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Sammanfattning    
 
Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning löper högre risk att skadas av vård 
och behandling än vanlig vårdavdelning. Dels beror detta på den stora mängd läkemedel 
som de erhåller men också på grund av det sköra tillstånd som de befinner sig i. 
Sjuksköterskor inom intensivvården har i studier rapporterat om bristande 
kommunikation och samverkan med behandlande läkare. Forskning har visat att 
patientmortaliteten sjunker om personal inom intensivvård upplever gott samarbete 
inom personalgruppen. Ökad kollaboration mellan personal inom hälso- och sjukvård, 
intensivvården specifikt, kan reducera antalet vårdskador och minska 
patientmortaliteten på sikt. Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever att 
samarbetet och kommunikationen påverkar patientsäkerheten inom intensivvård. 
Datamaterialet samlades in med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer där åtta 
intensivvårdssjuksköterskor deltog. Det insamlade materialet analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. Informanterna var generellt nöjda med samarbetet med sina 
medarbetare och ansåg att arbetet mot en god patientsäkerhet var adekvat, dock 
upplevde de ibland hinder att delta i beslutsfattande gällande patientens vård. På så sätt 
utesluts viktig kunskap om patienten som i förlängningen också kan äventyra 
patientsäkerheten enligt deltagarna. 
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the very first principle in a hospital was, 
“to do the sick no harm” . 
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INLEDNING 
Olika professioners kompetens blir allt mer specialiserad i dagens samhälle, detta ses 
tydligt inom hälso- och sjukvård. Här är yrken och olika verksamheter beroende av 
varandra i ett sammansatt system. Sjukvården har utvecklats bland annat genom höjda 
utbildningsnivåer vilket bidragit till att fler parter kräver insyn inom allt fler områden. 
Detta innebär att i vården måste fler personer höras och innefattas i beslut och 
bedömningar vilket i sin tur ställer högre krav på kommunikation och samarbete i 
vården. Olika professioner kan ha olika perspektiv och verklighetsuppfattningar. Därför 
är det av värde att komma till klarhet i om olika yrkesgrupper kompletterar varandra 
eller om det finns motstridiga förutsättningar inom olika yrkesgrupper (Thornquist 
2001, s. 274, 288). 
 
Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning löper större risk att drabbas av 
vårdskador än patienter på andra vårdavdelningar. Dels beror det på den omfattande 
läkemedelsbehandling de får men också på grund av det sköra tillstånd de befinner sig i 
(Socialstyrelsen, 2012). En vårdskada är enligt patientsäkerhetslagen (1 kap. 5 och 6 § 
PSL) när patienten drabbas av lidande, psykiskt eller fysiskt, som med adekvata 
åtgärder hade kunnat undvikas.  
 
Cirka 100 000 patienter skadas årligen på svenska sjukhus och cirka 6000 av dessa 
avlider på grund av vårdrelaterad skada (Socialstyrelsen, 2012). Sjuksköterskor inom 
intensivvård rapporterar om bristande kommunikation och samverkan med behandlande 
läkare. Patientmortaliteten sjunker om personal inom intensivvård upplever gott 
samarbete inom personalgruppen. Ökad kollaboration mellan personal inom hälso- och 
sjukvård, intensivvården specifikt, kan reducera antalet vårdskador och minska 
patientmortaliteten på sikt (Wheelan, Burchill & Tilin 2003, s. 531). Att vårda en 
patient är en mycket nära och personlig interaktion där yrkesutövarnas egenskaper är 
betydelsefull (Reason 2007, s. 141). Intensivvårdssjuksköterskans subjektiva 
upplevelser av samarbete och kommunikation i relation till patientsäkerhet kan vara 
betydelsefullt för att förbättra vården. I Sverige görs stora satsningar för att öka 
patientsäkerheten inom sjukvården. Syftet med detta arbete var att undersöka hur 
sjuksköterskor upplever samarbetet och hur kommunikationen påverkar 
patientsäkerheten inom intensivvård.  
 

BAKGRUND 

Intensivvård 
För att en avdelning ska kunna benämnas intensivvårdsavdelning ska avdelningen 
kunna behandla svikt i mer än ett vitalt organ. Detta kräver specialutbildad personal, rätt 
bemanning och lokaler. En intensivvårdsavdelning ska även hålla en hög 
kompetensnivå och arbeta multidisciplinärt. Vården som bedrivs skall utvärderas, 
kvalitetssäkras och kvalitetsgranskas. Användandet av aktuell forskning är nödvändigt 
för avdelningens utvecklingsarbete. Intensivvård skall kunna bedrivas dygnet runt med 
bibehållen kvalitet, vilket kräver hög kompetens. Det krävs även kunskaper gällande 
organisation och god samarbetsförmåga (SFAI 2009, ss. 3-9). Utvecklingen av 
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intensivvården har gått snabbt, vilket innebär att en allt större andel äldre och multisjuka 
patienter i dag erbjuds en mer avancerad vård och behandling än tidigare. De patienter 
som intensivvårdssjuksköterskor idag vårdar är kritiskt sjuka med svikt i ett eller flera 
organ. I en hälso- och sjukvård med fler och mer komplicerade behandlingsmetoder 
ökar behovet av kunskap om och förståelse för de fysiologiska processerna. 
Användandet av alltmer medicinsk teknisk utrustning understryker detta. Kravet på 
intensivvårdssjuksköterskans kompetens inom medicin, behandling, teknik och 
omvårdnad ökar. Detta innebär behov av kontinuerlig utbildning och uppdatering inom 
aktuell forskning (Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk 
sjuksköterskeförening 2012, s. 3). 
 

Patientsäkerhet 
Enligt patientsäkerhetslagen betyder patientsäkerhet ”skydd mot vårdskada”. 
Patientsäkerhetsarbete syftar till att undanröja risker och orsaker till negativa händelser. 
Patientsäkerhet bygger på en syn på säkerhet som hämtas från vetenskapsdiscipliner 
som systemteori (Socialstyrelsen 2013, s.15) 
 
Patientsäkerheten är ett område som är högt prioriterat och WHO:s  rekommendationer 
för industriländerna är att fokusera på de bakomliggande orsakerna och organisatoriska 
faktorer som leder till att vården inte är säker. Det finns fyra områdena som är särskilt 
viktiga förbättringsområden. Dessa är ökad kunskap om kommunikation, samarbete, 
mänskliga faktorer och patientsäkerhetskultur (WHO, 2009, s. 6). Säkerhetskultur och 
säkerhetsklimat är två begrep som oftast benämns i aktuell forskning och andvänds allt 
oftare i samband med diskussioner om patientsäkerhet. 
 
Säkerhetskultur och säkerhetsklimat är begrepp som utvecklats och har sina rötter ur det 
mer generella begreppen organisationskultur och organisationsklimat. Säkerhetskultur 
är ett begrepp för kollektiva tankar och värderingar som en organisation har medan 
säkerhetsklimat sammanfattar individers sociala beteende, emotioner attityder och 
interaktionen däremellan (Rollenhagen 2007, ss. 270-278). Socialstyrelsen har i en 
rapport uppmärksammat att värderingar och oskrivna regler som återfinns på en 
avdelning; som nyanställd anpassar sig individen därefter och kan i förlängningen 
äventyra patientsäkerheten, då avdelningens åsikter och riktlinjer skiljer sig från den 
som beskrivs i litteraturen, individen arbetar då inte längre efter evidensbaserad vård 
utan utifrån avdelningens rådande säkerhetskultur (SOU 2008:117 s 93). 
 

