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SAMMANFATTNING 

Bakgrund:  Tidigare forskning visar att bristande icke-tekniska kunskaper som 

samarbetsförmåga och kommunikation orsakar många patientrelaterade komplikationer. 

Den operativa vårdmiljön utgör en hög risk för patienten och det finns därför ett 

kunskapsbehov om vilka praktiska åtgärder anestesisjuksköterskan behöver tillämpa för att 

öka patientsäkerheten och förebygga vårdskador i operationsmiljön. Syfte: Syftet är att 

beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av tvärprofessionell teamträning med fokus på 

patientsäkerhet i en operationsmiljö. Metod: Metoden som användes för att besvara syftet är 

en allmän litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar. Analysenheten utgjordes av tio 

kvalitativa artiklar, fem kvantitativa och fem av blandad metod. Artiklarnas innehåll 

analyserades för att identifiera likheter och skillnader i syfte, metod och resultat. Resultat: 

Resultatet visade att anestesisjuksköterskors erfarenheter av tvärprofessionell teamträning 

handlade om att: få en ökad medvetenhet om sina egna brister, att få möjlighet att öka sina 

icke-tekniska färdigheter, att få en ökad förståelse för sin yrkesroll och för övriga 

teammedlemmars funktion i operationsteamet samt att få kunskap om teamträningens 

praktiska tillämpbarhet och konsekvenser för patientsäkerhetsarbetet. Slutsats: 

Tvärprofessionell teamträning kan enligt anestesisjuksköterskornas erfarenheter ha positiv 

inverkan på patientsäkerheten. Dock krävs upprepad träning för att de positiva effekterna 

ska kunna bibehållas under en längre tid.  

Nyckelord: allmän litteraturöversikt, anestesisjuksköterska, kvalitativ, patientsäkerhet, 

tvärprofessionell teamträning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Previous research shows that a lack of non-technical skills such as teamwork 

and communication accounts for the majority of all patient-related complications that arise. 

The surgical environment poses a high risk for the patient which require knowledge about 

what practical measures the anaesthetist nurse needs to apply in order to increase patient 

safety and prevent health injuries in an operational care environment. Aim: The aim of this 

thesis is to describe nurse anaesthetists experiences of interdisciplinary teamtraining with a 

focus on patient safety in an operating environment. Method: A general literature overview 

was used to answer the aim of this exam paper. The analysis unit consisted of ten qualitative 

articles, five quantitative articles and five with mixed-method. The content of the articles was 

analysed to identify similarities and differences in aim, method and result. Results: The 

result showed that the experience of nurse anaesthetists in interdisciplinary team training 

was to: gain an increased awareness of their own shortcomings, to have the opportunity to 

increase their non-technical skills, to gain an increased understanding of their professional 

role and the function of other team members in the operation team and to gain knowledge 

about the practical applicability of the team training and consequences for patient safety. 

Conclusion: Nurse anaesthetists experience a positive effect on patient safety due to 

interdisciplinary team training. However, repeated team training is required to obtain long 

term effects on patient safety practice.  

Keywords: general literature overview, interdisciplinary teamtraining, nurse anaesthetist, 

patient safety, qualitative 
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1 INLEDNING 

Som anestesisjuksköterska arbetar man tvärprofessionellt i en högteknologisk vårdmiljö. Det 

ställer höga krav på anestesisjuksköterskans medicintekniska kunskaper samt förmågan att 

kunna förena dessa med ett patientfokuserat arbete tillsammans med hela operationsteamet. 

Som specialistutbildade sjuksköterskor har vi ett ansvar att arbeta patientsäkert vilket bland 

annat innebär att skydda patienterna mot vårdskador. I den operativa miljön kan patienten 

inte alltid själv ansvara för till exempel sin delaktighet eller säkerhet då han eller hon är sövd. 

Patientens påverkade medvetandegrad ställer ytterligare krav på att vi som vårdpersonal ser 

till att patientsäkerheten inte hotas. Patientsäkerhetsarbetet innebär i praktiken att 

analysera, identifiera och förebygga orsaker och risker till varför patienterna skadas i 

sjukhusmiljön. Under min verksamhetsförlagda utbildning kunde brister i 

patientsäkerhetsarbetet observeras. Det kunde till exempel vara brister i kommunikationen 

mellan anestesisjuksköterskan och kirurgen i operationsteamet där missuppfattningar om 

vad som ska utföras på patienten kunde ge negativa följder. Det läggs redan under 

utbildningen stor vikt på praktisk övning och utvärdering av medicintekniska kunskaper och 

inte lika mycket kring så kallade icke-tekniska färdigheter som visat sig ha stor betydelse för 

patientsäkerheten. För att anestesisjuksköterskan ska kunna arbeta patientsäkert 

tillsammans med ett tvärprofessionellt operationsteam krävs mer kunskap kring praktiska 

åtgärder som kan tillämpas för att anestesisjuksköterskan ska kunna tillämpa ett 

förebyggande patientsäkerhetsarbete.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras olika centrala begrepp, tidigare forskning och det teoretiska 

perspektivet utifrån Callista Roys (1998; 2009) adaptionsmodell samt begreppen människan, 

hälsa, miljö och vårdande.  

2.1 Definitioner av begrepp 

Under avsnittet definitioner av begrepp presenteras olika centrala begrepp som används i 

examensarbetet med tillhörande förklaringar.  
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2.1.1 Vårdskada 

En vårdskada är en fysisk eller psykisk skada hos patienten som uppstått under dennes 

kontakt med vården som antingen hade kunnat förhindras eller kommit till följd av vården 

på grund av att otillräckliga eller inga adekvata åtgärder vidtagits i tid (Lindh & Sahlqvist, 

2013). Vid inträffad vårdskada är det vårdgivarens ansvar att sätta in adekvata åtgärder för 

att lindra patientens lindande samt förebygga förvärrade symtom eller tillkomst av nya. Det 

är även vårdgivarens skyldighet att informera patienten om att en vårdskada inträffat samt 

vilken tillämpning av åtgärder som planeras. Patienten ska även erbjudas hjälp med 

framföringen och hanteringen av klagomål som eventuellt har uppstått. Om patienten av 

olika anledningar inte själv kan ta del av information eller själv önskar ska även anhöriga 

underrättas och informeras av vårdgivaren om det inträffade. Om en inträffad händelse 

medfört eller om den hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada hos patienten är det 

vårdgivarens ansvar att anmäla händelsen hos inspektionen för vård och omsorg (IVO) i 

enlighet med Lex Maria (Vårdhandboken, 2018c). All form utav medicinsk behandling 

medför alltid risker för en varierande grad av biverkan eller komplikation. Förväntade 

biverkningar eller komplikationer är alltså inte att förväxla med vårdskador. Detta utesluter 

dock inte att biverkningar och/eller komplikationer inte kan orsaka vårdskador vid uteblivna 

eller otillräckligt insättande av åtgärder (Lindh & Sahlqvist, 2013).  

2.1.2 Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet innebär att patientens kontakt med vården ska vara säker. I praktiken 

innebär det att patienten ska skyddas mot fysiska och psykiska komplikationer och /eller 

uppkomst av vårdskador genom tidig identifiering av risker och hot mot patientsäkerheten i 

vårdmiljön (Lindh & Sahlqvist, 2013). Patientsäkerhetsarbetet är vårdgivarens ansvar men 

patienter och närstående ska också ges möjlighet att delta. Det är även vårdgivarens ansvar 

att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete vilket innebär att arbeta förebyggande för 

att förhindra vårdskador. Vårdgivaren är inte enbart skyldig att utreda händelser som lett till 

vårdskada utan även händelser som hade kunnat leda till vårdskador som en del i 

patientsäkerhetsarbetet. Om ett allvarligt hot mot patientsäkerheten inträffat är det 

vårdgivarens skyldighet att anmäla det till IVO för inspektion och utredning 

(Vårdhandboken, 2018b).  

2.1.3 Tvärprofessionellt team 

Definitionen av ett tvärprofessionellt team är en sammansättning av individer från olika 

professioner och/eller med olika specialistkompetenser oavsett hur nära samarbetet mellan 

de olika personerna är (Vårdhandboken, 2019). I detta examensarbete innefattar det 

tvärprofessionella teamet samtliga medverkande professioner i ett operativt team. I det här 

fallet innebär det anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska, narkosläkare, kirurg och 

undersköterskor.  
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2.1.4 Tvärprofessionell teamträning 

Tvärprofessionell teamträning är praktiska utbildningstillfällen som syftar till att ge det 

tvärprofessionella teamet en möjlighet att tillsammans förena sina samlade teoretiska och 

praktiska kunskaper med förhoppning om att kunna förbättra vårdandet av patienter och öka 

patientsäkerheten (Flin & Maran, 2015; Sun, Marshall, Sykes, Maruthappu & Shalhoub, 

2018).  

Crew/crisis resource management (CRM) är en form av tvärprofessionell teamträning som 

fokuserar på olycksförebyggande arbete inom ett arbetslag. Den utvecklades till en början 

inom flygvärnet men tillämpas även inom vården under benämningen crisis resource 

managent (Vårdhandboken, 2018a). Metoden innebär att teoretiska kunskaper förenas med 

praktiska, icke-tekniska färdigheter som kommunikation, beslutsfattande, 

situationsmedvetenhet och kännedom om egna och andras reaktionsmönster vilket är 

nödvändigt för att kunna tillämpa teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i rätt 

sammanhang. Målet med CRM är även att skapa ett tillåtande klimat med möjlighet för alla i 

teamet oavsett profession eller titel att ställa frågor och att uttrycka om något känns fel 

(Vårdhandboken, 2018a). För att uppnå detta har den tvärprofessionella teamträningen olika 

praktiska utföranden för att teammedlemmarna ska kunna tillgodogöra sig teamträningen i 

sitt kliniska arbete. Den tvärprofessionella teamträningen har ofta en teoretisk grund av CRM 

baserade principer som praktiskt tillämpas och reflekteras i simulerade akuta och/eller icke-

akuta situationer. Utförandet kan ha flera olika utformningar men ett vanligt förekommande 

exempel är olika scenarion som förbereds och iscensätts i simuleringar som utspelar sig i 

operationsmiljöer och hanteras av det tvärprofessionella teamet. Syftet med det är att ge 

teammedlemmarna en möjlighet att hantera situationen ungefär som de hade gjort i en 

verklig situation med en riktig patient och på så sätt generera ett praktiskt lärande och 

möjliggöra förbättringsarbeten om eventuella brister uppmärksammas (Sutton, 2009). 

2.2 Tidigare forskning 

I tidigare forskning presenteras vilken kunskap existerande vetenskapligt underlag inom valt 

problemområde genererat samt vilka kunskapsluckor som identifierats.  

