möjlighet till att 

minska oro och ångest. Att befinna sig nära patientens huvud stämmer överens med 

beskrivningen av anestesisjuksköterskans spetskompetens och specialområde (Hovind 

red. 2013, ss. 18-24). Upplevelsen kan också kännas igen från texter som beskriver det 

vårdvetenskapliga mötet (Lindwall & Post 2000, ss. 23-55). Vår yrkesetiska kod bör 

vara en vägledning i det etiska resonemanget och bör stärka den professionella 

yrkesidentiteten (Swenurse 2014). Att finnas nära patientens huvud kan relateras till 

begreppet advocacy som beskriver en modern omvårdnad med strategi för utsatta 

patienter och rätten till deras självbestämmande med sjuksköterskans vilja till att ta på 

sig ett patientansvar (Baldwin 2003). Att i mötet finnas nära patientens huvud kan 

filosofiskt jämföras med filosofen Lévinas (1988) beskrivning om etik och 

ansiktsrelationen. Etik utifrån Lévinas sätt att se är själva mötet med den andre. 

Anestesisjuksköterskan som står ansikte mot ansikte med patienten och att se in i den 

andres ansikte, med en närhet och bereda plats åt den andre innebär öppenhet och 

ansvar för den andre (Clancy & Svensson 2007; Levinas 1988).   
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Under ett akut omhändertagande, som till exempel vid trauma, sker allt omhändertagande 

ut efter en bestämd ordning som benämns ABCDE. Det förekommer exempelvis rektal 

palpation vilket kan upplevas som integritetskränkande men är ett måste utifrån 

undersökningsstrukturen i patientomhändertagandet. Begreppet vårdlidande är utvecklat 

och ursprungligen beskrivet av Katie Eriksson och definierats som svar på otillräcklig 

vård (Eriksson, 1994, s.86-87). Vårdlidande beskrivs också utifrån den vårdteoretiska 

utgångspunkt av Dahlberg och Segestens (2010, ss 190-194, 208, 216-217) och Lindwall 

och Post (2000, ss.62-70) vilket medför att patienten kan känna sig utlämnad och är då 

beroende av teamet omkring dem. När patienten kränks medför detta ett vårdlidande 

vilket kan tolkas som en produkt av dålig kommunikation. Hool och Smith (2009) visar i 

sin forskningsöversikt att anestesiläkaren fokuserar på att ge adekvat information ges till 

patienten, men patienten själv har ett större fokus på de mer känslomässiga delarna av 

vårdandet. 

Anestesisjuksköterskan har skyldighet att skydda patienter från kränkning och 

vårdlidande. För att undvika kränkning och vårdlidande krävs att anestesisjuksköterskan 

är lyhörd för både verbal och icke verbal kommunikation samt tillåter tvåvägs 

kommunikation. Det framkommer i resultatet att patienter inte får information på sitt 

eget språk. Enligt lag ska patienten erhålla information som är anpassad efter hans eller 

hennes egna förutsättningar och behov.  

 

“Omständigheter som måste beaktas är patientens ålder, mognad och 

erfarenhet, eventuell funktionsnedsättning samt kulturell och språklig 

bakgrund. Informationen ska ges på ett hänsynsfullt sätt av den 

behandlingsansvariga personalen, som också måste förvissa sig om att 

patienten har förstått innehållet i och innebörden av den informationen”.         

(Socialstyrelsen 2012, stycke 6). 