Socialstyrelsen har arbetat fram riktlinjer och beskrivit vad lagen säger angående 
patientsäkerhetsarbete. Riktlinjer skall revideras regelbundet och arbetet skall ske 
utifrån vetenskap och beprövade erfarenheter. Det skall finnas väl utformade rutiner och 
personal med adekvat kompetens, samt en plan för kompetensutveckling och 
fortbildning vilket ska vara väl förankrat hos personalen. Det skall även finnas en 
utarbetad plan för riskbedömning i verksamheten och riskerna skall identifieras, 
analyseras, bedömas och åtgärdas. Ledningen måste också se till att det finns ett 
fungerande avvikelsehanteringssystem med bland annat återkoppling och 
dokumentation till verksamheten. Ledningen skall också ansvara och säkerställa att 
inköp av tjänster, produkter och informationssystem och så vidare är säkra vid 
användning (SOSFS 2005:12, s. 7).  Personal som deltog i ett patientsäkerhetsprogram 
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vars syfte var att förbättra lagarbete och kultur visade sig ha betydelse. Intervention som 
patientsäkerhetsronder vilket i denna studie innebar utbildning gällande identifiering 
och eliminering av risker bidrog till att säkerhetsklimatet på 71 
intensivvårdsavdelningar förbättrades (Sexton, Berenholtz, Goeschel, Watson, 
Holzmueller, Thompson & Pronovost 2011, ss. 936-937). Däremot visar andra studier 
skillnader mellan läkare och sjuksköterskor gällande trivsel, klimat, säkerhetsklimat 
samt arbetsvillkor bedömdes signifikant högre av läkare än av sjuksköterskor 
(Chaboyer, Chamberlain, Hewson-Conroy, Grealy, Elderkin, Brittin, McCutcheon, 
Longbottom & Thalib 2013, s. 96-98; Huang, Clermont, Kong, Weissfeld, Sexton, 
Rowan, och Angus 2010, ss. 153-155). 
 

Systemteori 
Systemteori beskrivs som komplexa system (mänskliga, biologiska och tekniska), där 
alla element är beroende av varandra för att kunna uppnå samma mål. Hälso- och 
sjukvården kan ingå i ett system men kan även beskrivas som sociotekniskt system då 
systemet består av både tekniskt och socialt komplicerade strukturer med människor, 
med olika yrken, patienter och medicinteknik (Ternov 2011, ss. 21-22). Systembaserad 
teori utvecklades på 1960-talet av en forskargrupp som har haft stort inflyttande på 
omvårdnadsorienterat tänkande kring kommunikation, i bland annat omvårdnadsteori, 
och inte bara i vårdrelaterade relationer utan även i andra sammanhang.  Begreppet 
”systemteori” används ofta i andra sammanhang för att förklara personer i en 
kommunikationssituation som deltagare i ett system där varje individs handlingar i 
slutändan påverkar helheten. Att förstå helheten och dynamiken i ett system innebär 
systemtänkande. Samarbete i relationer kan ses som ett system, i vårdrelaterade 
sammanhang kan systemteori användas för att analysera och tolka kommunikation och 
samarbete mellan två eller flera personer som t.ex. mellan vårdpersonal (Eide och Eide 
2009, s. 108-115).  
 
Systemteori kan också ses utifrån större sammanhang där en avdelning eller sjukhus är 
ett system. Systemteori kan användas för att kartlägga sambanden i det inre systemet 
och därmed också förutse positiva och negativa resultat av olika kommunikativa 
handlingar. Det minsta systemet patienten är del av är relationen till vårdpersonalen. 
Förhållandet och förändringar i vårdpersonalens attityd och strategi kommer påverka 
patienten (Eide och Eide 2009, s. 108-115). 
 

Samarbete  
Att samarbeta i grupp är en del av vår vardag och vi bidrar med bra och mindre bra 
grupprocesser. Syfte med samarbete i en grupp är att arbeta mot samma mål (Eide och 
Eide 2009, s. 471). Inom intensivsjukvården arbetar flera yrkeskategorier tillsammans. 
En fullgod patientsäkerhet förutsätter ett gott samarbete mellan dessa yrkeskategorier. 
Det finns rapporterat att en välfungerande arbetsgrupp bidrar till lägre patientmortalitet. 
Arbetsgrupper som värderade sin organisation som mindre välfungerande hade högre 
mortalitet relaterat till patientens diagnos (Wheelan, Burchill & Tilin, 2003, ss. 528). 
Genom att förbättra förutsättningarna för god kommunikation och samarbete, kan det 
vidare leda till ökad arbetstillfredsställelse och i förlängningen bättre vård (Thomas, 
Sexton och Helmreich, 2003, ss. 957). Sjuksköterskor ska arbeta för ett gott samarbete 
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med övrig personal och ingripa på lämpligt sätt för att skydda enskilda individer när 
deras hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlande (ICN 2006, s. 5). 
 

Kommunikation  
Begreppet kommunikation kan i sin enkelhet definieras som utbyte av meningsfulla 
tecken mellan två eller flera parter. Kommunikation som betyder göra något 
gemensamt, vara delaktig i, ha förbindelse med kommer från det latinska ordet 
”communicare”. Professionell kommunikation är inte samma sak som kommunikation i 
det vardagliga livet. På jobbet kommunicerar vi inte som privatpersoner utan som 
yrkesutövare- vårdpersonal. De personer vårdpersonal kommunicerar med är antingen 
personer som behöver eller söker vårdpersonals hjälp och stöd eller kollegor och andra 
yrkesgrupper som vi samarbetar med för att kunna hjälpa patienter. Profession kommer 
från av det latinska ordet ”professio” där ”professionell kommunikation” innebär 
kommunikation som hör tillyrket. Rollen som vårdgivare är det som förväntas av en 
själv och av andra. Vårdgivarrollen innebär att uppfylla en funktion för andra av egen 
yrkeskompetens och position. Relation kommer från ordet ”relatio” som innebär att ett 
objekt står i förbindelse med ett annat. Som relation mellan människor, ett förhållande, 
vårdgivarens förhållande till patient, anhöriga och kollegor (Eide & Eide 2009 ss. 21-
23). Kommunikation och samarbete har stor betydelse på en intensivvårdsavdelning och 
har sin påverkan på patientsäkerheten. Ballangrud (2013, s. 17) redovisar i sin 
avhandling att sjuksköterskor hade en positiv uppfattning av teamarbetet. Detta trots att 
bister noterades i teamarbetet gällande kommunikation, ledarskap och samarbete 
(Ballangrud 2013, s. 17) Omvårdnadsorienterad professionell kommunikation har ett 
omvårdnadssyfte. Vårdpersonal kan ha olika arbetsområden och metoder men det 
övergripande syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra 
lidande. Sjuksköterskan ska kunna samordna sitt arbete med närstående och andra 
yrkesgrupper (ICN 2006, s. 3). 
 

Hur stress påverkar kommunikationen 
Vårdgivare i olika yrkesgrupper kan vara utsatta för stress. En viktig orsak till detta är 
bristande möjligheter eller förmåga att ge den hjälp, stöd och behandling som 
yrkesutövaren förväntas kunna ge. Mycket stress och upplevelsen av otillfredsställelse 
inom vården kan troligtvis undvikas om förmågan att kommunicera i svåra situationer 
tränas upp. God kommunikation är en förutsättning inte bara för att kunna kommunicera 
med patienter utan för att kunna ge bättre hjälp och stöd. Detta genom att komma fram 
till bra beslut tillsammans men även för att stimulera varandras utveckling på bästa sätt. 
Förbättrad kommunikation bidrar till bättre hälsa hos patienterna. Bra kommunikation 
innebär därför också en kvalitetssäkring i omvårdnadsarbetet (Eide och Eide 2009, s. 
27). Stress påverkar kommunikationen i ett arbetsteam då stress kan bidra till att 
personer blir lätt irriterade och agerar inte på samma sätt som i en lugnare situation. Vid 
irritation ökar risken med omgivningen att kommunikationen och därmed ökar risken 
för avvikelser och minskad patientsäkerhet. Stress ökar risken för att individer reagerar 
utan hänsyn till andra och helt reflexmässigt (Sharp 2012, s. 23). 
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Professionell kommunikation 
Som yrkesutövare ingår man i olika relationer. Varje relation kan bidra till olika etiska 
frågor och dilemman. Som vårdpersonal är en av de viktigaste aspekterna relationen till 
patient och anhöriga men lika viktig är också relationen till kollegor över 
yrkesgränserna samt till ledningen i den egna verksamheten. Allt vårdarbete är 
tvärprofessionellt och ofta ingår man i grupper där någon har en överordnad och någon 
har en underordnad ställning i förhållande till en själv. En sjuksköterska samarbetar 
dagligen med olika yrkesgrupper, god kommunikation över yrkesgränserna kanske ses 
som en självklarhet. Ofta uppstår det gränser gällande ansvar, insyn och yrkesmässig 
auktoritet (Eide & Eide 2009, ss. 118-119). Sjuksköterskor och läkare har olika 
uppfattningar om hur samarbetet fungerar. Det har visat sig att läkare skattar samarbetet 
och kommunikationen mellan dem och sjuksköterskor mycket högre än vad 
sjuksköterskorna gör (Sexton, Thomas & Helmreich 2000, s. 747). Denna forskargrupp 
fann att sjuksköterskor upplevde att det var svårare att yttra sig och önskade mer 
delaktighet i beslutsfattandet. Det framkom i studien att de även upplevde att deras 
åsikter och kunskap inte tas på allvar.  
 