2.2.1 Samarbete från ett tvärprofessionellt perspektiv  

Det tvärprofessionella teamets erfarenheter av patientsäkerhet visar att den operativa vården 

utgör en högriskmiljö för patienterna. Anledningen till det är att vården förutsätter ett 

tvärprofessionellt samarbete i en högteknologisk miljö inom det operativa teamet (Mazzocco 

m.fl., 2009). Det har kunnat urskiljas många olika faktorer som antingen kan gynna eller 

begränsa det tvärprofessionella samarbetet. Det tvärprofessionella samarbetet i ett 

operationsteam har enligt van Leijen-Zeelenberg m.fl. (2015) påverkats av förståelsen för 

varandras professioner. Det som kunnat påvisas är att det finns en bristfällig förståelse för 

varandras professioner och ansvarsområden vilket påverkar samarbetet negativt men det 

genererar även en bristande tillit mellan de ingående professionerna i operationsteamet. 
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Identifieringen av olika orsakssamband mellan gott samarbete och mindre komplikationsrisk 

för patienterna har varit problematiskt att urskilja då det finns ett flertal olika faktorer som 

påverkar utfallet (Gordon, Darbyshire & Baker, 2012). Det som dock kunnat fastställas är att 

sannolikheten för vårdskador eller morbiditet ökade då samarbetet i det operativa teamet 

inte fungerade. Beteenderelaterade brister som kunde identifieras var till exempel avsaknad 

av genomgång, informationsdelning, att våga ifrågasätta åtgärder, föreslå åtgärder, närvaro 

och uppmärksamhet samt en bristande plan för oförutsedda händelser. De 

beteenderelaterade bristerna kan antingen förstärkas eller minska beroende på personkemin 

och hierarkin som råder i det operativa teamet (Allard, Bleakly, Hobbs & Vinnell, 2007; 

Bogdanovic, Perry, Guggenheim & Manser, 2015). Det finns även skillnader i arbetssätt på 

individnivå mellan personalen som arbetar i operationsteamet. Om personalen har arbetat 

med varandra under en längre period har de inte bara kunskap om varandras arbetssätt, 

styrkor och svagheter utan det har även skapats ett öppet arbetsklimat och en tolerant 

atmosfär (Cavuoto m.fl., 2017). Ett öppet arbetsklimat kan innebära att teammedlemmarna 

samarbetar med varandra och tar tillvara på varandras kunskaper och åsikter (Bleakley, 

Boyden, Hobbs, Walsh & Allard, 2006).  

2.2.2 Organisatoriska och individuella faktorers inverkan på patientsäkerheten 

Det finns både organisatoriska och individuella faktorer som påverkar det tvärprofessionella 

samarbetet i ett team. De organisatoriska faktorerna kan dock påverka de individuella 

faktorerna och tvärt om vilket ställer dessa i ett direkt samband med varandra (Gillespie, 

Gwinner, Chaboyer & Fairweather, 2013). En organisation kan till exempel ha ett mål att 

sträva emot men då gället det att alla individer i organisationen har kännedom, vilja och 

kapacitet att sträva mot organisationens formulerade mål. Det är däremot organisationens 

ansvar att bistå med rätt verktyg och resurser för att skapa goda förutsättningar för 

individens strävan mot måluppfyllelse. Målsättningen måste även vara tydligt formulerad, 

allmänt känd av personalen och realistisk i förhållande till övriga organisatoriska faktorer 

som existerar till exempel kostnadseffektivitet (Karam, Brault, van Durme & Macq, 2018).  

Det finns återkommande beskrivningar om att det krävs åtgärder inom organisationen för att 

motarbeta hierarkin i den operativa vårdmiljön för att främja ett patientsäkert teamarbete 

där varje professions kunskap tas tillvara på ett så effektivt sätt som möjligt (Brindle m.fl., 

2018; Karam m.fl., 2018; San Martin-Rodriguez, Beaulieu, Dámour & Ferrada-Videla, 2005). 

Det finns enligt Whyte m.fl. (2009) flera olika faktorer som påverkar en individs vilja och 

förmåga att ändra sitt arbetssätt och acceptera förändringar. För att individen ska vara villig 

att acceptera en förändring eller målsättning krävs motivation genom till exempel evidens 

och förståelse för vad förändringen kan tillföra. Utifrån det tvärprofessionella teamets 

erfarenheter finns det enligt Gordon m.fl. (2012) både organisatoriska och individuella 

faktorer som kan påverka patientsäkerheten. De individuella faktorerna kan vara 

beteenderelaterade där den mänskliga faktorn ingår i problematiseringen. I den operativa 

miljön finns ett större fokus på teknisk kunskap och dess påverkan på patientsäkerheten och 

kunskapen om hur olika icke-tekniska faktorers påverkan är inte lika utbredd. Icke-tekniska 

faktorer är till exempel kommunikation, medvetenhet, interaktion, beslutsfattande och 
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riktlinjer. Ett centralt tema var bristande förmågan på situationsbunden medvetenhet som är 

en förutsättning för riskidentifiering och därmed även ett riskförebyggande arbete. 

2.2.3 Ansvarsfördelning och samarbetsförmåga 

Ett operationsteam inkluderar flera olika professioner med olika specifika kunskaper. Det 

kan även medföra skillnader i prioriteringar under till exempel den preoperativa 

genomgången där samtliga yrkesgrupper i ett operationsteam deltar. Både kirurger och 

anestesisjuksköterskor anser att den preoperativa genomgången är viktig för operationen 

men kirurgen kan anse att operationsområdet är viktigare än att diskutera blödningsrisk och 

operationstid som anestesisjuksköterskan är intresserad av. Ett problem som beskrivs är att 

kirurgerna sällan är delaktiga i genomgången samtidigt som de förväntas ha en ledande roll 

perioperativt vilket kan ha en negativ effekt på teamets sammanhållning (Ziman, Espin, 

Grant & Kitto, 2018). Samtidigt menar Leach, Myrtle, Weaver och Dasu (2009) att teamet 

presterar bättre och uppnår sitt mål lättare om man tar tillvara på alla teammedlemmars 

delaktighet och strävar mot ett gemensamt ansvar för patientens säkerhet. Arbetsmiljön har 

återkommande benämnts ha en avgörande betydelse i det avseendet (Leach m.fl., 2009; 

Singer m.fl., 2016).  

Ett tvärprofessionellt samarbete kan innebära att olika delkompetenser kombineras för att 

skapa en helhet. Målet är att skapa ett tvärprofessionellt operationsteam där varje individ 

med sin egen profession och kunskap bidrar till att skapa en helhet som krävs för att kunna 

erbjuda en god och säker vård för patienten. Ensam är varje individuell kunskap och 

profession nödvändig och relevant i sammanhanget men det är kombinationen och ett gott 

samarbete som är en förutsättning för att kunna vårda patienterna i den operativa miljön. 

Utöver tillgänglig kunskap är det även av betydelse att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt 

och förmågan att kunna tillämpa teoretisk kunskap i praktiken (Fatmi, Hartling, Hillier, 

Campbell & Oswald, 2013; McMurtry, 2010).  

2.2.4 Kommunikationens utformning och betydelse från ett tvärprofessionellt 

perspektiv 

Gillespie, Chaboyer, Longbottom och Wallis (2010) menar att patientsäkerheten inte enbart 

påverkas av det operativa teamets samarbetsförmåga utan även av den tvärprofessionella 

kommunikationen. För att kunna förbättra den tvärprofessionella kommunikationen är 

identifieringen av orsakerna en förutsättning för att möjliggöra en åtgärdsplan (van Leijen-

Zeelenberg m.fl., 2015). Vidare menar Gillespie m.fl. (2010) att den tvärprofessionella 

kommunikationen inte enbart bedöms ha en avgörande betydelse för hur operationsteamet 

presterar utan även på förekomsten av vårdskador.  

Smith och Mishra (2010) beskriver att kommunikationen har olika funktioner i ett team. 

Några av dessa är att upprätthålla ett informationsutbyte och främja relationer, skapa och 

bibehålla samarbete och även samordna utförandet av arbetsuppgifter. I operativa 

sammanhang är det av betydelse att ha ett positivt och lugnt fokus i sin kommunikation med 

patienten. Detsamma gäller tvärprofessionell kommunikation i närvaro av patienten då det 
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som kommuniceras kollegor emellan uppfattas av patienten. Det har kunnat påvisas att ett 

negativt fokus i kommunikationen kan förstärka patienters upplevelse av till exempel smärta 

och ångest. Tonläget som används har också en betydelse för hur patienten uppfattar 

vårdåtgärderna. Kommunikationen mellan till exempel anestesisjuksköterskan och patienten 

uppfattas även av övriga medlemmar i operationsteamet och fungerar då som indirekt 

samordning vid insättning av åtgärder interprofessionellt (Smith & Mishra, 2010).  

En kommunikativ brist som har identifierats är att operationsteamet har en förmåga att 

överskatta informationsmottagarens förmåga att förstå och ta till sig given information. 

Informationsmottagaren kanske inte har tolkat given information som den avsågs (Gordon 

m.fl., 2012). Ibland är inte informationen missförstådd utan det kan även handla om att 

vårdpersonal inte pratat med varandra vilket medfört att till exempel patienten fått olika 

information. Det kan vara en konsekvens orsakad av att de inte fått information direkt från 

kirurgen utan sekundärt ifrån annan vårdpersonal vilket ökar komplikationsrisken hos 

patienten (Acher m.fl., 2015).  

Även om det sedan tidigare är känt att kommunikationen har en avgörande betydelse för 

patientsäkerheten finns det ingen klar modell för hur förbättringsarbetet för den 

tvärprofessionella kommunikationen bör utformas. Att formulera en generell kommunikativ 

tvärprofessionell utbildningsmall för operationsteamet har trots det identifierade behovet 

visat sig vara problematisk då det redan under utbildningsfasen finns skillnader i hur 

kommunikationen bör utformas mellan de olika professionerna. Sjuksköterskor är mer 

berättande i sin kommunikation medan kirurgerna är mer sakliga och konkreta vilket kan 

utgöra en brist samt leda till missförstånd på grund av skillnader i kommunikationens 

utformning, terminologi och förväntningar på förkunskaper mellan olika professioner 

(Gillespie m.fl., 2010). Liknande resultat återfinns i en studie av van Leijen-Zeelenberg m.fl. 

(2015) där det framkommer att det inte enbart finns individuella skillnader som påverkar hur 

en rapport eller informationsöverföring kan se ut utan även organisatoriska skillnader. 

Problematiken som beskrivs är alltså en övergripande förekomst av kommunikativa brister 

mellan vårdgivare som inte enbart är avgränsade till den operativa miljön vilket kan påverka 

patienten negativt genomgående under hela vårdkedjan. Det kan till exempel bero på 

bristande förståelser för hur olika vårdrutiner tillämpas. Ju större förståelsen för olika 

standardiserade vårdprocesser eller åtgärder är desto mindre är risken för vårdskador. 

2.3 Styrdokument och lagar 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdgivaren ett ansvar att bedriva ett 

kontinuerligt patientsäkerhetsarbete. Det är bland annat sjuksköterskans ansvar att vidta de 

åtgärder som krävs för att förebygga att patienten drabbas av vårdskada och upprätta en 

tidsplan för åtgärder som inte omedelbart kan vidtas. En vårdskada är enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ett kroppsligt eller psykiskt lidande eller dödsfall som 

hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits under patientens kontakt med 

vården.  
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Vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet samt förebygga ohälsa. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) beskrivs 

att vården även ska bedrivas på ett sätt som kan tillgodose patientens behov av trygghet, 

kontinuitet och säkerhet. En central utgångspunkt för att skapa en trygg vård för patienter 

och närstående är att relationen är förtroendegivande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskor bär även ett ansvar att göra patienten delaktig i sin egen vård och arbeta 

personcentrerat. En personcentrerad vård karaktäriseras enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) av att patienterna och deras närstående upplever sig sedda och anförtrodda utifrån 

sina egna personliga behov, tankesätt och resurser.  

Sjuksköterskans ansvar i sitt möte med patienten är att tillämpa tillvägagångssätt som 

genomsyras av respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). I mötet ingår även ett ansvar att inom professionen främja ett 

arbete där mänskliga rättigheter, olika värderingar och sedvänjor respekteras hos enskilda 

individer, familjer och allmänheten. Som yrkesverksam sjuksköterska har man inte enbart ett 

professionellt ansvar gentemot patienten, utan även gentemot sina medarbetare i syfte att 

främja en patientsäker vårdmiljö. Sjuksköterskans ansvar gentemot medarbetaren är till 

exempel att utarbeta system och arbetssätt som skyddar individen och allmänheten mot 

vårdpersonalens felaktiga handlande samt utarbeta strategier för tvärprofessionell 

konflikthantering.  