Det kan vara svårt att undvika kränkningar helt om patientens skador är så omfattande 

att den medicinska insatsen föregår tolkbehovet. Livsvärlden är unik för varje individ 

och alla har olika syn på vad som är en upplevd svår situation. Att vara patientens 

företrädare är en viktig roll i att förhindra att patienten kränks. Arbete med komplexa 

etiska frågeställningar är en del i det fortlöpande kliniska arbetet. Det är viktigt ur etisk 

synpunkt att våga handla när det uppmärksammas att patienter kränks, vilket kan bli en 

etisk konflikt i arbetslaget. Risken finns att anestesisjuksköterskan hamnar i en etisk 

konfliktsituation med övrig vårdpersonal. Intervjuade anestesisjuksköterskor berättar 

om att de vågade anmäla sig själva för etisk felbehandling, vilket vi menar är insiktsfullt 

och vittnar om deras strävan att bli bättre.  
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Trygghet i yrkesrollen hos anestesisjuksjuksköterskan 

Vårt resultat bekräftar tidigare forskning och enligt vårdteoretiska utgångspunkter kan 

kommunikationsbrist leda till ett vårdlidande utifrån patientens eget 

livsvärldsperspektiv och synen på egen hälsa och sjukdom (Lindwall & Post 2000, ss. 

62-74; Segesten & Dahlberg 2010, ss.47-126, 127-133, 155, 206-219). 

Intervjupersonerna visar att genom att vara patientens företrädare företräder de patienten 

genom sitt eget inre mod. Att visa mod upplevs utifrån intervjupersonerna att vara trygg 

i sin yrkesroll som anestesisjuksköterska. Trygghet kan dels förstås som en produkt av 

erfarenhet. Vår sammanfattning av resultatet, grundad i vårdteori och utifrån data från 

intervjupersonerna, visar på att förmågan att visa mod, känslighet, att vara äkta i mötet 

och möta patienten utifrån han/hennes perspektiv och behov är utgångspunkten för den 

intervjuade anestesisjuksköterskans vårdande i akuta situationer. 

Anestesisjuksköterskan bör vara trygg, företräda patienten och visa en känslighet till att 

svara på patientens önskningar eller rädslor (Lindwall & Post 2008 ss. 44-58; Lindwall 

& Post 2000, ss. 34-55; Rudolfsson, Post & Eriksson 2007). Bemötande inom vård och 

omsorg beskrivs ofta ur ett sjukdomsorienterade sätt, vilket kan liknas vid det akuta 

omhändertagandet där ABCDE åtgärdas av larmteamet. Vårdarperspektivet beskrivs 

som sjukdomsorienterat det vill säga att snabbt åtgärda den skadade kroppen 

(Kleinman, 1998 & Toombs 1995). För att behålla ett patientperspektiv och förstå 

patientens behov krävs närvaro, ögonkontakt och beröring enligt vårdvetenskapliga 

utgångspunkter som beskrivs av Segesten och Dahlberg (2010, ss. 190-194, 208, 216-

217). Att vara lugn och vänlig i mötet är en enkelt beskriven omvårdnadshandling i ett 

akut omhändertagande av anestesisjuksköterskan. I ett akut omhändertagande är det 

viktigt att åtgärda den skadade kroppen enligt ABCDE ur ett vårdarperspektiv. I 

resultatet framkommer det att innebörden i erfarenhet av larmsituationer kan vara att ha 

förmågan till att kunna se hela patienten och inte bara kroppsskadan. De intervjuade 

anestesisjuksköterskorna vittnar om att företräda patienten och känna trygghet i sin 

yrkesroll. 

Leonard, Graham och Bonacum (2004) menar att det existerar en kommunikationsmyt. 

Kommunikationsmyten innebär att attityden i teamet kan vara ‘vi har minsann gjort ett 

sådant här omhändertagande tusentals gånger förr’. Denna beskrivna 

kommunikationsmyt innefattar att informera patienten utifrån en falsk godhet, där ett 

besked är att leverera ett lågriskbesked. Lindwall och Post (2008) menar att det kan vara 

svårt att sammanföra ett patient- och vårdarperspektiv i den perioperativa dialogen. 