Att hålla en hög standard på tvärprofessionell kommunikation och samarbete är 
avgörande för arbetsmiljön och den yrkesmässiga kvalitén i förhållande till patient och 
anhörig (Eide och Eide 2009, s. 119). Sjuksköterskor och yngre läkarkollegor som inte 
vill störa ansvarig läkare under jour eller lunch är ett utbrett problem inom hälso- och 
sjukvård, detta är en stor säkerhetsrisk då sjuksköterskor hellre väljer att inte tillkalla 
läkare (Sharp 2012, s. 22).  Sharp hävdar att denna kultur även råder mellan 
sjuksköterskor och undersköterskor där undersköterskor kan ha svårt för att ifrågasätta 
sjuksköterskornas kompetens och agerande.  
 
Vårdlidande  
Att som individ vara i ett så kritiskt tillstånd att man behöver läggas in på en 
intensivvårdsavdelning är ett lidande i sig. Zetterlund, Plos, Bergbom och Ringdal 
(2012, s. 161) visar att efter fem år hade patienter någon form av lidande som påverkar 
patientens vardag till följd av intensivvårdsvistelsen. Patienterna kunde fem år efter 
intensivvårdsvistelse uppleva panik, ångest och depression. Eriksson (1994, s. 39, 53) 
menar att det är människor som oftast förorsakar varandra lidande. Ett lidande som vi 
människor vållar varandra är ofta ett dolt lidande. En människa som själv lidit och 
känner lidande och har försonats med sitt lidande och har själv svårt att medvetet orsaka 
någon annan människa lidande. Det lidande som människor förorsakar varandra har sitt 
ursprung i de mänskliga relationerna. Det finns ett lidande i vården som skapas av 
förväntningar som ställs när man träder in i ett mänskligt möte eller en vårdrelation. 
 
Lidandet är en kamp för människans värdighet och hennes frihet att vara människa. Ett 
vårdlidande är orsakat av vårdsituationen – kränkning av patientens värdighet, 
fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Utebliven vård kan bero på 
bristande förmåga att se och bedöma vad patienten behöver. Utebliven vård innebär 
alltid en kränkning av människans värdighet och är även ett sätt att utöva makt över en 
maktlös. Vårdare åstadkommer ofta vårdlidandet helt omedvetet, många gånger beror 
det på avsaknad av reflektion och bristande kunskap om mänskligt lidande. Vårdaren är 
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fortfarande alltför fokuserad på det högteknologiska och glömmer därför människan. 
Onödigt lidande som att tillfoga en patient en vårdskada bör vårdpersonal sträva efter att 
eliminera och det lidande som inte kan elimineras ska vi göra allt för att lindra (Eriksson 
1994, ss. 11, 92-96, 86-89).  
 
Upplevd bristande eller utebliven kommunikation kan också leda till vårdlidande för 
patienten. Intensivvårdssjuksköterskor har i studier uppgett att inadekvat 
kommunikation med övriga personalgruppen är en dokumenterad risk för 
patientsäkerheten. Detta är ett direkt hot mot patientens integritet men skapar också i 
förlängningen ett konkret lidande (Wheelan, Christian & Tilin, 2003, ss. 532). 
 
Problemformulering 
Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning löper större risk att drabbas av 
vårdskador än patienter på andra vårdavdelningar. Forskning påvisar att brister i vården 
kan förekomma vilket i sin tur kan resultera i vårdskador. Bristande kommunikation och 
samarbete mellan olika professioner riskerar att patientsäkerheten påverkas. Orsakerna 
är troligen multifaktoriella men att undersöka sjuksköterskors upplevelser hur 
kommunikation och samarbete kan påverka deras dagliga arbete skulle kunna bidra till 
mer kunskap för att förbättra patientsäkerheten och arbetsmiljön för 
intensivvårdssjuksköterskor. 
 
Syfte 
Syftet är att belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av hur 
samarbete och kommunikation kan påverka patientsäkerheten.  
 
Metod 
En empirisk studie genom öppna intervjuer med kvalitativ induktiv ansats utfördes. 
Som analysmetod valdes en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Graneheim 2008, s. 
159). Innehållsanalys som vetenskaplig metod utvecklades för att kunna hantera stora 
mängder data, och användes då främst inom massmedieforskning. En induktiv ansats 
innebär att materialet analyseras så förutsättningslöst som möjligt (Lundman & 
Graneheim 2008, s. 159). Den kvalitativa innehållsanalysen används med fördel inom 
omvårdnadsforskning då den fokuserar på möten och samtal mellan människor. 
Kvalitativa studier bygger ofta på intervjuer med öppna frågor där språket och 
kommunikationen står i fokus (Polit & Beck 2004, ss. 57-59, 247-250, Hsieh och 
Shannon 2005, s. 1278). 

Urval  
Studiens informanter valdes utifrån ett ändamålsenligt urval viket innebär att valet av 
deltagare gjordes medvetet (Polit & Beck 2012, ss. 515-538). En stor variation av 
deltagare gällande arbetslivserfarenhet och kön önskades (Polit & Beck 2012, s. 516).  
Initialt kontaktades vårdenhetschefen på en intensivvårdsavdelning i Västra Götalands 
regionen skriftligt via e-post och via telefon. Efter att vårdenhetschefen godkänt 
utförandet av studien (Bilaga 1), var chefen behjälplig att tillfråga en ansvarig 
sjuksköterska som ansvarade för att sjuksköterskor blev tillfrågade och fick muntlig och 
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skriftlig information om studien. Den ansvariga sjuksköterskan hade till 
intervjutillfällena ordnat så ett ostört rum var tillgänglig och att alla intresserade 
sjuksköterskorna hade fått informationsbrev och samtyckesblankett innan (Bilaga 2). 
Totalt åtta intensivvårdssjuksköterskor valde att delta i studien, 11 
intensivvårdssjuksköterskor tillfrågades och en valde att tacka nej samt tre 
sjuksköterskor valde att inte svara. En av de åtta deltagarna var till en början en av de 
två som deltog i provintervju som författarna genomförde. Informanten godkände 
deltagandet i studien och därför valdes även denna intervju att tas med för att inte gå 
miste om relevant data. Intervjupersonernas arbetslivserfarenhet varierade mellan sex 
månader till 17 år. Totalt sju kvinnor och en man deltog i studien. 
 

Datainsamling 
Innan datainsamlingen genomfördes förberedde sig författarna genom att göra varsin 
provintervju, en av provintervjuerna inkluderades i studien.  Datainsamlingen 
genomfördes enligt Olsson och Sörensen (2008, s. 81) som beskriver att den kvalitativa 
forskningsintervjun syftar till att beskriva olika nyanser och perspektiv av 
informanternas livsvärld. Alla deltagare valde att bli intervjuade på sin arbetsplats i ett 
ostört rum. I anslutning till intervjun tillfrågades informanterna om de uppfattat 
informationen och de fick mer information kring studiens syfte. Informanterna fick 
återigen information om att de när som helst kunde avbryta intervjun. I samband med 
denna fick författarna deltagarnas blankett om informerat samtycke (Bilaga 2). 
Intervjuerna utfördes enskilt där en av författarna intervjuande tre och den andra 
intervjuande fem. Intervjuerna spelades in och varade mellan 18 till 35 min. 
Intervjuerna transkriberades enskilt efteråt men i anslutning till intervjuerna. Två öppna 
frågor och ett flertal följdfrågor ställdes till informanterna relaterat till de ämnen som de 
berört.  
 

- Kan du berätta om en situation där kommunikation och samarbetet fungerar bra i 
relation till patientsäkerheten? 