Svensk sjuksköterskeförening (2012) har utformat en kompetensbeskrivning för 

specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesisjukvård vars sex kärnkompetenser är 

personcentrerad vård, samverkan i teamarbete, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård och information. Den perioperativa  vården ska alltid utgå 

ifrån patientens autonomi och individuella behov för att skapa bästa möjliga vård för varje 

enskild patient. Syftet med kompetensbeskrivningen är bland annat att betona betydelsen av 

att vården ska vara evidensbaserad och bygga på ett informations- och 

kommunikationssystem i syfte att stärka patientsäkerheten (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012).  

Socialstyrelsen (2017) beskriver teamarbetet som en viktig förutsättning för en hög 

patientsäkerhet. Teamarbetet kräver kunskap om effektiv samverkan på alla vårdnivåer, 

respekt för alla oavsett roll och ett öppet arbetsklimat samt kunskap om hur gruppdynamiska 

processer påverkar beslut. Team i hälso- och sjukvården arbetar under olika villkor vilket 

innebär att riskerna för patienten varierar mellan olika verksamheter. En del verksamheter är 

mer förutsägbara än andra och kan därför styras av regler och riktlinjer i högra grad. Andra 

verksamheter kräver ständiga anpassningar för att en god patientsäkerhet ska upprätthållas. 

Alla i teamet har ett personligt ansvar att bidra till en säker vård oavsett vilken roll individen 

har i organisationen. Möjligheten för individen att bidra till ett gott resultat ökar när hälso- 

och sjukvården fungerar som planerat. När verksamheten sviktar krävs individuella 

anpassningar för att upprätthålla ett patientsäkert arbete. Individen kan dock inte prestera 

mer eller bättre an vad omgivningsfaktorerna tillåter. Patientsäkerheten hotas när teamet 

behandlar varandra nedsättande genom till exempel aggressivt bemötande eller 

förödmjukande vilket medför en känsla av otrygghet och bristande förtroende för vården 

med sämre följsamhet eller medverkan i vården som följd. För vårdpersonalen kan det 
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innebära att den medvetna närvaron i arbetssituationen minskar vilket i sin tur kan leda till 

allvarliga misstag (Socialstyrelsen, 2017). 

Enligt Socialstyrelsen (2017) är det inte bara av betydelse att återkoppla och uppmärksamma 

avvikelser för att stärka det förebyggande patientsäkerhetsarbetet. Rapportering av 

avvikelser utgör en grund och möjlighet till att lära av olika händelser, positiva som negativa, 

och arbeta riskförebyggande för att minimera förekomsten av vårdskador. Rapporteringen av 

vårdskador är en del av säkerhetskulturen och är beroende av ett öppet arbetsklimat där 

personalen tryggt kan rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet med ett 

förhållningssätt som innebär att inte skuldbelägga varandra.  

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet kommer att utgå ifrån Callista Roy’s (2009) 

adaptionsmodell (RAM). Modellen beskriver människans förmåga att kunna förstå och 

anpassa sig till de förändrade omständigheter som kan inträffa i människans livsmiljö. 

Termen som Roy (2009) använder för att beskriva detta fenomen kallas adaption. 

Människans förmåga till adaption kan delas in i fyra olika funktioner vilka är fysiologiska 

funktioner, självuppfattning, rollfunktion samt relation och samhörighet.  

Roy (2009) menar att fysiologiska funktioner innefattar primära behov som är nödvändiga 

för att människan ska kunna uppnå fysiologisk integritet. De fysiologiska funktionerna är 

syre, nutrition, elimination, aktivitet, vila och skydd. Självuppfattning innebär ett 

grundläggande mänskligt behov av att veta vem man är för att kunna uppleva helhet och 

meningsfullhet i sin existens och sitt sammanhang. Självuppfattningen delas upp i det fysiska 

och personliga jaget där det fysiska jaget innefattar kroppsuppfattning och kroppsupplevelse 

och det personliga jaget det moraliska, etiska och andliga jaget. Roy (2009) beskriver även att 

det personliga jaget kan ställas i relation med faktorer i omgivningen som ”jagkonsekvens”, 

”jagideal” och ”jagförväntningar”. Begreppen relation och samhörighet beskriver människans 

relationer till varandra som inbegriper förmågan och viljan att älska, värdesätta och 

respektera varandra. De medmänskliga relationerna kan bidra till en känsla av trygghet, 

känslomässig tillhörighet och kärlek (Roy, 2009).  

Människan ses som en självorganiserad helhet av flera olika mindre system som delas in i ett 

biologiskt, psykologiskt och socialt men som tillsammans fungerar som en helhet. Roy 

(2009) menar att människor tillsammans är en del av ett större system där man interagerar 

med andra människor i sin omgivning. Hälsa beskrivs som ett tillstånd eller en dynamisk 

process som är under ständig förändring beroende på yttre miljöfaktorer men även 

personens inre ”copingprocesser”. Roy (2009) menar att hälsa och ohälsa kan samexistera 

och välbefinnande uppnås först när människan är i balans med sin omgivning. Enligt Roy 

(2009) har alla människor sina roller i samhället och dessa roller kan i sin tur delas in i 

primära, sekundära och tertiära (tillfälliga). När en individ drabbas av sjukdom eller ohälsa 

kan roller förändras och de gamla rollerna kan ställas i konflikt med de nya rollerna. Ohälsa 

uppnås då människan inte hittar balans i sitt samspel med miljön. Den processen kan ibland 
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vara svår att hantera själv. Vårdandet innebär ett stöd för att främja hälsa genom att hjälpa 

människan finna eller återställa balans i miljön. Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa 

människan i sin utveckling genom att stödja samspelet och på så sätt främja välbefinnande. 

Människans förmåga att upprätthålla samspelet påverkans bland annat av individens tro 

eller attityder (Roy, 2009).  

Miljön har en central och betydande roll i Roys (2009) adaptionsmodell. Miljön delas in i tre 

olika perspektiv vilka är det fysiska, sociala och globala perspektivet. Perspektiven innefattar 

alla faktorer som har betydelse för människans existens som till exempel hennes livsvillkor, 

händelser som inträffar och olika aspekter som inträffar inom miljöns olika perspektiv. 

Miljön kan därför påverka människan på olika sätt beroende på människans förmåga att 

hantera olika positiva och negativa händelser. 

3 PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar att det finns brister som påverkar samarbetet tvärprofessionellt med 

god vård för patienten som slutmål. Samarbetsförmågan i ett operationsteam är en 

förutsättning för patientsäkerheten och för att minska risken för komplikationer hos 

patienten. Samarbetet påverkas till exempel av kunskapsbrist, bristande återkoppling och 

bristande tvärprofessionell tillit som konsekvens av en bristande förståelse för varje 

professions ansvarsområde och kunskap. Det påverkar även möjligheten för 

anestesisjuksköterskan att ta tillvara på övriga teammedlemmars kunskaper och bidra med 

sin kompetens i sitt dagliga arbete. En återkommande slutsats i forskningen var att det 

saknas en övergripande utbildningsmodell för hur ett tvärprofessionellt samarbete bör 

utformas rent praktiskt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Inom det operativa teamet upplevs 

det finnas behov av att medvetandegöra beteenderelaterade brister då sannolikheten för 

vårdskador och morbiditet ökar om det tvärprofessionella samarbetet inte fungerar vilket 

även påverkar tilliten mellan de ingående professionerna negativt. Anestesisjuksköterskan är 

en del av ett operativt team som tillsammans ansvarar för vården av en patient. För att öka 

patientsäkerheten är det av betydelse att få en fördjupad kunskap om hur tvärprofessionell 

teamträning kan påverka anestesisjuksköterskans förmåga att arbeta mer patientsäkert i en 

operativ vårdmiljö. Därför är det av betydelse att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter 

av tvärprofessionell teamträning och om det kan påverka patientsäkerheten i en 

operationsmiljö. Förhoppningen med detta examensarbete är att kunna bidra med en ökad 

kunskap och medvetenhet kring patientsäkerheten bland anestesisjuksköterskor och strävan 

efter att arbeta tvärprofessionellt i syfte att minska risker för skada och öka vårdkvaliteten för 

patienter i en operationsmiljö.  



10 

 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av tvärprofessionell teamträning 

med fokus på patientsäkerhet i en operationsmiljö.  

5 METOD 

I arbetet används en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012a). Metoden syftar till att 

ge en strukturerad sammanställning av redan publicerat forskningsmaterial. 

Sammanställningen av forskningsmaterialet avser att ge en överblick av ett avgränsat 

område, det vill säga det som avses att studeras. Underlaget för kritisk granskning utgörs av 

både kvalitativt och kvantitativt material vars kvalitet har bedömts utifrån Fribergs (2012b) 

kvalitetsgranskningsfrågor presenterade i Bilaga B.  

5.1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen inleds med införskaffandet av en övergripande beskrivning om vad som 

finns publicerat inom intresseområdet. Strategin innebär att man tillämpar ett så kallat 

helikopterperspektiv och det är ett arbete som kännetecknas av öppenhet och kreativitet 

(Friberg 2012a). I praktiken innebär det att översikten inte ska spegla ett perspektiv inom 

valt intresseområde och att författaren ska undvika att dra förhastade slutsatser utifrån sin 

egen förförståelse. Syftet har avgränsningen att beskriva ett valt fenomen ur ett 

anestesisjuksköterskeperspektiv vilket dock inte uteslutande behöver innebära att den data 

som finns inte är nyanserad eller har olika synvinklar då upplevelser är subjektivt och kan 

alltså skilja sig eller ha liknelser mellan flera olika studier. Där är det av betydelse att 

författaren av examensarbetet tar tillvara på de olika fynden i studierna utan att låta sig 

styras av sin egen förförståelse inom ämnet (Friberg, 2012a). Helikopterperspektivet 

påvisade även att det materialet som fanns tillgängligt var både av kvalitativ och kvantitativ 

karaktär.  

Nästa steg i översikten är att göra en avgränsning som resulterar i de antal artiklar som 

slutligen kommer att ingå i analysen (Friberg, 2012a). Då artikelurvalet är begränsat till 

antalet tjugo utfördes en redogörelse och reflektion i syfte att medvetandegöra sig om sin 

egen förförståelse angående syftet. Detta för att minska risken för ett så kallat selektivt urval 

av artiklarna. Ett selektivt urval innebär enligt Friberg (2012a) att det finns en risk att 

författaren eller forskaren väljer data/studier som stödjer den egna ståndpunkten då en 

allmän litteraturöversikt ofta har en alldeles för begränsad inkluderad mängd av relevant 

forskning. Vidare menar Friberg (2012a) att det därför är av betydelse att tillämpa ett kritiskt 

förhållningssätt under hela skrivprocessen men även under själva datainsamlingsfasen för att 

stärka resultatet. När den egna förförståelsen medvetandegjorts och reflekterats 
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formulerades relevanta sökord och en god sökstrategi för att kunna utföra avgränsningen av 

materialet (Friberg, 2012a).  

Sökningen av artiklarna utfördes via databaser tillgängliga via MDH:s bibliotek utifrån valt 

ämnesområde. Då intresseområdet är av vårdvetenskaplig karaktär valdes databaserna 

utifrån tillgång till vårdvetenskapligt material. Avgränsningen resulterade i CINAHL Plus och 

PubMed för vidare sökning av lämpliga artiklar. För att säkerställa att artiklarna hade 

relevans i förhållande till syftet formulerades sökorden ”nurs* anesthetist”, ”teamwork”, 

”patient safety”, ”surgical team”, "nurse anaesthetists"”operating team”, ”perioperative”, 

”non-technical skills”, ”crisis resource management” och ”team training”. Valet av sökord 

grundade sig på ämnesord som ansågs representera det identifierade problemområdet och 

informationsbehovet i förhållande till syftet på ett bra sätt. Hur sökorden tillämpades och 

kombinerades i artikelsökningen presenteras i Bilaga A.  