Patienten förväntar sig mer information och samtidigt ett korrekt medicinskt 

omhändertagande. Om patienten inte känner sig sedd kan patienten känna sig otrygg eller 

att vårdarna i okunskap inte inger något förtroende inför dessa patienter. Faktorer som 

leder till en sämre patientcentrerad vård. En faktor kan vara bristande kommunikation 

som är orsaken till att patienten känner sig otrygg och inte känner förtroende för vårdarna 

(Lindwall & Post 2008 s. 44). 
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Ledarskapets betydelse 

 

Vårt resultat visar att intervjupersonerna önskar en stark ledare som innehar en hög 

utbildning, erfarenhet, trygghet, säkerhet och förmedlar tydlighet till teamet under det 

akuta omhändertagandet. Ledarskapet är en grund till patientsäkert omhändertagande 

menar de. En traumaledare som visar auktoritet i sitt ledarskap är förutsättningen för en 

god kommunikation och dialog. Tidigare forskning har visat att patientsäkerheten hotas 

av dålig kommunikation i teamet och att ett tydligt ledarskap förmedlar ett gemensamt 

mål för omhändertagandet. Genom att visa ömsesidig respekt, vara tyst och ta del av 

den information som ges ökar förutsättningarna för en god kommunikation på 

larmrummet. Det här går hand i hand med vad författarna Berlin och Carlström (2007 s. 

4-6) skriver i sin studie om ledning och samarbete. Dessa två faktorer är avgörande för 

ett tillfälligt och bra teamarbete. Ledaren kan liknas vid en motor i det tillfälliga teamet 

och inte förrän ledaren tar ordet påbörjas omhändertagandet. Samarbete utan konflikter i 

ett tillfälligt team är Berlin och Carlströms (2007 s. 7) harmoniska föreställning om ett 

välfungerande tillfälligt team. Vi vill framhålla att ett gott och tydligt ledarskap vad 

gäller kommunikation leder till ett samarbete med mindre friktion i teamet. Ledarskapet 

är centralt för ett tillfälligt team. Teamledarens erfarenhet och ledaregenskaper ansågs 

vara avgörande för en väl fungerande kommunikation i teamet. Kommunikationen anses 

vara en viktig del menade de intervjuade anestesisjuksköterskorna. Något som också 

framkom av författarna Cole och Chichton (2005).  

 

Samarbete 

Det visade sig i våra data att det underlättar att tydligt skylta med sitt namn och sin titel 

under teamarbetet. Då förenklas dialogen mellan anestesisjuksköterskan och övriga 

teammedlemmar. De intervjuade anestesisjuksköterskorna ansåg att skyltning 

underlättar när det gäller att rikta kommunikationen till en specifik mottagare. Det 

styrker det tidigare nämnda kommunikationsverktyget  close loop, vilket är en del i 

CRM-konceptet. Med kommunikationsverktyg säkerställs en effektiv och säker dialog 

(McConaughey 2008; Sharp 2012, ss.41-49). Det var ingen självklarhet i teamet under 

det akuta omhändertagandet att veta varandras roller eller namn eftersom de vardagligen 

inte arbetar tillsammans. Intervjupersonerna föreslog enkla förbättringar såsom 

namnskyltar för att underlätta direkt tilltal och en dialog på larmrummet. Ett exempel 

som föreslogs var att texta sitt namn och sin titel med spritpenna utanpå traumarocken. 

Det framkom också att anestesisjuksköterskans gröna klädsel utgör skillnad i färg mot 

övriga delar av det tillfälliga larmteamet. Att vara grönklädd upplevs av 

intervjupersonerna som att utgöra en subgrupp i teamet. Ibland kan anestesiläkaren vara 

en yngre kvinna och anestesisjuksköterskan en medelålders man. Misstag i 

kommunikationen kan undvikas genom en tydlig namnskylt som visar vem som är 
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läkare och sjuksköterska. Det har också visat sig att möjlighet till att tilltala 

teammedlemmar med namn förenklar dialogen. Att se sig själv som en del i en helhet 

och arbeta mot samma mål istället för att vara individualist i teamet, kan minska 

subgruppens svaghet och istället tillföra styrka. 