- Kan du berätta om en situation där kommunikation och samarbete fungerar 
mindre bra i relation till patientsäkerheten?  

 
Förförståelse 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström skriver att forskarens förförståelse både kan lägga 
grunden för en idé eller till vidare forskning men den kan också hindra hen från att se 
sin forskning öppet och förutsättningslöst För att undvika att låta vår förförståelse 
prägla intervjun diskuterade vi tillsammans i förväg de egna tankar vi hade inom ämnet. 
Då vi tidigare redan läst en del om det aktuella forskningsläget och erfarit egna 
upplevelser kring studiens ämnesområde, blev det viktigt att innan intervjuerna försöka 
medvetandegöra vår gemensamma förförståelse för att sedan kunna tygla den för 
minimal påverkan på intervjuerna och analysarbetet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 
2008, ss. 121-122). 
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Analys 
En kvalitativ induktiv innehållsanalys användes enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008, ss. 159-160) där syftet är att beskriva skillnader och likheter i 
textinnehållet som därefter uttrycks i kategorier och teman. Alla intervjuer 
transkriberades noggrant var för sig direkt i anslutning till intervjuerna. I denna fas 
valde författarna att aktivt inkludera eventuella pauser och skratt då dessa kunde ha 
betydelse för innebörden i det som berättats (Polit & Beck 2012, s. 557). Texterna lästes 
noggrant igenom var för sig av båda författarna flera gånger. Därefter reflekterade vi 
tillsammans över textens huvudsakliga innehåll. Sedan togs meningsbärande enheter ut, 
det vill säga textinnehåll som hörde ihop eller hade samma sammanhang. Även detta 
steg genomfördes först enskilt av författarna och sedan gemensamt. Därefter 
kondenserades texten genom att korta ner den utan att den för den sakens skull tappade 
sin innebörd. Med hjälp av tolkning av texten delades de meningsbärandeenheterna 
sedan in i kategorier och underkategorier när vi kände oss osäkra kring indelning och 
tolkning fördes en dialog för att uppnå konsensus. (Lundman & Hällgren Graneheim 
2008, ss. 159-163). Ett exempel på analysen presenteras i tabell 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 
Meningsbärande enhet 
Det svårt när man blir 
stressad själv å lyssna 
på andra vad som är 
gjort och inte det har 
man märkt många 
situationer när det.. när 
saker blir gjorda 
dubbelt när saker 
missas 
 
 
Vi har jobbat ihop 
väldigt länge och då 
förstår vi ofta vad man 
tänker och tycker utan 
att behöva säga något 
egentligen. Jag vet ju 
vad jag får göra, vilka 
friheter jag har utan att 
behöva fråga efter 
ordinationer. 
 
Vi ska använda oss 
mycket av SBAR 
underlättar 
kommunikationen. Det 
var en patient som hade 
blivit ner transporterad 
till röntgen så var det 
fel patient det blev 
ingen skada men där 
brast det tydlig i 
kommunikationen. 
 

Kondensering 
I stressiga 
situationer är det 
svårt att lyssna på 
andra. Det märks 
för då görs saker 
och ting dubbelt 
och missas. 
 
 
 
 
Vi har jobbat ihop 
väldigt länge och då 
förstår vi ofta vad 
man tänker och 
tycker utan att 
behöva säga något 
verbalt. 
 
 
 
 
 
Det var en patient 
som blev fel 
transporterad till 
röntgen, ingen 
skada skedd men 
där brast det tydligt 
i kommunikationen 
SBAR hade varit 
bra för att säkra 
kommunikationen. 

Underkategori 
 
Stress i arbetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att kommunicera utan 
ord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikations 
hjälpmedel 

Kategori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation 
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Etiska överväganden 
Författarna sökte tillstånd och fick godkänt att genomföra studien genom 
intensivvårdsavdelningens avdelningschef (Bilaga 1). Alla informanter fick information 
gällande informationskrav, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14).  Informanterna tilldelades informationen genom brev 
och muntligen av avdelningschef och gav därefter sitt samtycke att delta i studien 
(Bilaga 1). Ingen personlig data eller några personuppgifter sparades då alla intervjuer 
kodades med hjälp av en siffra (Kvale och Brinkmann 2014, ss. 225-228) Citat som var 
värdefullt för studiens syfte valdes medvetet att inte tas med då det fanns risk för att röja 
personlig information. Allt material har endast använts för studiens syfte och har 
hanterats säkert så obehöriga inte kunnat ta del av det. 
 
Resultat 
Nedan presenteras deltagarnas upplevelser med hjälp av två för studien centrala 
begrepp: samarbete och kommunikation. Dessa två kategorier tillsammans med följande 
underkategorier är tänkta att på ett enkelt sätt beskriva informanternas upplevelser i 
förhållande till syftet.  
 
I stort är gruppen informanter nöjda med samarbetet gentemot sina medarbetare och att 
arbetet mot en god patientsäkerhet är adekvat, dock upplever de ibland hinder att delta i 
beslut gällande patientens vård. På så sätt utesluts viktig kunskap om patienten som i 
förlängningen också kan äventyra patientsäkerheten enligt deltagarna. 

 
Analysöversikt:  
Underkategori 
 
Att känna sig förbisedd 
 
Trygghet och att ha förmåga att ta vara på varandras 
kompetens   
 
Hur erfarenhet påverkar samarbetet 
   
Tillit och förtroende för varandras kunskap 
 
 
 
Stress i arbetet  
 
Att kommunicera utan ord  
   
Kommunikationshjälpmedel 
   

               Kategori 
 
 
 
 
                  Samarbete 
 
 
 
 
 
 
            
            Kommunikation 
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Samarbete 
Samtliga informanter upplevde att de fler än en gång blivit förbisedda av läkare och 
utryckte stor frustration på grund av detta. En del upplevde även att läkare och 
sjuksköterskor inte delar samma syn på metoder för återhämning och helande vilket 
leder till att de inte längre delar samma mål. Trots detta uppger ändå sju av åtta att den 
generella attityden uppfattas som god och inte alls hämmande. Personalen på 
avdelningen bedriver förbättringsarbete kontinuerligt i form teambildande övningar 
samt lagbaserade personalgrupper där de, enligt informanterna, regelbundet ses under 
mer lättsamma förhållanden. Detta bidrar till en god sämja och i förlängningen gott 
samarbete. 
 

Att känna sig förbisedd 
Majoriteten av deltagarna upplevde att de vid något tillfälle känt sig förbisedda eller att 
deras kunskap blivit underminerad på något sätt. En del upplevde att de behövde 
framföra sina åsikter samt uppfattningar mer än nödvändigt vilket kunde leda till ökad 
frustration hos sjuksköterskan. Sjuksköterskorna upplever att deras kunskap inte tas på 
allvar och att de inte får gehör för vad de ser och känner. Vissa ordinationer kunde 
ibland göras utan att meddela patientansvarig sjuksköterska (PAS) vilket förlängde 
tiden för till exempel administration av läkemedel. 
 

”Ibland finns det gånger man inte blir lyssnad på. Om vi inte håller med om vissa 
ordinationer så ses det ofta förbi... ”. SSK:6 

 
Informanter kunde berätta om tillfällen då läkarna ändrar på läkemedelspumpar och på 
respiratorinställningarna utan att informerar personalen på rummet eller dokumentera 
detta. Detta kan bidra till onödigt lidande och vara en direkt patientfara. Många 
sjuksköterskor upplever det positivt att läkarna är med inne på rummet och gör 
ändringar men det måste ske patientsäkert. Samtliga av informanter upplevde detta som 
frustrerande och uppgav också att en situation likt denna kan äventyra patientsäkerheten 
vilket uppfattandes som oerhört skrämmande. 
 

”Ibland så justerar läkaren respiratorinställningarna utan att konsultera med mig 
först...”. SSK:5 

 
Det kan tas beslut kring en patients vård utan att meddela PAS, det finns gånger då 
sjuksköterskor upplever att deras åsikt inte tas på allvar och som utgjort en direkt 
patientfara. 
 