För att öka antalet sökträffar tillämpades en informationssökningsteknik som enligt 

Östlundh (2012) kallas trunkering. Trunkering innebär att ett så kallat trunkeringstecken 

sätts efter ett eller flera valda sökord vilket resulterar i att databasen söker efter flera olika 

böjningsformer av de valda sökorden. I denna artikelsökning användes trunkeringstecknet 

”*” efter sökorden vilket genererade fler träffar vid varje sökning. För att kunna kombinera 

flera olika sökord med varandra i artikelsökningen kombinerades trunkering med en annan 

sökningsteknik som enligt Östlundh (2012) kallas boolesk söklogik. Söktekniken innebär att 

operatorer används för att kunna sammanlänka två eller flera sökord med varandra för att 

bestämma vilket samband de utvalda sökorden ska ha till varandra, till exempel ”nurs*” AND 

”patient safety”. I det här fallet utgör alltså ordet ”AND” en operator i sökningen.  

För att underlätta urvalet och avgränsningen av material i databaserna formulerades olika 

inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna som inkluderades skulle vara 

vårdvetenskapliga, ha ett anestesiologiskt fokus eller deltagande i studien, utspela sig på en 

operationsavdelning inom humanvården och vara kopplad till patientsäkerhet. Då materialet 

initialt var begränsat och relevansen för resultatet var minimal formulerades inte några 

avgränsningar vad gäller artiklarnas ålder eller geografi. Artiklarna skulle i så stor 

utsträckning som möjligt vara Peer Reviewed vilket innebär att artiklarna har blivit kritiskt 

granskade av oberoende part (Polit & Beck, 2012). Att artiklarna var Peer Reviewed var dock 

inget primärt inklusionskriterium och nedprioriterades för att uppnå ett tillräckligt antal 

artiklar att analysera. Exklusionskriterier för datainsamlingen var artiklar skrivna på ett 

annat språk än engelska eller svenska, artiklar som belyser patienters upplevelse av 

patientsäkerhetsfrågor eller artiklar som belyser interaktion mellan operationsteamet och 

vårdavdelning.  

Artikelsökningen i CINAHL Plus var baserad på olika kombinationer av sökorden samt att 

det skulle finnas ett läsbart abstract. Det var önskvärt att artiklarna skulle finnas tillgängliga i 

fulltext men det var ingen avgränsning som tillämpades i sökningen på grund av att det 

kunde begränsa urvalet av relevanta artiklar enbart baserat på utformning och inte på 

artiklarnas innehåll (Östlundh, 2012). Om någon artikel inte fanns tillgänglig i fulltext i 

databasen där sökningen primärt utfördes gjordes en ny sökning i alternativa databaser för 

att kunna genomföra en kvalitetsgranskning av samtligt innehåll i alla artiklar. Om ett 
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tillfredsställande antal artiklar hittades utfördes en kontroll av kriteriet ”Peer reviewed” i 

efterhand som en del i kvalitetsbedömningen av artiklarna. Valet av artiklar att granska 

utfördes till en början genom att läsa artiklarnas titlar. Därefter gjordes en primär 

bedömning av artiklarnas relevans genom att läsa artiklarnas abstract för att skapa en 

övergripande uppfattning om artikelns sammanhang och syfte. I PubMed användes 

sökorden, dock inte i lika stort antal kombinationer som i CINAHL Plus. Sökningen i 

PubMed innefattade även artiklar som hittats i databasen CINAHL Plus men som inte kunnat 

hittas i fulltext där. Nästa steg i informationssökningsprocessen för att hitta ett bra 

litteratururval för analys var att läsa artiklarna i sin helhet, det vill säga artikelns syfte, 

metod, resultat och diskussion. Detta utfördes upprepade gånger för att författaren skulle 

bekantas med artiklarnas innehåll vilket ökar förutsättningarna att kunna göra ett bra första 

litteratururval (Östlundh, 2012). Artikelsökningen resulterade i ett urval på sjutton stycken 

artiklar för analys på grund av rådande inklusions- och exklusionskriterier.  

För att uppnå ett tillfredsställande antal artiklar tillämpades en sekundärsökning för att hitta 

flera relevanta artiklar. En sekundärsökning kan enligt Östlundh (2012) utföras på olika sätt. 

En utgångspunkt för sekundärsökningen var referenslistor i artiklar som redan var 

inkluderade i litteratururvalet. Den sekundärsökningen resulterade i totalt två artiklar som 

inkluderades. En annan sekundärsökning utfördes genom att de inkluderade artiklarnas 

innehåll, namnet på tidskriften där artikeln publicerats, artikelförfattare och/eller olika 

ämnesord som bedömdes vara relevanta för informationssökningen användes i nya 

sökningar. Den sekundärsökningen resulterade i en inklusion av ytterligare fyra artiklar 

vilket gav ett totalt antal på tjugo artiklar för analys. Hur sekundärsökningarna har utförts 

och tillämpats praktiskt redovisas under Bilaga A under rubriken ”Sökmatris - 

sekundärsökning”. När litteratururvalet på tjugo artiklar insamlats genomgick de en 

litteraturavgränsning. Litteraturavgränsningen innebär enligt Friberg (2012c) att artiklarna 

ska genomgå en kritisk kvalitetsgranskning för att stärka litteraturöversiktens trovärdighet. 

Underlaget för samtliga sekundärsökningar innefattade endast artiklar av hög kvalitet utifrån 

kvalitetsgranskningen som utfördes. Artiklarna som inkluderades i sekundärsökningen hade 

en poängsumma mellan 11-12 för kvantitativa artiklar och 12-13 för kvalitativa artiklar. 

Kvalitetsgranskningsfrågornas utformning och innehåll kan se olika ut beroende på om 

materialet för granskning är kvalitativt eller kvantitativt. I Bilaga B redovisas förslag på 

kvalitetsgranskningsfrågor utifrån Friberg (2012a). För att underlätta bedömningen av 

artiklarnas kvalitet användes omformuleringar av de delar av granskningsfrågorna som kan 

besvaras med ett ja eller nej. De mer deskriptiva delarna togs bort och ersattes med ett 

poängsystem som presenteras i tabellen under Bilaga B. För de kvalitativa artiklarna var det 

totalt fjorton stycken granskningsfrågor och för de kvantitativa artiklarna var det tretton 

stycken. Tillförandet av ett eget poängsystem ansågs nödvändigt då Friberg (2012a) endast 

beskriver exempel på frågor att ställa sig vid en kvalitetsbedömning men inte hur de olika 

frågorna ska värderas och därmed även konkret avgöra artiklarnas inklusion i analysen. För 

att göra poängsystemet så enkelt som möjligt medförde svaret ”Ja” på frågan ett poäng 

medan svaret ”Nej” gav noll poäng vilket medförde att slutsumman för kvalitativa artiklar 

kunde uppnå max fjorton poäng respektive tretton poäng om artikeln var kvantitativ. Två 

inkluderade artiklar hade blandad metod vilket innebär att artiklarna har både kvalitativt och 
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kvantitativt innehåll och de kvalitetsbedömdes därför utifrån de kvalitativa 

kvalitetsgranskningsfrågorna.  

Resultatet av kvalitetsbedömningen presenteras i ”Tabell 1” och ”Tabell 2” i Bilaga B. Vid 

kvalitetsbedömningen av artiklarna eftersträvades ett så högt poängnummer som möjligt då 

det representerade så god kvalitet av artikeln som möjligt. Poängskalan för kvalitativa 

artiklar var mellan 0-14 där 7-14 poäng representerade en kvalitet på medel - hög. Artiklar 

som hade en poäng mellan 0-6 ansågs vara av otillräcklig - låg kvalitet. Poängskalan för de 

kvantitativa artiklarna var mellan 0-13 där 6-13 poäng ansågs vara av medel-hög kvalitet och 

poäng mellan 0-5 ansågs vara av otillräcklig-låg kvalitet. Ett poängvärde som motsvarade en 

artikelkvalitet på otillräcklig-låg kvalitet medförde en omedelbar exkludering från urvalet och 

ersattes med nya artiklar av högre kvalitet som hittas genom en sekundär datainsamling, se 

Bilaga A. Samtliga artiklar som ansågs vara av mellan medel till hög kvalitet samt var 

relevanta för syftet inkluderades, se Bilaga C.  

5.2 Dataanalys 

Artikelurvalet analyserades enligt de tre steg som presenteras enligt Friberg (2012a). 

Analysprocessen inleds med identifiering och skapandet av en helhet vad gäller artiklarnas 

sammanhang. Analysarbetet kan ses som en slags valideringsprocess som pendlar mellan 

delar och helhet i syfte att skapa en ny helhet som representerar det slutgiltiga resultatet av 

analysprocessen. Processen beskrivs som betydelsefull för att helheten ska förstås och för att 

säkerställa att väsentliga och centrala delar i artiklarna uppfattats på rätt sätt så att resultatet 

inte förvrängs (Friberg, 2012a). För att få struktur på de inkluderade artiklarna i 

artikelmatrisen numrerades de slumpmässigt för att de inte skulle förväxlas eller blandas 

ihop med varandra under analysprocessen, se Bilaga C.  

I första steget lästes artiklarna digitalt via datorn. När det sedan var dags att inleda steg två i 

analysprocessen skrevs de ut för att kunna färgkodas för att underlätta det praktiska 

sökandet efter likheter och skillnader i studiernas olika delar och som var relevanta för syftet. 

Varje artikels syfte markerades i färgen rosa, samtliga delar som beskrev tillvägagångssätt 

och metod markerades i gult och artiklarnas resultat markerades i grönt. Därefter gjordes en 

sammanfattning av de färgamarkerade delarna, det vill säga syfte, metod och resultat, för att 

identifiera övergripande områden i enlighet med steg ett i analysprocessen. För att kunna 

identifiera likheter och skillnader i markerat material enligt analysens andra steg utfördes en 

jämförelse av innehållet i artiklarnas syfte, metod och resultat (Friberg, 2012a).  

De färgmarkerade delarna klipptes sedan ut och numrerades med artikelnumret utifrån 

artikelmatrisen för att inte förväxlas med varandra och därefter delades innehållet upp 

utifrån de olika färgkoderna. Det tredje och sista steget i analysprocessen är att sortera 

materialet utifrån de likheter och skillnader som identifierats och utifrån dessa skapa en 

sammanställning. I detta fall är sammanställningen en allmän litteraturöversikt, det vill säga 

av deskriptiv art (Friberg, 2012a). Liknande resultat från kvalitativa och kvantitativa artiklar 

presenteras under samma rubriker. Nya meningar formulerades utifrån de färgmarkerade 
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delarna som parades ihop och bildade samma kontext. Utifrån de likheter och skillnader som 

identifierades skapades fyra teman som besvarade syftet.  

5.3 Etiska överväganden 

Författaren avser inte att förvränga, förvanska eller förfalska det vetenskapliga underlaget för 

att besvara syftet. Data som har betydelse för resultatet ska inte exkluderas och material som 

inte bearbetats kommer inte att inkluderas då detta ger ett missvisande resultat (CODEX, 

2018). Författaren av examensarbetet avser att medvetandegöra sig om sin egen förförståelse 

och hur den kan påverka forskningsprocessen. Vid analys av vetenskapliga artiklar behövs 

inget godkännande från en forskningsetisk kommitté eftersom det är publicerat material och 

innefattar inte känsliga data om deltagarna som till exempel personuppgifter (Kjellström, 

2017).  