Att arbeta utanför sin ordinarie arbetsplats medför vissa svårigheter för 

intervjupersonerna och att arbeta tillsammans med ibland helt okända människor ställer 

stora krav på flexibilitet, lyhördhet och förmågan till att samverka. Samarbete var en av 

de två faktorer som Berlin och Carlström (2007) berörde i sin studie vilket kan förklaras 

genom att ett samarbete ständigt bör utvecklas inom tillfälliga teamstrukturer, vilket 

överensstämmer med resultatet och anestesisjuksköterskornas önskningar om mer 

övning i kommunikation i tillfälliga team. Intervjupersonerna uttryckte att det finns 

behov att öva mer. Berlin och Carlström (2007) beskriver också att genom övning 

utvecklas det tillfälliga teametarbetet till mer harmoniska omhändertaganden. 

Upplevelsen av svagheter och styrkor i tillfälliga team som beskrivs av Berlin och 

Carlström (2007) överensstämmer med tidigare forskning och det som återges från våra 

intervjupersoner. De intervjuade anestesisjuksköterskorna efterfrågar exempelvis mer 

samövning med akutmottagningens personal som ofta är de som medverkar i en 

larmsituation på akutmottagningen. Vi har funnit forskning från författarna Brock, Abu-

rish, Chiu, Hammer, Wilsson, Vorvick, Blondon, Schaad, Liner och Zierler (2013) som 

stödjer påståendet att övning ger färdighet. Patientsäkerheten är relaterat till fyra 

hörnpelare menar de. De visar att ledarskap, ömsesidigt stöd, att filma scenarier och att 

öva kommunikation är betydelsefullt för patientsäkerheten. Genom att videofilma 

scenarioövningar och spela upp för dem som medverkat i larmteamet under övningen, 

kan deltagarna lära känna sig själva och se hur de kommunicerar och agerar (Brock et al 

2013).  

Behovet av samövning som utryckts i resultatet och kan beskrivas som en styrka i det 

tillfälliga teamet under ett gemensamt akut omhändertagande. Intervjupersonerna talade 

om att kommunikationsverktyg inte används utan att de använder sig av något som 

påminner om SBAR i vissa delar. Fördelen med SBAR beskrivs i litteraturen som ett 

säkert verktyg till att kommunicera. Att fastna i detaljer beskrivs som negativt (Cole & 

Chichton 2005; Lenoard, Graham & Bonacum 2004; Haig, Sutton & Whittington 2006). 

Det framkom att en rapport när alla är på plats i akutrummet är bra. Att vara på plats 

före patienten kommer till akutrummet och erhålla samma information som övriga 

teammedlemmar är en god start på teamarbetet. En sen ankomst kan bero på att 

anestesisjuksköterskan är upptagen i sitt vardagliga arbete på operationsavdelningen, 

med patient under pågående kirurgiskt ingrepp. Kommunikation behövs då med en 

annan kollega för att en ersättare ska ta över det pågående arbetet.  Att kunna frigöra sig 

från den ordinarie arbetsuppgift och infinna sig på akutrummet kan leda till att 

anestesisjuksköterskan anländer efter det att patienten har anlänt.  
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Kommunikationsteknik i form av close loop kommunikation upplevdes som ett effektivt 

sätt för att bekräfta utförda ordinationer under en arbetssituation med hög aktivitetsnivå.  

Intervjupersonerna bekräftade att det är lätt att göra rätt med close loop teknik. Då 

bekräftas ordinationer verbalt eller med direkt ögonkontakt med den som ger 

ordinationen. Close loop innebär sedan att det återkopplas när ordinationen väl är 

utförd. Ju bättre bekantskap i en arbetsgrupp desto mindre verbalt tal.  