”En gång så hade jag en patient som hade vårdbegränsningar, och just den dagen hade 

vi väldigt mycket att göra så jag hann inte riktigt sitta och dokumentera något under 
dagen men när jag satte mig vid datorn i slutet på passet så såg jag att min patients 

vårdbegränsningar hade tagits bort”.  SSK:7 
 

”Tyvärr är ordinationerna lite otydliga ibland, läkarna meddelar inte alltid sina 
ändringar eller tillägg. Detta resulterar i att patienten ibland inte får sina mediciner i 

tid”.  SSK:6 
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Trygghet och att ha förmåga att ta vara på varandras kompetens 
Flera av sjuksköterskorna upplevde det positivt när läkarna var närvarande på 
intensivvårdsrummet ofta. Det gav en känsla av trygghet och gjorde läkarna mer 
delaktiga i den dagliga vården av patienten. När läkarna kommer in på rummet och 
återkopplar kring den vardagliga vården fungerade såväl kommunikationen och 
samarbetet väl. Det bidrog även till att sjuksköterskorna inte kände att de var till besvär 
när de varje gång fick söka upp ansvarig läkare. 
 

”När läkarna inte visar sig på rummet känner man sig tjatig”. SSK:1 
 

Många av sjuksköterskorna belyste betydelsen av att det var viktigt att deras kunskaper 
inom området också värdesattes då ett ökat samarbete är mer gynnsamt för patientens 
vård. 
 

”Det var ingen läkare tillgänglig, när jag kom tillbaka till rummet så hade läkaren 
ordinerat något helt annat än vad jag tyckte var rätt. Kommunikation är viktigt, det är 

viktigt att läkarna ser till våra kunskaper också”. SSK:7 
 

Hur erfarenhet påverkar samarbetet 
Det rådde delade meningar om huruvida längden av erfarenhet kunde påverka 
samarbetet mellan läkare och sjuksköterska. Mindre än hälften upplevde fördelar med 
att vara ny eller ha mindre än tre års erfarenhet av intensivvård. De informanter som 
uppgav en fördel med att vara ny hade också mindre än tre års erfarenhet från den 
specifika avdelningen. Fördelen med att vara ny upplevdes bero på anledning att man 
som ny behöver fråga mer jämfört med en mer erfaren och därmed upplevs känna sig 
mer delaktig men också uppmärksammad. 
 
”Om en sjuksköterska är ny kan kommunikationen vara bättre med doktorerna eftersom 

sjuksköterskan kanske frågar mer”.SSK:2 
 
Nackdelen kunde vara att de inte upplevdes särskilt tillförlitliga på grund av sin ringa 
erfarenhet. De mer erfarna informanterna upplevde att på grund av sin långa erfarenhet 
av intensivvård att de ibland lämnades vind för våg och att det upplevdes både bra och 
dåligt. Å ena sidan så uppfattades de som mer pålitliga på grund av sin kunskapsbank 
men å andra sidan upplevde de sig själva som mindre delaktiga i vissa beslut kring 
vården hos en patient. 
 

”Det känns som om läkarna litar mer på de som har jobbat här längre...”.SSK:6 
 
En mindre erfaren sjuksköterska kan upplevas ha bristande kommunikation med andra 
kollegor. Men i själva verket är det kanske brist på erfarenhet och kunskap inom den 
professionen. Men det kan också vara så att som ny frågar man mer, det viktiga är att ta 
hänsyn till att nya sjuksköterskor är beroende av bra kommunikation och samarbete 
eftersom det annars kan leda till längre vårdtider. Intervjupersonerna talade även om att 
ny personal kommer även med nya ögon och kan på så sätt se saker i en organisation 
som behöver förbättras. 
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Tillit och förtroende för varandras kunskap 
Många informanter beskriver att det märks när samarbetet fungerar bra och alla får vara 
delaktiga i beslut för då är intensivvården jätterolig, beskriver många informanter. När 
alla hjälper till och lyssnar på varandras kunskaper bidrar det till en bättre vård. Sedan 
finns det situationer där varandras kompetenser förbises och alla yrkesgrupper arbetar 
individuellt. Många av sjuksköterskorna i studien beskriver att det är bristande 
kontinuitet och därmed minskad tillit till varandra. Alla jobbar mot samma mål, för en 
god och säker vård, men ibland har alla lite olika inställningar till hur målen skall 
uppnås. Många sjuksköterskor upplever att läkare spenderar mindre tid hos patienten 
och därför bör sjuksköterskornas kompetens också tas på allvar och det kan också vara 
orsaken till att man tycker olika gällande en patients vård och vårdnivå. Några av 
sjuksköterskorna beskrev att de ibland inte fick gehör från läkarna om de upplevde att 
en patient blev dålig. Sjuksköterskorna fick i stället söka efter läkaren flera gånger. 
Detta gör att sjuksköterskorna inte upplever att deras kunskap räknas. 
 

”Ibland kan läkaren istället vända sig till en mer erfaren sjuksköterska istället för att 
kommunicera med patientansvarig. Det känns inte så patientsäkert då patientansvarig 
sjuksköterska kanske observerat saker som den mer erfarna sjuksköterskan inte gjort”. 

SSK:2 
 
Olika professioner och kunskaper värdesätts när teamet runt patienten rondar 
tillsammans och alla är informerade om vårdplanen, då är patientsäkerheten som högst. 
Många sjuksköterskor upplever ändå att de får gehör för sina observationer och 
kunskaper. 
 

”Doktorerna har bra tilltro till sjuksköterskorna, de litar på att vi kan våra jobb”. 
SSK:1 

 
”jag kanske inte kan allt, men tillsammans kan vi mycket”. SSK:7 

 
Sjuksköterskorna upplever skillnad i samarbetet beroende på om det finns en kontinuitet 
eller ej bland både sjuksköterskor och läkare. Samarbetet upplevdes bli bättre om de 
kände varandra, då fungerade de bättre som ett team. 
 
Kommunikation 
Samtliga intervjupersoner medgav att den generella attityden till tillfredställande 
kommunikation var jämställd, ingen upplevde att någon medvetet önskade inadekvat 
kommunikation och samarbete. Samtliga uppgav också att arbetet mot bättre 
kommunikation ständigt utvärderades och att resultatet av detta idag används som 
hjälpmedel. 
 
Stress i arbetet 
Att stress påverkar kommunikationen belyste alla. Stress behövde dock inte 
nödvändigtvis endast vara negativt i förhållande till patientsäkerheten. Många 
informanter upplevde att stress kunde göra att man som individ blev mer fokuserad 
vilket bidrog till bättre och tydligare kommunikation i teamet. Stress beskrevs oftast 
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vara i akuta situationer där många är iblandade runt patienten. Om det då inte fanns en 
bra kommunikation bidrog det till att det inte blev patientsäkert då många upplevde att 
det blev rörigt. 
 

”I stressiga situationer är det svårt att lyssna på andra. Det märks för då görs saker 
och ting dubbelt och missas”. SSK:2 

 
Stress påverkar patientvården då vissa saker i den dagliga vården måste prioriteras bort 
på grund av hög arbetsbelastning. Men stress kan också bidra till ökad kommunikation 
då kollegor ofta känner av att det är mycket. Då kommunicerar personalen bättre med 
varandra och delar upp arbetet vilket bidrar till ökad patientsäkerhet. 
 
Att kommunicera utan ord  
Majoriteten av deltagarna uppger att det förkommer dagligen icke-verbal 
kommunikation. Det kan handla om redan etablerade relationer personalen emellan, där 
det räcker med enbart en nickning för att förstå vad den andra menar. Det framgår av 
intervjuerna av de mer erfarna deltagarna att det ibland underlättar patientarbetet utan 
att behöva formellt diskutera ett ärende, att de redan vet vad den andra kommer att säga.  
 
”Vi har jobbat ihop väldigt länge och då förstår vi ofta vad man tänker och tycker utan 
att behöva säga något egentligen”. SSK:7 
 
De erkänner också och säger att den typ av kommunikation är långt ifrån optimal och 
ibland direkt farlig för patienten. 
 