6 RESULTAT 

I resultatdelen kommer likheter och skillnader mellan artiklarnas syften, metod och resultat 

att presenteras. Jämförelsen av artiklarnas resultat utfördes utifrån examensarbetets syfte 

och kommer att presenteras under fyra olika rubriker som formulerats utifrån de teman som 

identifierats. De teman som identifierats grundar sig i anestesisjuksköterskornas 

erfarenheter och är: Att få en ökad medvetenhet om sina egna brister, Att få möjlighet att 

öka sina icke-tekniska färdigheter, Att få en ökad förståelse för sin yrkesroll och för övriga 

teammedlemmars funktion i operationsteamet samt Att få kunskap om teamträningens 

praktiska tillämpbarhet och konsekvenser för patientsäkerhetsarbetet. Antalet totalt 

inkluderade artiklar är tjugo stycken varav nio stycken är kvalitativa, sju stycken kvantitativa 

och fyra är av blandad metod. Samtliga resultat presenteras gemensamt under samma 

rubriker.  

6.1 Likheter och skillnader i syfte 

Det fanns flera variationer i syften mellan de olika artiklarna. Trots de stora variationerna 

kunde flera likheter urskiljas. Fem stycken artiklar belyste hur träning inom 

tvärprofessionellt teamwork påverkade postoperativa resultat och/eller lärande (Firth-

Cozens J, 2001; Flanagan, Nestel & Joseph, 2004; Silén-Lipponen, Tossavainen, Turunen & 

Smith, 2005; Sundler, Johansson, Johansson & Hedén, 2018; Wakeman, Langham Jr & 

Langham, 2018). Åtta artiklar undersökte om tvärprofessionell teamträning kunde ha en 

inverkan på faktorer som visat sig påverka patientsäkerheten, till exempel kommunikation 

och situationsmedvetenhet (Awad m.fl., 2005; Bleakley, Boyden &  Walsh, 2004; Burtscher 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww-emeraldinsight-com.ep.bib.mdh.se%2Fauthor%2FBleakley%252C%2BAlan&data=02%7C01%7Cjsi10001%40student.mdh.se%7C454c6b80b8ea42ccd47c08d677072616%7Ca1795b64dabd4758b988b309292316cf%7C0%7C0%7C636827269912435155&sdata=oQCaAvOM7aDqC9E9znuz0hkzT58WPblp4eoFCVRnAVY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww-emeraldinsight-com.ep.bib.mdh.se%2Fauthor%2FBoyden%252C%2BJames&data=02%7C01%7Cjsi10001%40student.mdh.se%7C454c6b80b8ea42ccd47c08d677072616%7Ca1795b64dabd4758b988b309292316cf%7C0%7C0%7C636827269912445163&sdata=K2morG3Eon%2FYGX8xS8Cy9fqtGKvwdosVAucBPXmmvVA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww-emeraldinsight-com.ep.bib.mdh.se%2Fauthor%2FWalsh%252C%2BLinda&data=02%7C01%7Cjsi10001%40student.mdh.se%7C454c6b80b8ea42ccd47c08d677072616%7Ca1795b64dabd4758b988b309292316cf%7C0%7C0%7C636827269912455172&sdata=wcM8aiFQaPHiONs%2BTx3F%2Bbrpt96HiBkhyV1LugXfIJw%3D&reserved=0
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m.fl., 2011; France, Leming-Lee, Jackson, Feistritzer & Higgins, 2008; Haugen m.fl., 2010; 

Jangland, Nyberg & Yngman, 2016; McMullan, Thomas-Hawkins & Shirey, 2017; Weller, 

Janssen, Merry & Robinson, 2008). Tre artiklar beskrev anestesisjuksköterskors erfarenheter 

av skillnader mellan sina och anestesiologers icke-tekniska färdigheter och hur det påverkar 

patientsäkerheten (Larsson, & Holmström, 2013; Lyk-Jensen, Jepsen, Spanager, Dieckmann 

& Ostergaard, 2014; Undre m.fl., 2007). Tre artiklar syftade till att undersöka vilka faktorer 

som påverkade teamsamarbetet i det dagliga arbetet och vilken inverkan olika attityder och 

kulturer inom organisationen kan ha (Bjurling-Sjöberg, Wadensten, Pöder, Jansson, & 

Nordgren, 2017; Firth-Cozens J, 2001; Kaissi, Johnson & Kirschbaum, 2003).  

En artikel hade delat upp sitt syfte i två olika punkter som bland annat innefattade de icke-

tekniska färdigheternas betydelse (Undre m.fl., 2007). Den artikeln hade dock liksom Weller 

m.fl. (2015) ett syfte att utvärdera vilken betydelse den tvärprofessionella 

simulationsträningen hade för betydelse för det tvärprofessionella teamarbetet samtidigt som 

det fanns intresse att utvärdera kostnadseffektiviteten av ett teamträningsprogram. Boet m.fl. 

(2016) syftade till att beskriva innehållet i reflektioner som inträffat efter deltagande i 

tvärprofessionella simuleringsövningar inom akuta situationer både med och utan instruktör. 

Fyra av de inkluderade artiklarnas syften var mer specifika och avgränsade till att belysa 

anestesisjuksköterskors erfarenheter (Bjurling-Sjöberg m.fl., 2017; Larsson, & Holmström, 

2013; Lyk-Jensen m.fl., 2014; Sundler, Johansson, Johansson & Hedén, 2018) medan de 

återstående sexton artiklarna var inriktade på ett tvärprofessionellt perspektiv där 

anestesisjuksköterskans perspektiv av ett valt fenomen var inkluderat i sammanställningen 

av data.  

6.2 Likheter och skillnader i metod 

Analys av likheter och skillnader i metod resulterade i ett fastställande av tre underrubriker. 

Rubrikerna som formulerades enligt de likheter och skillnader som framstod var: Likheter 

och skillnader i utformning och deltagande, Likheter och skillnader i inklusions- och 

exklusionskriterier samt Likheter och skillnader i utförande och analys.  

6.2.1 Likheter och skillnader i utformning och deltagande 

Elva av tjugo artiklar var genomförda i olika europeiska länder varav sju stycken var 

kvalitativa (Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017; Bleakley m.fl., 2004; Firth-Cozens J, 2001; Jangland 

m.fl., 2016; Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen m.fl., 2014; Silén-Lipponen m.fl., 

2005), tre var kvantitativa (Burtscher m.fl., 2011; Haugen m.fl., 2010; Undre m.fl., 2007) och 

en var av blandad-metod (Sundler m.fl., 2018). De europeiska länderna som var 

överrepresenterade var Sverige (Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017; Jangland m.fl., 2016; Larsson & 

Holmström, 2013; Sundler m.fl., 2018) och England (Bleakley m.fl., 2004; Firth-Cozens J, 

2001 & Undre m.fl., 2007) med fyra artiklar från Sverige och tre artiklar från England. Sju 

stycken artiklar var utförda i fyra olika nordiska länder. Av dessa sju artiklar var fyra stycken 

genomförda i Sverige (Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017; Jangland m.fl., 2016; Larsson & 

Holmström, 2013; Sundler m.fl., 2018), en artikel var utförd i Finland (Silén-Lipponen m.fl., 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww-emeraldinsight-com.ep.bib.mdh.se%2Fauthor%2FBleakley%252C%2BAlan&data=02%7C01%7Cjsi10001%40student.mdh.se%7C454c6b80b8ea42ccd47c08d677072616%7Ca1795b64dabd4758b988b309292316cf%7C0%7C0%7C636827269912435155&sdata=oQCaAvOM7aDqC9E9znuz0hkzT58WPblp4eoFCVRnAVY%3D&reserved=0
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2005), en i Norge men som dock även hade insamlat data från sjukhus i Nederländerna och 

USA (Haugen m.fl., 2010) och den sista utfördes i Danmark (Lyk-Jensen m.fl., 2014). Av de 

nordiska artiklarna var fem kvalitativa (Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017; Jangland m.fl., 2016; 

Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen m.fl., 2014; Silén-Lipponen m.fl., 2005), en var 

kvantitativ (Haugen m.fl., 2010) och en var av blandad metod (Sundler m.fl., 2018). Totalt 

sex artiklar genomfördes i Amerika där fem stycken var utförda i USA (Awad m.fl., 2005; 

France m.fl., 2008; Kaissi m.fl., 2003; McMullan m.fl., 2017; Wakeman m.fl., 2018) och en 

var från Kanada (Boet m.fl., 2016). Endast en av artiklarna från Amerika var kvalitativ (Boet 

m.fl., 2016) resterande fem var kvantitativa (Awad m.fl., 2005; France m.fl., 2008; Kaissi 

m.fl., 2003; McMullan m.fl., 2017; Wakeman m.fl., 2018). De övriga två artiklarna kom från 

Australien där båda artiklarna hade blandad metod (Flanagan, Nestel & Joseph, 2004; 

Weller m.fl., 2015) och en kvalitativ artikel var utförd i Nya Zealand (Weller m.fl., 2008).  

De flesta av artiklarna var en sammanställning av tvärprofessionell data, alltså från flera 

professioner än enbart anestesisjuksköterskan. Det var totalt fjorton artiklar som hade den 

utformningen (Awad m.fl., 2005; Bjurling-Sjöberg m.fl., 2017; Bleakley m.fl., 2004; Boet 

m.fl., 2016; Firth-Cozens J, 2001; Flanagan m.fl., 2004; France m.fl., 2008; Haugen m.fl., 

2010; Jangland m.fl., 2016; Kaissi m.fl., 2003; Undre m.fl., 2007; Wakeman m.fl., 2018; 

Weller m.fl., 2008; Weller m.fl., 2015) och det var åtta av artiklarna som hade en tydlig 

redovisning av antalet medverkande anestesisjuksköterskor av det totala antalet deltagare 

(Boet m.fl., 2016; France m.fl., 2008; Haugen m.fl., 2010; Kaissi m.fl., 2003; Undre m.fl., 

2007; Wakeman m.fl., 2018; Weller m.fl., 2008; Weller m.fl., 2015). De resterande sex 

artiklarna syftade enbart till att undersöka eller beskriva anestesisjuksköterskors perspektiv 

(Burtscher m.fl., 2011; Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen m.fl., 2014; McMullan m.fl., 

2017; Silén-Lipponen m.fl., 2005; Sundler m.fl., 2018). Det var stor variation mellan antalet 

deltagare i de olika studierna det lägsta antalet medverkande anestesisjuksköterskor var fyra 

stycken (Lyk-Jensen m.fl., 2014) medan Haugen m.fl. (2010) hade det högsta antalet 

deltagare på 74 stycken anestesisjuksköterskor. Könsfördelningen mellan deltagarna 

beskrevs enbart i sex av artiklarna och i samtliga artiklar var kvinnliga anestesisjuksköterskor 

högst i antal jämfört med manliga deltagare (Burtscher m.fl., 2011; Haugen m.fl., 2010; 

Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen m.fl., 2014; Undre m.fl., 2007; Weller m.fl., 2015). 

Det högsta antalet manliga deltagare hade Burtscher m.fl. (2011) vilket var sexton manliga 

anestesisjuksköterskor.  