Flygets checklistor är utvecklade i syfte att alltid flyga säkert. Det kan jämföras med att 

ett flygplan inte flyger utan att kaptenen är på plats eller liknande. Vid en vårdsituation 

blev kommunikationen bättre om alla var på plats före patienten för att ha möjlighet att 

kontrollera att alla är på plats och är införstådda med vad som skall ske. Den rapport 

som ges och möjlighet att presentera sig för varandra skapar delaktighet. Det här kan 

liknas med att arbeta patientsäkert och att påbörja en flygning med komplett besättning. 

Varför övas det inte mer frekvent på kommunikation? Alla vet, att om man skall kunna 

utföra något så måste man också öva på det. Är detta något som verksamhetscheferna 

behöver ta till sig? (Brock et al 2013; Cole & Chichton 2005).  

Lokalkännedom på sjukhuset sågs som en nödvändighet men var inte alltid en 

självklarhet. När anestesisjuksköterskan kommer till andra avdelningar på sjukhuset, då 

främst vid hjärtstopp, upplevdes de här larmen som lättare att hantera då personalen är 

välövade om vad som gäller vid hjärtstopp. Hjärt-och lungräddning övas regelbundet 

varje år inom sjukvården. Det framkom också att antalet akuta uppdrag relaterat till ett 

ökat antal självmord inom den psykiatriska slutenvården har ökat avsevärt. Hälso-och 

sjukvården har anammat vikten av att årligen öva HLR. Vi menar att möjlighet till att 

öva kommunikation leder till en förbättrad patientsäkerhet. 

Anestesisjuksköterskans arbete som beskrivs i kompetensbeskrivningen utgör en 

funktion med stort medicinskt och tekniskt kunnande. Där beskrivs också att 

anestesisjuksköterskan kan arbeta på många platser där deras kompetens efterfrågas. 

Teamarbete, kommunikation och en situationsmedvetenhet är en utmaning för 

anestesisjuksköterskan. En snabb presentation av teamets medlemmar i en larmsituation 

innan patienten kommit, är en del av WHO checklista och det är vår uppfattning att den 

kan vara användbar i ett nybildat team även i larmsituation och inte bara på 

operationsrummet för att arbeta säkert. Att sammanföra anestesisjuksköterskans säkra 

arbetssätt från operationssalen till akutrummet anser vi som rimligt då det slarvas med 

presentationen på akutrummet vilket intervjupersonerna även berättar om. Att 

presentera sig med namn och yrkestitel upplevs som viktig i sammanhanget. Beyea 

(2004) beskriver att en förbättrad kommunikation leder till en förbättrad patientsäkerhet.   
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Slutsatser 

Tidigare forskning visar att konflikter och kommunikationsproblem inom traumateamet 

kan leda till vårdskador och ett sämre omhändertagande. Intervjupersonerna i vårt 

examensarbete beskrev upplevelser där de bevittnat hur utsatt patienten varit vid 

traumaomhändertagandet. Anestesisjuksköterskorna berättade om situationer där 

övertramp gjorts, där det brustit i etik och brutits mot paragrafer i både Hälso- och 

Sjukvård- och Patientsäkerhetslagen. En röd tråd genom hela omhändertagandet var 

bristen på kommunikation inom personalgruppen. Det framkom att 

anestesisjuksköterskan genom sin position vid patientens huvud fyller flera viktiga 

funktioner förutom luftväg och andning. Centralt för kommunikationen var 

traumaledaren. En erfaren auktoritativ traumaledare, som tar befälet och som talar högt 

och tydligt gynnar kommunikationen på traumarummet. Behovet av samövning mellan 

kliniker efterfrågas där det uttrycks behov av att öva på kommunikation. Att känna 

varandra vid omhändertaganden underlättar för anestesisjuksköterskan. 

  

 

Kliniska implikationer 

● Behov av samverkansövningar mellan kliniker för att personal inom traumateam 

skall lära känna varandra.  