”De som jobbat tillsammans under en längre tid behöver inte kommunicera verbalt. 
Men det är viktigt när det kommer ny personal att det finns en tydlig kommunikation”. 
SSK:2 
 
Ibland förekommer icke-verbal kommunikation i stressiga situationer. Det tas för givet 
att sjuksköterskan kan något som en annan sjuksköterska kan, bristande kommunikation 
i en sådan situation är inte patientsäkert. Däremot upplever några av de mer erfarna 
sjuksköterskorna att den icke verbala kommunikationen ”att känna av” är betydelsefull. 
Då de anser att den icke verbala kommunikationen är kärnan i samarbetet. Sedan sker 
det även icke-verbalkommunikation i form av skrift då dokumentationen på IVA sker i 
pappersform som alla personalkategorier lätt kan ta del av. Många sjuksköterskor 
upplever att med denna dokumentationsform ser alla berörda väldigt lätt om det är något 
som någon annan gjort eller glömt.  
 
Kommunikationshjälpmedel 
Förutsättningen för god kommunikation på en intensivvårdsavdelning beror enligt 
informanterna delvis på de olika hjälpmedel de använder vid till exempel 
överrapportering och rond. Flertalet informanter vittnar om hur vårdkonferenser bidrar 
till att flera yrkeskategorier tillsammans sätter samman en vårdplan för en patient. På så 
sätt tillgodoses den specialistkompetens respektive yrke innehar enligt informanterna.  
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Många av sjuksköterskorna upplever att de på vårdkonferenser får chansen att säga vad 
de tycker och får också mer förståelse om vad läkarna tycker och vad de grundar sina 
beslut på. Det händer att riktningen på vården ändras utan att läkarna frågat vad 
sjuksköterska och undersköterska anser. Det är viktigt att göra personalen på salen 
delaktiga i vården då de som jobbar närmast patienten oftast fått veta vad både anhöriga 
och patienten själv vill. 
 
”Det är viktigt att låta patienten vara delaktig i sin vård och då är det viktigt att lyssna 

på sina medarbetare”.  SSK:7 
 
Några av sjuksköterskorna belyser vikten av kommunikation utanför ronden som 
betydelsefull för känslan av delaktighet. Istället för att konsultbeslut och 
läkemedelsändringar som bestämts utanför ronden kommer som en överraskning. 
 
Förutom vårdkonferens så har på senare tid Gröna Korset vuxit fram som ett hjälpmedel 
för att förhindra vårdrelaterade skador. Gröna Korset innebär att personalen på en 
vårdavdelning dagligen har korta möten där de uppmärksammar valda patientfall där 
patientsäkerheten kan ha äventyrats. Bland annat diskuteras fall där kommunikation och 
samarbete bidragit med patientrisker och om avvikelser bör skrivas. Informanterna 
upplever att detta bidrar till att de längre fram kan bli mer proaktiva i förebyggandet av 
vårdrelaterade skador. Gröna korset är något som nästan alla berättar om i positiv 
bemärkelse. Det bidrar till att personalen pratar om sådant som inte är bra. Många 
upplever att det fortfarande skrivs för lite avvikelser, men att avvikelsehanteringen har 
blivit bättre sen Gröna korset började. 
 
”Gröna korset har bidragit till att man tar upp om det är något som bidragit till 
vårdskada. Men många skriver inte avvikelser fast det borde göras, det är fortfarande 
lite tabu”. SSK:3 
 
Ett annat hjälpmedel är rondmanualer som bidrar till minska risken att viktiga saker 
missas under ronden. Ett exempel är läkemedelshantering som är en faktor som många 
av sjuksköterskorna upplever ofta kan bli fel. Många av informanterna beskriver att 
betydelsen av att skapa rutiner för samarbete och kommunikation är minst lika viktig 
som att skapa riktlinjer för hantering av olika läkemedel. 
 
Nästan alla sjuksköterskor berör också vikten av tydlig och rak kommunikation i det 
dagliga arbete och vid rapportering för att minska risken för patientpåverkan. Enligt 
Sharp (2012, S. 69) och Dunsford (2009, s. 386) är tanken bakom SBAR (Situation, 
Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation) en modell för att strukturera kommunikation 
mellan vårdpersonal. 
 
”Det var en patient som blev fel transporterad till röntgen, ingen skada skedd men där 

brast det tydligt i kommunikationen SBAR hade varit bra”. SSK:3 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser av 
samarbete och kommunikation med sina medarbetare. Genom att samla data via 
individuella intervjuer skildrar resultatet informanternas upplevelser på ett mer 
djupgående sätt. Fördelen med en intervjustudie är att den insamlade informationen inte 
blir ytlig, utan färgas av informantens genuina upplevelser och åsikter, det vill säga 
informanten gavs möjlighet att utveckla sina svar. Intervjuerna utfördes på ett 
semistrukturellt vis där en fråga ställdes och deltagaren tilläts svara fritt med 
uppföljande frågor under intervjuns gång. Detta medförde, jämfört med enkätstudier, att 
frågorna inte styrde deltagarens svar utan hen tilläts att själv utveckla sina svar. Kvale 
och Brinkmann (2009, s. 139) belyser att den kvalitativa forskningsmetoden är att 
föredra när individens livsvärld är i fokus. 
 
Enbart intensivvårdssjuksköterskor intervjuades då syftet var att förstå just den 
yrkeskategorins upplevelser och uppfattningar. Om det hade varit önskvärt att få en 
djupare förståelse för hela personalstyrkan på avdelningen så hade en representativ del 
av varje yrkeskategori behövt delta i undersökningen. Enligt Polit och Beck (2012, s. 
516) är en maximalvariation gällande kön, ålder, erfarenhet att föredra för att inkludera 
olika synsätt av ett fenomen. Detta eftersträvades men kunde tyvärr inte uppfyllas på 
grund av de låga antal informanter som slutligen valde att delta i studien. Det var totalt 
åtta personer som valde att delta i studien men enligt Polit och Beck (2012, s. 521-522) 
finns det inga regler gällande storleken på insamlad data när det kommer till kvalitativa 
studier. Kvalitén på intervjuerna och omfattningen på forskningsfrågan styr antalet 
intervjuer. Författarna hade önskat fler informanter men tiden räcke inte för att engagera 
fler deltagare vilket hade kunnat bidra till en större variation bland deltagarna. Eftersom 
detta var första gången författarna genomförde en studie kan kvalitén på intervjuerna ha 
påverkats. Polit och Beck (2012, ss. 521-522) menar att insamlingen av data kan 
påverkas av forskarnas erfarenhet och skicklighet och menar att nybörjare inom 
kvalitativ forskning behöver fler intervjuer för att uppnå ett mättat material. Även Kvale 
och Brinkmann (2014, s 33-34); Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 201-203) 
beskriver att intervjuaren kan påverka intervjusituationen och därmed kvalitén på 
materialet.  
 
Författarna valde medvetet att inte be enhetschefen välja informanter då ämnet kunde 
bidra till att enhetschefen valde informanter utefter hens subjektiva värderingar. Istället 
valdes en medarbetare ut som hjälp att tillfråga intensivvårdssjuksköterskor att delta i 
studien. Författarna avsatte två veckor för intervjuprocessen där informanterna själva 
kunde styra över tid och plats. Inga informanter valde att delta under dessa två veckor. 
Provintervjuerna gjordes dock under dessa veckor där av en av intervjuerna 
inkluderades till studien. Det tog ytterligare två veckor innan intresserade informanter 
intervjuades. Alla informanter valde att bli intervjuade på sin arbetsplats i ett rum 
utanför avdelningen som hade bokats i förväg. 
 
I informationsbrevet som alla deltagare fick läsa före start framgick det att syftet var att 
undersöka hur kommunikation och samarbete kan påverka patientsäkerheten, det 
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framgick även att intervjuerna skulle ta cirka 30 till 40 minuter (Bilaga 2). Det skulle 
visa sig vara svårt att rekrytera deltagare då författarna i efterförloppet har fått veta att 
många sjuksköterskor på avdelningen uppfattade ämnet som känsligt och inte ville 
riskera missämja med sina medarbetare då en del ansåg frågorna som känsliga. Det 
uppfattades också som att tidsramen var för långt satt, 30-40 minuter ansågs kunna störa 
verksamheten då informanterna valde att bli intervjuade under arbetstid och helst i 
kvällsskiftet mellan personalen. Till studien rekryterades totalt åtta informanter vilket 
ändå bör anses som representativt för avdelningens intensivvårdssjuksköterskor. En av 
de åtta intensivvårdssjuksköterskorna arbetar inte på samma sjukhus eller i samma 
kontext.  
 