I flera av artiklarna angavs det tydligt hur många års arbetserfarenhet 

anestesisjuksköterskorna hade inom professionen (Burtscher m.fl., 2011; Haugen m.fl., 2010; 

Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen m.fl., 2014; Weller m.fl., 2015). En likhet var att 

Weller m.fl. (2015) och Haugen m.fl. (2010) hade inkluderat anestesisjuksköterskor med 

mellan 1-21 års erfarenhet. Övriga artiklar hade större variationer som låg mellan minst 6 

månader arbetslivserfarenhet inom anestesisjuksköterskeprofessionen och upp till 35 år 

(Burtscher m.fl., 2011; Larsson & Holmström, 2013). Sju kvalitativa artiklar utspelade sig i en 

operationsmiljö (Bleakley m.fl., 2004; Jangland, Nyberg & Yngman, 2016; Lyk-Jensen m.fl., 

2014; Silén-Lipponen m.fl., 2005; Wakeman, Langham Jr & Langham, 2018; Weller m.fl., 

2008), tre stycken kvantitativa artiklar (France m.fl., 2008; Haugen m.fl., 2010; Kaissi, 

Johnson & Kirschbaum, 2003), och en artikel med blandad metod (Sundler m.fl., 2018). Det 
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fanns totalt åtta stycken artiklar som baserades på simuleringsövningar med avsikt att 

utspela sig i en operationsmiljö och de flesta av artiklarna var kvantitativa (Awad m.fl., 2005; 

Burtscher m.fl., 2011 & Undre m.fl., 2007). Tre av de återstående artiklarna var kvalitativa 

(Boet m.fl., 2016; Larsson & Holmström, 2013; Weller m.fl., 2008) och två var av blandad 

metod (Flanagan m.fl., 2004; Weller m.fl., 2015). Det var fyra artiklar som utmärkte sig från 

mängden vad gäller presentation av samt områdena som anestesisjuksköterskorna arbetade 

på. Haugen m.fl. (2010) förde en tydlig redogörelse och utmärkte sig genom att presentera 

vilka olika kirurgiska ingrepp som var inkluderade i studien vid insamling av data vilket var 

ortopedi, generell kirurgi, urologi, gynekologi och kardiovaskulär kirurgi medan det i Firth-

Cozens J (2001) inte framgick alls. Den sista artikeln var kvantitativ och till skillnad från 

övriga artiklar hade anestesisjuksköterskorna i denna studie arbetserfarenhet ifrån antingen 

en operationsavdelning, intensivvårdsavdelning eller på en akutmottagning (Kaissi m.fl., 

2003).  

6.2.2 Likheter och skillnader i inklusions- och exklusionskriterier 

Ett flertal av artiklarna saknade både inklusions- och exklusionskriterier. Totalt var det 

femton artiklar och avsaknaden var vanligast bland kvalitativa artiklar (Bjurling-Sjöberg 

m.fl.,2017; Bleakley m.fl., 2004; Boet m.fl., 2016; Firth-Cozens J, 2001; Haugen m.fl., 2010; 

Jangland m.fl., 2016; Wakeman m.fl., 2018; Weller m.fl., 2008). Det var totalt tre artiklar av 

både kvalitativ och kvantitativ art som endast hade ett eller flera inklusionskriterier men inga 

exklusionskriterier (Burtscher m.fl., 2011; Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen m.fl., 

2014). Av de artiklar som hade inklusions- och exklusionskriterier var två stycken kvalitativa 

(Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen m.fl., 2014), en stycken hade blandad metod 

(Sundler m.fl., 2018) och en artikel var kvantitativ (Burtscher m.fl., 2011).  

Likheter mellan inklusionskriterierna var att flera hade krav på arbetslivserfarenhet inom 

anestesisjuksköterskeprofessionen. Lyk-Jensen m.fl. 2014 hade inklusionskriteriet att 

deltagarna skulle vara erfarna anestesisjuksköterskor och arbeta i en operationsmiljö. Det 

fanns däremot inget mer specifikt krav på hur lång erfarenheten skulle vara till skillnad från 

Burtscher m.fl. (2011) som ville att deltagarna skulle ha minst tre månaders klinisk 

erfarenhet. Motivationen var att anestesisjuksköterskorna skulle vara väl bekanta med 

operationsmiljön samt ha goda praktiska kunskaper vad gäller till exempel intubering och 

liknande för att det inte skulle ta för stor del av tiden avsatt för simuleringsträningen. Alla 

anestesisjuksköterskor som var inkluderade i studien hade arbetat i minst 6 månader 

(Burtscher m.fl., 2011). En artikel hade både inklusions- och exklusionskriterier och den hade 

blandad metod (Sundler m.fl., 2018). De inklusionskriterier som fanns angivna enligt 

Sundler m.fl. (2018) var bland annat artiklar som handlade om teamwork och beskrev 

teamarbetets betydelse för patienternas postoperativa resultat. Exklusionskriterier var till 

exempel data som uppgivits av annan personal än anestesisjuksköterskor och som ej var en 

primärkälla (Sundler m.fl., 2018).  
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6.2.3 Likheter och skillnader i utförande och analys 

Analysen av likheter och skillnader i artiklarnas utförande och analys resulterade i en 

identifiering av sex olika datainsamlingsmetoder. Den första och vanligast förekommande 

datainsamlingsmetoden i artiklarna var en blandning av flera olika metoder som till exempel 

observation av simulerade övningar grundande på principer inom CRM, insamling av 

självskattningsformulär och utvärderingar från deltagarna samt ledarledda reflektionsträffar 

innan och efter simuleringsövningarna (Awad m.fl., 2005; Bleakley m.fl., 2004; Boet m.fl., 

2016; Burtscher m.fl., 2011; Flanagan m.fl., 2004; France m.fl., 2008; Undre m.fl., 2007; 

Weller m.fl., 2015). Metoden förekom i totalt åtta artiklar där kvantitativa artiklar stod för 

hälften av antalet (Awad m.fl., 2005; Burtscher m.fl., 2011; France m.fl., 2008; Undre m.fl., 

2007), två stycken var kvalitativa (Bleakley m.fl., 2004 & Boet m.fl., 2016) och två artiklar var 

av blandad metod (Flanagan, Nestel & Joseph, 2004; Weller m.fl., 2015). Sex artiklar hade 

delat in deltagarna i fokusgrupper där syftet var att inleda reflektionsträffar. Av dessa artiklar 

var fyra stycken kvalitativa (Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017; Bleakley m.fl., 2004; Boet m.fl., 

2016; Larsson & Holmström, 2013), en var kvantitativ (Awad m.fl., 2005) och den andra 

artikeln var av blandad metod (Weller m.fl., 2015).  

Fokusgrupperna kunde se ut på lite olika sätt och ha olika syften. Vissa av fokusgrupperna 

hade ett tvärprofessionellt deltagande bestående av ett komplett kirurgiskt team där en eller 

flera anestesisjuksköterskor var inkluderade och inträffade efter simulerade krissituationer i 

en realistisk operationsmiljö. Flera använde sig av realistiska, medicinska dockor som 

anestesiologiska åtgärder kan utföras på. Dockorna kopplades upp elektroniskt till en skärm 

där olika vitalparametrar kan ställas in som deltagarna sedan får agera utifrån (Boet m.fl., 

2016; Flanagan m.fl., 2004; Undre m.fl., 2007; Weller m.fl., 2008; Weller m.fl., 2015). Andra 

studier kunde syfta till att samla in och analysera material som sedan skulle inkluderas i 

större, framtida forskningsprojekt (Boet m.fl., 2016; Weller m.fl., 2008; Weller m.fl., 2015). 

Det fanns även fokusgrupper med ett deltagande som enbart bestod av 

anestesisjuksköterskor (Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017; Larsson & Holmström, 2013). 

Fokusgrupperna i Larsson och Holmström (2013) var reflektiva och inleddes med en 

pilotintervju som deltogs av totalt tre anestesisjuksköterskor. Efter pilotintervjun skickades 

mail ut med en förfrågan om deltagande i studien till sju olika arbetsgivare som sedan fick i 

uppdrag att rekrytera anestesisjuksköterskor med så mycket kompetens och praktisk 

erfarenhet som möjligt. Två gav ej samtycke vilket resulterade i ett deltagande på fem 

arbetsplatser. Anestesisjuksköterskorna delades in i fem fokusgrupper där de sedan 

intervjuades.  

Intervjuer som datainsamlingsmetod förekom i totalt fem artiklar där samtliga artiklar var 

kvalitativa (Jangland m.fl., 2016; Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen m.fl., 2014; Silén-

Lipponen m.fl., 2005; Weller m.fl., 2008). En artikel utmärkte sig dock genom att tillämpa 

semistrukturerade telefonintervjuer (Weller m.fl., 2008). Ett kvalitativt, semistrukturerat 

utförande var vanligast förekommande då det syftar till att anestesisjuksköterskorna öppet 

får beskriva sina erfarenheter utan att ledas in i specifika riktningar i sitt berättande 

(Jangland m.fl., 2016; Lyk-Jensen m.fl., 2014; Silén-Lipponen m.fl., 2005; Weller m.fl., 

2008). En artikel var unik i sitt utförande i jämförelse med de övriga artiklarna med 

intervjustudier och det var Jangland, Nyberg  och Yngman (2016) som utförde en kvalitativ 
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intervjustudie med deskriptiv design. Alla deltagare intervjuades i två omgångar där den 

första omgången syftade till att skapa reflekterande samtal med deltagarna utifrån olika 

frågor som formulerats och förberetts innan intervjuerna. Den andra omgången syftade 

initialt till att följa upp samtalen som ägt rum vid första omgången men även till att ge 

deltagarna en möjlighet att tydliggöra och eventuellt lägga till berättelser av erfarenheter. 

Berättelserna som intervjuerna resulterade i analyserades därefter systematiskt i fyra olika 

steg i syfte att identifiera meningsbärande enheter som tillsammans skulle bilda teman med 

tillhörande subteman (Jangland m.fl., 2016). Intervjuerna varade vanligtvis mellan 45-90 

minuter (Silén-Lipponen m.fl., 2005) eller mellan 60-90 minuter (Lyk-Jensen m.fl., 2014).  

Det vanligaste utförandet i de kvalitativa artiklarna var enkätstudier som likt det blandade 

utförandet inkluderade fyra kvantitativa artiklar (Haugen m.fl., 2010; Kaissi m.fl., 2003; 

McMullan m.fl., 2017; Undre m.fl., 2007). Två av de kvantitativa artiklarna var 

tvärsnittsstudier (McMullan m.fl., 2017; Haugen m.fl., 2010) där båda artiklarna hade ett 

webbaserat utförande antingen vid inkludering av deltagande i studien eller vid 

datainsamlingsfasen med hjälp av webbaserade enkäter. De webbaserade enkäterna 

användes av Haugen m.fl. (2010) för att införskaffa underlag för en statistisk analys enligt 

HSOPS frågeformulär innehållande tolv mätbara faktorer för analys som skulle besvaras. 575 

personer bjöds in för deltagande och studien fick ett bortfall på 31 personer till följd av 

semestrar, sjukdom eller byte av arbetsplats bland personalen. McMullan m.fl. (2017) 

presenterade en demografisk uppdelning av deltagarna för att tydliggöra information bland 

annat om deltagarnas ålder, kön och arbetslivserfarenhet inom professionen. Deltagarna 

hittades och inkluderades slumpmässigt via en webbaserad databas vid namn ”American 

Association of Nurse Anesthetists”. Upprepade mailkontakter tillämpades för att öka 

svarsfrekvensen från deltagarna. Informationen om studien skickades ut via mail. 

Multidimensionella skalor användes för att mäta förekomsten av arbetsbelastning med 

inverkan på bland annat prestationsförmågan. Skalorna utformade utifrån NASA-TLX och 

IWPS-R (McMullan m.fl., 2017).  

De två återstående utföranden som identifierades var analys av incidentrapporter utförda av 

anestesisjuksköterskor och vetenskapliga artiklar (Firth-Cozens J, 2001; Sundler m.fl., 2018; 

Wakeman m.fl., 2018). Incidentrapporterna analyserades utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys med beskrivande design i kombination med kvantitativ analys (Sundler m.fl., 

2018). Den kvalitativa analysen syftade till att hitta gemensamma kategorier eller teman med 

tillhörande subkategorier eller subteman. Den kvantitativa analysen syftade till att mäta 

förekomsten av olika faktorer relaterade till patientsäkerheten som till exempel 

teamsamarbetet och kommunikation samt rutiner och riktlinjer med mera. Två artiklar som 

analyserade artiklar var kvalitativa (Firth-Cozens J, 2001; Wakeman m.fl., 2018). Övriga 

utföranden var systematiska analyser för att identifiera gemensamma teman med som 

belyser hur patientsäkerheten kan förbättras genom tvärprofessionellt lärande (Firth-

Cozens J, 2001; Wakeman m.fl., 2018).   