● Checklistor och tydliga namnskyltar med titlar textat utanpå traumarocken 

förenklar dialogen i larmsituationer.  

● Behov av regelbundna kommunikationsövningar. Övning behövs. 

Tidigare forskning och vårt examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård har 

visat att undermålig kommunikation är till skada för patienten på olika sätt och att 

övning ökar patientsäkerheten. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Vi vill härmed söka tillstånd till att göra en intervju med fyra anestesisjuksköterskor, för 

att ta del av deras erfarenheter inom området kommunikation. Varje intervju tar högst 

60 min och består av 3-4 frågor där man får prata fritt. 

Bakgrund 

Det är sedan länge känt att en stor del av de misstag som sker inom hälso- och 

sjukvården är relaterade till brister i kommunikation. 3000 patienter dör varje år i 

Sverige och brister i kommunikationen är en av orsakerna. 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenheter och 

upplevelser av kommunikationen med de övriga yrkeskategorierna under ett 

akut/traumaomhändertagande då anestesisjuksköterskan arbetar utanför sin ordinarie 

arbetsmiljö i ny teambilning.    

  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

Isabell Fridh 

Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: isabell.fridh@hb.se Tfn: 033-435 4590 
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Tack på förhand för din medverkan! 

  

Borås 150121 

Med vänliga hälsningar        

           

              

__________________________        __________________________ 

Martin Eriksson                                               Lina Borglin 

E-post: marer67@gmail.com  E-post: 

borglin.lina@gmail.com 

Tfn: 0703160136                                                   Tfn: 0709259190 

 

 

 

  

mailto:marer67@gmail.com
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       Bilaga 2 

 

 

Samtyckesblankett 

  

Studiens syfte: Anestesisjuksköterskans erfarenheter/upplevelser av 

kommunikationen med de andra yrkeskategorierna “teammedlemmarna”, under 

ett akut- alt traumaomhändertagande då Anestesisjuksköterskan arbetar utanför 

sin ordinarie arbetsmiljö i ny teambilning.  
 

  

Jag har tagit del av information om studien angående kommunikation vid ett 

akutomhändertagande i ny teambildning utanför kända lokaler. 

Jag har också tagit del av information att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta 

utan att ange någon som helst orsak till detta. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till medverkan i studien på uppdrag genom Högskolan i 

Borås. Handledare under magisteruppsats: Isabell Fridh, PhD Lektor. Intervjun kommer 

att ljudinspelas, och skrivas ut ordagrant. Som Intervjuperson kommer dina 

personuppgifter avidentifieras och benämnas som informant 1-8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort Datum: _________________ 

  

 

___________________________ 

Underskrift 

  

___________________________ 

Namnförtydligande 

  

___________________________ 

Telefon 
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          bilaga 3 

Intervjuguide 
Datum:__________________     nr:___________ 

 

Ålder:___________________ 

 

Kön:____________________ 

 

Erfarenhet i yrket som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård:____________ 

 

Annan utbildning än sjuksköterska:_______________________________________ 

 

Tidigare erfarenhet inom andra yrken:_____________________________________ 

 

Inledande Fråga: Hur upplever/ erfar du kommunikationen med teamet på 

akutmottagningen i larmsituation, när du kommit på plats under ett akut 

omhändertagande? 

 

Lyssna… 

Hur kändes det? 

Kan du beskriva? 

Hur menar du nu? 

På vilket sätt? 

Kan du ge ett exempel på, specifik situation? 

Kan du utveckla? 

Förstod jag dig rätt, upprepar det sista? 

 

Stöd för att ringa in syftet... 

 

Att arbeta utanför sina egna lokaler, arbetsmiljö? 

Teamet? 

Strukturen på kommunikation? 

Kommunikations verktyg? 

Röstlägen? 

Ledarskap? 

Positiva, negativa upplevelser? 

kommunikation- patientsäkerhet? 

 