Enligt Polit och Beck (2012, s. 487) är det essentiellt att forskaren skapar förtroende hos 
informanten. Genom att dela en ömsesidig respekt så kan maximalt med data samlas, 
dock bör detta balanseras med att intervjuaren kommer för nära intervjupersonen. 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 201-203) menar att vid alla intervjuer så 
påverkar intervjuaren intervjusituationen och på så sätt kan kvalitén på intervjuerna 
påverkas.  
 
Alla intervjuer transkriberades direkt i sin helhet i anslutning till intervjun för att öka 
reliabiliteten och för att underlätta analysfasen. (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 225-
228). Trots att inspelningarna lyssnades igenom på nytt efter transkriberingen för att 
säkerställa innehållet finns det risk för missförstånd eller att detaljer kan ha missats. 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 170) är det viktigt för 
tillförlitligheten att båda författarna är aktiva under analysfasen. Båda författarna läste 
de transkriberade intervjuerna i sin helhet och tog ut de meningsbärande enheterna var 
för sig för att sedan tillsammans göra om processen och jämföra de meningsbärande 
enheterna som tagits ut. Nästa steg i analysfasen när texten kondenserades och 
kategorier och under kategorier identifierades arbetade författarna tillsammans. 
Författarna dokumenterade analysfasen som presenteras på sida nio i arbetet. Citat 
valdes att presenteras i resultatet detta för att öka giltigheten (Lundman och Hällgren 
Graneheim 2008, s. 170). Vid kvalitativ metod använder forskaren sig själv för att förstå 
fenomenet och därmed finns en risk för att den personliga förförståelsen kan påverka 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 233-234). Under analysarbetet strävade 
författarna efter att så objektivt som möjligt bearbeta materialet så att kondenseringen 
och kodningen inte förlorade sitt sammanhang eller innebörd. Att båda författarna i 
studien arbetat med samtliga delar av analysen ökar tillförlitligheten i resultatet då 
analysarbetet reflekterats och på så sätt blivit mer stringenta. Författarna har försökt så 
noggrant som möjligt beskriva förutsättningar för överförbarhet genom att beskriva 
urval, deltagare, analys och andra omständigheter som beskriver kontexten för denna 
studie (Lundman och Hällgren Graneheim 2008, s. 162,170).  
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Resultatdiskussion  
Vår slutsats är att denna studie har bekräftat det redan existerande forskningsläget 
gällande upplevelser av kommunikation och samarbete. Skillnaden är dock att 
informanterna i denna studie gavs möjlighet att identifiera och fritt diskutera potentiella 
hinder för adekvat kommunikation och samarbete som i förlängningen kan påverka 
patientsäkerheten. Samtliga informanter har uppgett att de upplevt både positiva och 
negativa upplevelser av kommunikation och samarbete. Samtliga har vid något tillfälle 
upplevt sig vara uteslutna från beslutsfattandet rörande patientvården och anser då att 
patientsäkerheten kan ha äventyrats. Det framgick dock att den generella attityden 
gentemot de påverkbara variablerna för god patientsäkerhet var positiv. Samtliga 
upplevde ett pågående förbättringsarbete där personalen på avdelningen ansågs 
ambitiösa i arbetet. En rad olika kommunikationshjälpmedel har införts som ett resultat 
av det nämnda förbättringsarbetet. I studiens resultat redogör informanterna för hur 
Gröna korset kunnat bidra till en säkrare vård då det uppmuntrat anställda att prata om 
patientsäkerhet samt bidragit till att mer avvikelser har skrivits. Enligt Sharp (2012. s. 
85) är man som medarbetare skyldig att rapportera både risker och händelser som 
kunnat bidra till patientskada. Personer som arbetar patientnära har en viktig position 
när det kommer till att förbättra patientsäkerheten. Informanterna i denna studie 
beskriver att det finns ett visst tabu gällande att skriva avvikelser men att det upplevs ha 
blivit bättre sedan Gröna korset implementerats. Det kan så klart finnas många olika 
anledningar till att avvikelser inte rapporteras. Enligt Low och Belcher (2002, s. 181) är 
sjuksköterskor mer benägna att rapportera avvikelser än läkare. Tanken med Gröna 
korset är att också läkarna skall delta vilket på sikt kan tänkas öka antalet avvikelser 
som skrivs avd dem. Studien belyser således att kommunikationshjälpmedel som Gröna 
korset inte bara bidrar till en mer patientsäker vård, utan att också samarbetet mellan 
olika yrkesgrupper stärks. Studien ger därför underlag som kan användas för att 
implementera likande hjälpmedel på andra intensivvårdsavdelningar. 
 
I en fransk studie av Hartog och Benbenishty, (2014, s. 33) visade det sig att så mycket 
som 72 % av sjuksköterskorna på en intensivvårdsavdelning upplevde konflikter på 
grund av oenighet mellan olika yrkesgrupper. Detta kunde bero på personliga 
egenskaper men framför allt på misstro sjuksköterskorna upplevde sig kännas vid.  Vår 
studie kan delvis bekräfta detta resultat, framför allt är upplevelsen av misstro mest 
framträdande. Johnson och Krings beskriver en intervjustudie (2012, s. 346) att 
sjuksköterskorna på en intensivvårdsavdelning upplevde bättre förutsättningar för 
kommunikation och samarbete jämfört med en vanlig vårdavdelning på grund av den 
väldigt specialiserande vårdtypen. Eftersom vår studie är utförd på enbart en 
intensivvårdsavdelning så kan vi inte dra samma slutsats däremot upplever deltagarna i 
denna studie, trots mindre frekventa fall av misstro, en nöjdhet över den rådande 
kulturen. Johnson och Krings (2012, s. 331) belyser även att de ser 
kommunikationshjälpmedel som bidragande faktor för den positiva upplevelsen, 
framför allt anses SBAR vara huvudbidraget. SBAR används även på den 
intensivvårdsavdelning som vår studie är genomförd på, detta kan vara en tänkbar 
anledning till den positiva kulturen som råder gällande kommunikationen. Samtliga 
informanter nämnde att vårdkonferenser bidrog till god patientsäkerhet, det kan 
innebära att den positiva attityden till rådande kultur beror på att man inte enbart 
använder sig av ett hjälpmedel utan flera och på så sätt ges fler professioner möjlighet 
att påverka patientvården. Enligt Dunsford (2009, s. 388) beskriver sjuksköterskor att 
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SBAR sparar tid och förbättrar kommunikationen generellt. Även läkare (Woodhall, 
Vertacnik & McLaughlin 2008, s. 316). Beskriver att kommunikationen mellan 
sjuksköterskor blivit bättre då informationen blivit mer strukturerad.  
 
Patientmortaliteten är lägre på de intensivvårdsavdelningar där personalen upplever 
känslan av teamarbete som framträdande, alltså där var och en upplever sig vara en 
bidragande faktor till patienters återhämtning och framtida hälsa, jämfört med en 
avdelning vars kultur kan upplevas som mer stram och anonym (Wheelan, Burchill & 
Tilin 2003, s. 531) Samarbetet på den intensivvårdsavdelning där vår studie är 
genomförd beskrivs som ett blandat resultat av både goda men också dåliga 
förutsättningar för adekvat samarbete. Wheelan & Tilin (2003, s. 531) har i sin 
forskning funnit att mortaliteten bland patienter som vårdas på en 
intensivvårdsavdelning är lägre om personalen upplevde ett fullgott samarbete, framför 
allt med sina läkare.  
 
Kvalitén på kommunikation och samarbete kommer oundvikligt att påverka patienten 
både positivt men också negativt. Det finns en tydlig skillnad hos läkare och 
intensivvårdssjuksköterskor gällande hur deras beslut i slutändan påverkar patientens 
vård (Hamric & Blackhall 2007, s. 424). Deltagarna i vår studie beskriver både goda 
men också en del dåliga exempel där, enligt intensivvårdssjuksköterskorna, 
patientsäkerheten kan ha riskerats. Vi har alltså enbart fokuserat på 
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och inte läkares, det ger oss enbart en sida av 
uppfattningar kring patientsäkerhet. Hamric och Blackhall (2007 s 424) beskriver hur 
läkare oftare uppfattar samarbetet med sjuksköterskor som bra men också att 
patientsäkerheten är adekvat jämfört med intensivvårdssjuksköterskor som i högre 
utsträckning upplever raka motsatsen. En giltig förklaring kan enligt författarna vara att 
sjuksköterskor inte upplever sig vara tillräckligt delaktiga i beslutsfattandet och vården 
för att stå bakom de beslut som tas. Detta resultat kan jämföras med det som deltagarna 
i vår studie hävdar; otillräckligt deltagande genererar sämre patientsäkerhet. Hamric och 
Blackhalls (2007, s. 424) resultat visar, förutom minskad delaktighet i beslutstagande, 
även att känslan av frustration och etiska dilemman präglar sjuksköterskornas sinnen.  
 