Analysmetoden för kvalitativa studier var vanligtvis en kvalitativ innehållsanalys med syfte 

att identifiera meningsbärande enheter som tillsammans bildar gemensamma kategorier 

eller teman med tillhörande subkategorier eller subteman (Bleakley m.fl., 2004; Boet m.fl., 

2016; Jangland m.fl., 2016; Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen m.fl., 2014; Silén-
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Lipponen m.fl., 2005) och det var även den vanligaste analysmetoden i artiklarna med 

blandad metod kvalitativa delar (Flanagan, Nestel & Joseph, 2004; Weller m.fl., 2015). För 

de kvantitativa artiklarna och de kvantitativa delarna i artiklarna med blandad metod var 

olika statistiska analyser vanligast förekommande (Awad m.fl., 2005; Burtscher m.fl., 2011; 

France m.fl., 2008; Haugen m.fl., 2010; Kaissi m.fl., 2003; McMullan m.fl., 2017; Sundler 

m.fl., 2018; Undre m.fl., 2007). Skillnaderna återfanns i hur den statistiska analysen 

utfördes. Två artiklar använde antingen en Likert-scale eller en modifierad LOSA-skala med 

utgångspunkt i olika kirurgiska riktlinjer enligt Appendix 1 NOTECHS (Awad m.fl., 2005; 

Undre m.fl., 2007). Olika statistiska modeller användes beroende på vilken profession som 

representerade det statistiska underlaget. För anestesisjuksköterskorna som deltog utfördes 

analys med ICATS-N (Undre m.fl., 2007). Burtscher m.fl. (2011) använde sig av ett 

kodningssystem vid sin statistiska analys som resulterade i identifiering av 33 koder som 

analyserades och delades in fem huvudkategorier.  

6.3 Likheter och skillnader i resultat 

Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av tvärprofessionell teamträning 

med fokus på patientsäkerhet i en operationsmiljö. De likheter och skillnader som 

identifierats i de olika artiklarna resulterade i utformningen av fyra olika teman med 

utgångspunkt i de delar som representerades av anestesisjuksköterskornas erfarenheter med 

examensarbetets syfte som utgångspunkt. Det var flera likheter än skillnader som 

identifierades mellan de olika artiklarna oavsett om artiklarna var kvalitativa, kvantitativa 

eller av blandad metod och därför har presentationen av resultatet inte delats upp beroende 

på artiklarnas art och utformning utan presenteras som en helhet under de fyra olika teman 

som identifierats. 

6.3.1 Att få en ökad medvetenhet om sina egna brister   

Under de tvärprofessionella teamträningstillfällena fick anestesisjuksköterskorna hantera 

olika simulerade krissituationer tillsammans med övriga professioner inom de operativa 

teamen. Videodokumentation av simuleringstillfällena var återkommande i flera artiklar i 

syfte att skapa ett visuellt reflektionsunderlag där anestesisjuksköterskorna kunde se tillbaka 

på hur de olika krissituationerna hanterades (Boet m.fl., 2016; Flanagan, Nestel & Joseph, 

2004; Undre m.fl., 2007). Anestesisjuksköterskorna beskrev det som betydelsefullt att kunna 

se tillbaka på hur situationen hanterades då medvetenheten om sitt eget och andras agerande 

påverkas av till exempel fokus på praktiska åtgärder och stresshantering under pågående 

akut situation (Boet m.fl., 2016; Undre m.fl., 2007; Weller m.fl., 2015). Medverkande 

anestesisjuksköterskor i både Boet m.fl. (2016) och Undre m.fl. (2007) uttryckte att det 

kunde vara betydelsefullt att få en mer objektiv bedömning av beteenderelaterade brister av 

någon som inte aktivt deltog i simuleringarna. Feedback och återkoppling från övriga 

teammedlemmar beskrevs också vara betydelsefullt för möjligheteten att lyfta olika 

riskbeteenden i förhållande till patientsäkerheten vilket möjliggjordes med tvärprofessionell 

teamträning (Bjurling-Sjöberg m.fl., 2017; Flanagan m.fl., 2004; Kaissi m.fl., 2003; 
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Wakeman m.fl., 2018). Betydelsen av att erbjudas reflektionstillfällen i nära anslutning till 

simuleringsövningarna ansågs vara hög för att uppnå en positiv effekt på en ökad 

medvetenhet om sina beteenderelaterade brister (Flanagan m.fl., 2004; Kaissi m.fl., 2003; 

Silén-Lipponen m.fl., 2005). Enligt Kaissi m.fl. (2003) var nästan samtliga deltagare eniga 

(99,6%) angående reflektionens och genomgångens betydelse för att öka förebyggandet av 

olika riskbeteenden i krissituationer.   

Olika riskbeteenden som identifierats av anestesisjuksköterskor under teamträningstillfällen 

var att kollegor ibland hade en övertro på sig själva och sin egen prestation vilket upplevdes 

som en patientsäkerhetsrisk om situationen inte hade varit simulerad då personen i fråga var 

mer prestigeinriktad (Boet m.fl., 2016; Larsson; Holmström, 2013; Undre m.fl., 2007). 

Anestesisjuksköterskorna beskrev även att övertron på kompetensen ibland kunde komma 

från kollegor av annan profession, till exempel anestesiologer eller kirurger vilket ibland 

kunde skapa konflikt och osäkerhet inom teamet (Jangland m.fl., 2016).  

Ett annat riskbeteende som lyftes var ett otillåtande klimat och agerande vid uppkomsten av 

misstag (Firth-Cozens J, 2001; Haugen m.fl., 2010; Silén-Lipponen m.fl., 2005; Sundler 

m.fl., 2018). Anestesisjuksköterskornas erfarenheter var att man ofta bemöttes med en 

skuldbeläggande attityd snarare än med uppmärksammande efterföljt av konstruktiv 

feedback vilket kunde medföra passivitet hos anestesisjuksköterskorna av rädsla att göra fel 

(Firth-Cozens J, 2001 & Silén-Lipponen m.fl., 2005). Målet med simuleringarna kunde 

därför vara att aktivt arbeta mot ett säkrare klimat där deltagarna uppmuntrades att lära 

snarare än skuldbeläggas för sina eventuella misstag samt att våga ifrågasätta kollegors 

handlande om de uppmärksammar potentiella risker (Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017; Firth-

Cozens J, 2001; Haugen m.fl., 2010). Anestesisjuksköterskorna beskrev att den 

tvärprofessionella teamträningen inkluderade avsatt tid för att diskutera olika 

meningsskiljaktigheter i anslutning till simulationsövningarna vilket inte prioriteras i samma 

utsträckning i det kliniska arbetet (Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017; Silén-Lipponen m.fl., 2005). 

En annan beteenderelaterad brist som beskrevs var att anestesisjuksköterskorna ibland hade 

svårt att ta till sig och acceptera tidiga tecken på klinisk försämring hos patienten eller att 

man av annan anledning förblir passiv i sitt agerande om en situation förändras på ett 

oförväntat sätt. Konsekvensen av det kunde leda till en fördröjning av att adekvata åtgärder 

tillämpas (Boet m.fl., 2016; Burtscher m.fl., 2011; Flanagan m.fl., 2004; Larsson & 

Holmström, 2013; Sundler m.fl., 2018). Anestesisjuksköterskor belyste vikten av att be om 

hjälp tidigare om en situation på något sätt upplevs ohanterbar (Flanagan m.fl., 2004). Enligt 

Firth-Cozens J (2001) kan tiden mellan konfrontation av en kritisk händelse och praktisk 

handling minska genom att anestesisjuksköterskorna konfronteras och medvetandegörs om 

beteendets och reaktionens förekomst vilket tvärprofessionell teamträning har visat sig ha 

positiv effekt på. Anestesisjuksköterskans förmåga till informationshantering har även visat 

sig påverka teamets beslut kring och insättande av adekvata åtgärder (P = 0,03) vilket i sin 

tur påverkas av anestesisjuksköterskans praktiska erfarenhet (Burtscher m.fl., 2011).  

En gemensam erfarenhet bland anestesisjuksköterskorna var att samtliga professioner i det 

tvärprofessionella teamet behövs för att kunna bedriva en patientsäker vård i en 

operationsmiljö. Trots det tillämpades inte övertygelsen i det praktiska handlandet (Bjurling-
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Sjöberg m.fl.,2017; Weller m.fl., 2008). Det kunde till exempel grunda sig i individuella 

attityder inom teamet som uttryckte sig i form av bristande lyhördhet för kollegor, bristande 

respekt i förhållande till ”rank”, attityder kring patientsäkerhet och motivation (Bjurling-

Sjöberg m.fl., 2017; Firth-Cozens J, 2001; France m.fl., 2008; Silén-Lipponen m.fl., 2005; 

Wakeman m.fl., 2018; Weller m.fl., 2008). Konsekvenser av det kunde till exempel vara att 

anestesisjuksköterskorna inte kände sig hörda eller lyssnade till om de ville tillföra 

information eller åsikter under pågående konversation mellan till exempel anestesiolog och 

kirurg (Boet m.fl., 2016; Weller m.fl., 2008).  

Anestesisjuksköterskorna menade att identifieringen av olika riskbeteendet under 

simulerade övningar gav möjlighet till kunskap och reflektion kring vilka konsekvenser 

agerandet kan få vilket kan förebygga att en patient kommer till skada under en verklig 

krissituation (Burtscher m.fl., 2011; Firth-Cozens J, 2001; Haugen m.fl., 2010; Jangland 

m.fl., 2016; Larsson & Holmström, 2013; Silén-Lipponen m.fl., 2005; Sundler m.fl., 2018). 

Att beteenderelaterade risker identifierades och reflekterades uttrycktes ha betydelse för 

patientsäkerheten. Det fanns dock signifikanta skillnader i patientsäkerhetsklimatet (P = 

0,001) mellan anestesisjuksköterskor och övriga teammedlemmar (Haugen m.fl., 2010).   

6.3.2 Att få möjlighet att öka sina icke-tekniska färdigheter 

Icke-tekniska färdigheter uppgavs ha stor betydelse för patientsäkerheten enligt 

anestesisjuksköterskorna och bland annat träningsprogram inom CRM visade sig förbättra 

icke-tekniska färdigheter samtidigt som självförtroendet för hanteringen av olika 

krissituationer ökade (Flanagan m.fl., 2004; Wakeman m.fl., 2018). Icke-tekniska färdigheter 

som återkommande beskrevs av anestesisjuksköterskorna var ledarskap, 

situationsmedvetenhet, beslutsfattande, hantering av praktiska åtgärder, samarbetsförmåga 

och kommunikation (Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen m.fl., 2014; Silén-Lipponen 

m.fl., 2005; Wakeman m.fl., 2018; Weller m.fl., 2008).  