Forskning hävdar att konsekvenserna med att känna sig utesluten från beslut kan i 
förlängningen skapa känslan av frustration och känslan av otillräcklighet hos 
sjuksköterskorna, men också att mortaliteten hos patienterna blir lägre om samarbetet 
upplevs fungera bra. Det är alltså av största vikt att alla professioner ges möjlighet att 
återkoppla men också bjuds in för konsultering för olika typer av vårdproblem för att så 
mycket som möjligt täcka alla kunskapsluckor, eller åtminstone komplettera varandras 
med ytterligare kunskap.  
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Slutsats 
Vårdsituationer och arbetsmiljö är generellt krävande för både sjuksköterskor, läkare. 
Det är därför viktigt att alla i personalgruppen har en god kommunikation och ett bra 
samarbete där gemensamma mål och strategier finns för att kunna tillgodogöra 
patienters behov och underlätta patientsäkert arbete. Att misstag i vården sker är ett 
faktum, det finns en framträdande mänsklig faktor som kan bidra till patientskada. 
Sjuksköterskor upplever att det är då den hierarkiska ordningen blir alltför tydlig, 
framförallt mellan sjuksköterskor och läkare, som patienten riskerar att påverkas 
negativt. När kommunikation och samarbete inte fungerat ses det tydligt på patientens 
välmående och tillfrisknande att vården blivit fördröjd. När samarbetet inte fungerar 
optimalt, då riskerar arbetsplanen för patientens vård att bli lidande, något som upplevs 
bidra till sämre vårdresultat och förlängda vårdtider. Bättre kommunikation och 
samarbete kan således inte bara bidra till en säkrare vård och mindre lidande för 
patienten, utan även bidra till en mer hållbar miljö då vårdtider förkortas. Detta bidrar i 
sin tur till minskad resursanvändning och mindre antibiotikaanvändande vilket på sikt 
kan påverka miljön positivt. 
 
Kliniska implikationer 
Studiens resultat, som i stora drag bekräftar tidigare forskning, kan användas för att 
påvisa hur viktig god kommunikation och samarbete över professionsgränserna är för 
patientsäkerheten. God kommunikation är inte en självklarhet, genom att uppmuntra 
medarbetare att arbeta med förbättring kring patientsäkerhet och att alltid rapportera 
risker kan denna förbättras. Detta kan ske i grupper i olika mötesformer som beskrivs i 
resultatet för att skapa ett bra säkerhetsklimat och uppmuntra medarbetare att prata om 
risker som finns. Detta är en stor utmaning för hälso- och sjukvården då det råder högt 
arbetstempo och många arbetsuppgifter som inte direkt är patientrelaterade kanske 
oftast prioriteras bort. Författarna menar att detta medför att förbättringar inom 
patientsäkerheten kommer vara betydande för att arbetsmiljön också kommer att kunna 
förbättras för både läkare och sjuksköterskor.  
 

• Implementera kommunikationshjälpmedel på fler intensivvårdsavdelning. 
• Kontinuerlig utbildning för personal där både läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor får öva i grupp. 
• Forma narkosläkarnas ST-utbildning och sjuksköterskornas 

intensivvårdsutbildning så att dessa innehåller ett större fokus på samarbete 
professionerna emellan. 

 
Framtida forskning 
Studier som rör läkares subjektiva upplevelser om samarbetet och kommunikationen på 
en intensivvårdsavdelning skulle kunna bidra till underlag för framtida 
intensivvårdsutbildningar men även för utvecklingen av innehållet i läkarutbildningen. 
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Bilaga 1 

 

 
 
 
Till verksamhetschef och/eller avdelningschef gällande förfrågan om 
deltagande i studie för examensarbete på magisternivå inom 
intensivvård 
 
Vi är två studenter som studerar till specialistsjuksköterska inom intensivvård och ska 
skriva ett examensarbete på magisternivå vid Högskolan i Borås. Fokus i denna studie 
kommer att ligga på hur specialistsjuksköterskor upplever att samarbete och 
kommunikation påverkar patientsäkerheten. 
 
Examensarbetet genomförs som en kvalitativ intervjustudie, intervjuerna kommer att ta 
cirka 30-45 minuter. Intervjuerna är planerade att genomföras med 
specialistsjuksköterskor inom intensivsjukvård där deltagarna själva får välja var de vill 
bli intervjuade. Syftet med studien är att belysa hur sjuksköterskorna upplever att 
samarbete påverkar patientsäkerheten. 
 
Tillsammans med vår handledare är vi de enda som kommer att ha tillgång till 
intervjumaterialet som kommer att raderas efter avslutat magisterarbete. Vi hanterar 
materialet enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
 
Vi söker nu godkännande att kontakta åtta specialistsjuksköterskor inom verksamheten 
för deltagande i vår studie. Om möjligt eftersträvas en spridning i kön, ålder och 
yrkeserfarenhet hos de intensivvårdssjuksköterskor som önskar delta. 
 
Separat informationsbrev samt samtycke skickas separat till de tillfrågade 
specialistsjuksköterskorna som önskar delta. Deltagandet är frivilligt och kan när som 
helst avbrytas utan förklaring. 
 
Borås 2015-01-24 
 
Myriam xxxxx    Robin xxxxxxx 
 
Handledare 
Isabell Fridh 
Lektor  
Akademin för arbetsliv, vård och välfärd 
Högskolan i Borås e-post isabell.fridh@hb.se Tel 033 435 4690   



 27 

 
 

  
 
 
 
Godkännande 
 
Härmed godkänner jag att Myriam Saadoun och Robin Kindström genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
 
Namn ___________________________________________ 
 
Titel _____________________________________________ 
 
Verksamhet ____________________________________ 
 
Ort / Datum ____________________________________ 
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Till dig som är intensivvårdssjuksköterska 
 
Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterskor inom intensivsjukvård vid 
institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vi kommer våren 2015 att 
genomföra en studie på er intensivvårdsavdelning. Studien kommer vara underlag till 
vår magisteruppsats. Syftet med studien är att belysa hur intensivvårdssjuksköterskor 
upplever att samarbete och kommunikation påverkar patientsäkerheten. Studien är en 
kvalitativ intervjustudie och kommer bestå av en öppen intervju men två 
öppningsfrågor, intervjuerna beräknas ta cirka 30-45 minuter. Intervjuerna kommer att 
spelas in för att sedan transkriberas (skrivas om till text) och analyseras. Varken ditt 
namn eller andra uppgifter om dig som person kommer att spelas in. Vi hanterar 
materialet enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Det är enbart vi studenter som 
genomför studien samt vår handledare som kommer att ta del av materialet. 
Studiematerialet kommer att analyseras med hjälp av en kvalitativ metod och resultatet 
kommer att redovisas så att ingen berörd deltagare kommer att kunna identifieras. 
 
 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan någon vidare 
motivering. Har du frågor så tveka inte att kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Student    Student 
Myriam Saadoun   Robin Kindström 
E-post: saadoun.myriam@hotmail.com  E-post: r.kindstrom@gmail.com 
Telefon: 0735-142620   Telefon: 0735-251567 
 
Handledare 
Isabell Fridh, PhD, Lektor 
Institution för vårdvetenskap 
Högskolan Borås 
E-post: isabell.fridh@hb.se 
 
 



 29 

 
 
 

 
 
 
 
Godkännande 
 
Jag har tagit del av ovanstående information samt muntlig 
information och ger mitt godkännande för att deltaga i studien. 
 
Datum____________ 
 
 
_________________________ __________________________ 
Namnunderskrift     Namnförtydligande 
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