Anestesisjuksköterskorna beskrev förmågan att leda teamet som en viktig roll bland annat för 

att skapa ordning, effektivt arbete samt upprätthålla en patientsäker miljö i en kritisk 

situation samtidigt som de uppgav att inte alla känner sig bekväma i ledarrollen (Firth-

Cozens J, 2001; Jangland m.fl., 2016; Larsson & Holmström, 2013; Weller m.fl., 2008). Ett 

exempel på en praktisk åtgärd som personen med ledarfunktion utförde för att effektivisera 

och skapa ordning i en kritisk situation kunde vara att ta ett steg tillbaka och observera 

situationen och teamarbetet samtidigt som hen delegerade åtgärder som behövde utföras till 

övriga teammedlemmar. På så sätt kunde personen med ledarfunktion hela tiden ha 

överblick över situationen och skapa ordning i kaoset (Flanagan m.fl., 2004; Larsson & 

Holmström, 2013). Anestesisjuksköterskorna beskrev att ett bra ledarskap i ett 

tvärprofessionellt team inte bara uppstår utan att det växer fram genom praktisk träning. Att 

träda in i en ledarroll avdramatiserades även då krissituationerna var simulerade och 

utgjorde därför inte något hot mot patientsäkerheten vilket skapade en möjlighet för flera att 

träna på sin förmåga att leda teamet (Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017; Bleakley m.fl., 2004; Firth-

Cozens J, 2001; Jangland m.fl., 2016; Weller m.fl., 2008).   
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Under simulerad teamträning uppmärksammades flera brister i kommunikativa färdigheter 

vilket till exempel kunde beröra otillräcklig eller otydlig information (Flanagan m.fl., 2004; 

Sundler m.fl., 2018; Wakeman m.fl., 2018; Weller m.fl., 2008; Weller m.fl., 2015) eller för 

mycket information som kunde skapa distraktion under kritiska ögonblick (Weller m.fl., 

2008; Weller m.fl., 2015).  Det ansågs dock vara mer beroende av situation och timing 

snarare än önskad utebliven information (Burtscher m.fl., 2011 & Sundler m.fl., 2018; Weller 

m.fl., 2008). Enligt en studie (Awad m.fl., 2005) stod brister i kommunikationen som 

grundorsak för  82% av den hotade patientsäkerhet och att 91% av de rapporterade felen 

hade kunnat undvikas helt om kommunikationen inte hade varit bristande. Därför beskrivs 

behovet av utbildning och träning inom kommunikation och samordning som central då det 

kan resultera i färre medicinska komplikationer (Awad m.fl., 2005; Kaissi m.fl., 2003; 

Wakeman m.fl., 2018). Anestesisjuksköterskorna beskrev informationshantering som en 

viktig del av kommunikationen under simulerade krissituationer både vid förmedling och vid 

mottagande av information (Burtscher m.fl., 2011; Larsson & Holmström, 2013; Silén-

Lipponen m.fl., 2005). Anestesisjuksköterskor tenderade att spendera mer tid på 

informationshantering vid uppkomst av akut händelse som till exempel hjärtstillestånd (P = 

0,001) (Burtscher m.fl., 2011).  

Anestesisjuksköterskorna betonade vikten av att eftersöka bekräftelse på att given 

information hade uppfattats korrekt samtidigt som de uppskattade att teammedlemmar 

bekräftade att anestesisjuksköterskorna hade förstått mottagen information korrekt. Viljan 

att förmedla instruktioner om tydliggörande beskrevs som en uppskattad egenskap (Larsson 

& Holmström, 2013; Silén-Lipponen m.fl., 2005; Weller m.fl., 2008). 

Anestesisjuksköterskorna ansåg att det i vissa situationer kunde vara svårt att uppfatta 

informationen relaterat till olika distraktioner i omgivningen och att en så kallad ”closed-

loop” kommunikation kunde vara till hjälp i akuta situationer för att ge varandra en 

möjlighet att uppmärksamma om informationen har uppfattats rätt (Weller m.fl., 2008).  

Genom tvärprofessionell teamträning uppmärksammade anestesisjuksköterskorna att 

kommunikationen med kirurgerna oftare ansågs vara bristfällig (Awad m.fl., 2005; Silén-

Lipponen m.fl., 2005; Undre m.fl., 2007). Vid statistiska jämförelser var kirurgernas 

kommunikativa förmåga låg i förhållande till övriga teamets (Undre m.fl., 2007). Exempel på 

erfarenheter kunde vara att anestesisjuksköterskorna ansåg att kirurgerna ofta gav kort och 

bristfällig information och antog att anestesisjuksköterskorna förstod vad som avsågs (Silén-

Lipponen m.fl., 2005). Anestesisjuksköterskorna beskrev situationer där ingen i teamet 

uppfattat all information kring patientfallet eller saknade korrekt information vilket hade 

kunnat ge allvarliga konsekvenser för patienten (Jangland m.fl., 2016). Något som ansågs ha 

förebyggande effekt på det var att hålla en genomgång av situation och operationsförlopp 

innan start samt att så kallade avcheckningar och/eller genomgångar utfördes innan, under 

och efter simulationen (Awad m.fl., 2005; Larsson & Holmström, 2013; Silén-Lipponen m.fl., 

2005; Undre m.fl., 2007; Wakeman m.fl., 2018; Weller m.fl., 2015). Erfarenheter kring goda 

förutsättningar för en bra kommunikation var ett tillåtande klimat för både interprofessionell 

och tvärprofessionell kommunikation samt att ha ögonkontakt med personen man tilltalar 

för att undvika missförstånd och utebliven uppfattning av information (Awad m.fl., 2005; 

Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017).  
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Situationsmedvetenheten var en icke-teknisk färdighet som anestesisjuksköterskorna 

uttryckte en förbättring av efter tvärprofessionella simulationsövningar (Boet m.fl., 2016; 

Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen m.fl., 2014; Silén-Lipponen m.fl., 2005; Wakeman 

m.fl., 2018). Icke-tekniska färdigheter relaterade till situationsmedvetenhet som påverkades 

var planering av arbetet, att uppfatta och förstå samband och förbättrad 

informationshantering (Lyk-Jensen m.fl., 2014; Boet m.fl., 2016 & Silén-Lipponen m.fl., 

2005; Weller m.fl., 2008). Anestesisjuksköterskorna beskrev att situationsmedvetenheten 

handlar om att kunna tillämpa flera praktiska kunskaper samtidigt och i det även kunna vara 

närvarande i situationen (Larsson & Holmström, 2013; Silén-Lipponen m.fl., 2005; 

Wakeman m.fl., 2018).  

Tvärprofessionell teamträning resulterade i erfarenheter av ett förbättrat samarbete inom 

teamet med potentiellt bättre utfall för patienten (Burtscher m.fl., 2011; France m.fl., 2008). 

En generell upplevelse var att beslutsfattandet och ledarskapet hade mindre inverkan på just 

samarbetsförmågan inom teamet (P = 0,001) (Undre m.fl., 2007). Anestesisjuksköterskorna 

ansåg inte heller att olika personligheter påverkade samarbetet eller patientsäkerheten 

(Larsson & Holmström, 2013). Den övergripande kunskapen som tvärprofessionell 

teamträning gav upphov till var att förena teoretisk kunskap med praktisk kunskap eller 

agerande (Flanagan m.fl., 2004; Kaissi m.fl., 2003; Larsson & Holmström, 2013; McMullan 

m.fl., 2017; Undre m.fl., 2007; Weller m.fl., 2008). Det medförde även erfarenheter av 

förbättrad självkännedom och identifiering av individuella kunskapsluckor samt styrkor och 

svagheter inom teamarbetet (Flanagan m.fl., 2004; Kaissi m.fl., 2003; Larsson & Holmström, 

2013; Lyk-Jensen m.fl., 2014; Weller m.fl., 2008). 

6.3.3 Att få en ökad förståelse för sin yrkesroll och för övriga teammedlemmars 

funktion i operationsteamet 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att tvärprofessionell teamträning medförde att de stärkte 

sin egen roll och ökade förståelsen för andra teammedlemmars funktioner i en 

operationsmiljö. En bidragande förutsättning till det var att anestesisjuksköterskorna insåg 

sina egna begränsningar och tillkallade hjälp eller konsultation vid behov och vägrade utföra 

åtgärder de inte kände sig ha kompetens att utföra (Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen 

m.fl., 2014; Silén-Lipponen m.fl., 2005).  

Under simulationerna fanns erfarenheter av att andra teammedlemmar observerade andras 

prestationer och assisterade om behovet observerades och tvärprofessionella team ansågs 

bidra med ett bredare spektrum av stöd vilket påverkar teamets prestation och därmed även 

patientsäkerheten (Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017; Firth-Cozens J, 2001; Flanagan m.fl., 2004). 

Brist på förståelse för andra teammedlemmars arbete och funktion kunde orsaka osäkerhet 

vilket kan påverka andra faktorer som till exempel kommunikationen (Kaissi m.fl., 2003; 

Weller m.fl., 2008). Anestesisjuksköterskorna betonade vikten av att det tvärprofessionella 

teamet fungerar som en enhet med gemensamma mål, delade ansvar och gemensamt 

beslutsfattande (Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017; Weller m.fl., 2015) vilket ibland kunde innebära 

en ansvarsförskjutning eller att anestesisjuksköterskan ibland blev involverad i åtgärder 

utanför sin egen kompetens (Bjurling-Sjöberg m.fl.,2017).  
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Under de tvärprofessionella teamträningarna kunde dock ett flertal risker med detta 

uppmärksammas. En utav riskerna var att teamet inte var överens om vem som var ansvarig 

för vilka åtgärder som skulle utföras och vem som ansvarade för att olika åtgärder utfördes. 

Anestesisjuksköterskorna identifierade det som en patientsäkerhetsrisk (Wakeman m.fl., 

2018; Weller m.fl., 2008). Det medförde även att teamets prestation påverkades, resultaten 

av åtgärderna påverkades vilket skapade osäkerhet och ett oorganiserat arbete (Bjurling-

Sjöberg m.fl., 2017; Boet m.fl., 2016; Silén-Lipponen m.fl., 2005; Weller m.fl., 2015). 

Deltagarna diskuterade vikten av att åsidosätta gränser mellan professionerna i arbetet mot 

ett gemensamt mål (Weller m.fl., 2015) anestesisjuksköterskor uttryckte dock att kunskapen 

om sina teammedlemmar och deras arbete först och främst grundade sig i 

anestesisjuksköterskans kunskap om sina egna ansvarsområden och kvalifikationer och att 

de kommer i första hand (Lyk-Jensen m.fl., 2014; Weller m.fl., 2008). Enligt 

anestesisjuksköterskorna handlade det om medvetenheten kring sin egen roll i teamet och 

medvetenheten om att vissa arbetsuppgifter måste utföras interprofessionellt och kan inte 

krävas av andra professioner med bristande kunskap i sammanhanget (Bleakley m.fl., 2004; 

Lyk-Jensen m.fl., 2014; Wakeman m.fl., 2018). När förståelsen för andra teammedlemmars 

funktion var bristfällig kunde det orsaka konflikter inom teamet vilket skapade hinder för 

samarbetet (Bjurling-Sjöberg m.fl., 2017; Firth-Cozens J, 2001; Silén-Lipponen m.fl., 2005; 

Weller m.fl., 2008).  

Reflektionstillfällena var en bidragande möjlighet att öka förståelsen för andras funktion i det 

tvärprofessionella teamet och sina egna kompetenser (Flanagan m.fl., 2004). Den ökade 

förståelsen grundade sig även i att simulationsövningarna medförde en ansvarsfördelning i 

teamet som bland annat innebar att man skulle fördela och koordinera teamet vilket ställde 

krav på kunskap om tvärprofessionella kompetenser (Burtscher m.fl., 2011 & Kaissi m.fl., 

2003). Enligt Kaissi m.fl. (2003) har kunskapen visat sig ha betydelse för förmågan att hjälpa 

teammedlemmar att fatta bättre och mer patientsäkra beslut (96,4%). Även om det inte alltid 

var aktuellt för anestesisjuksköterskor att hantera åtgärder som de saknade kompetens för 

var det av betydelse att anpassa sina egna åtgärder efter övriga teammedlemmars. Att visa 

förståelse och respekt för de andra professionerna och deras arbetsuppgifter hade positiv 

effekt på upplevelsen av gott samarbete (Bjurling-Sjöberg m.fl., 2017; Lyk-Jensen m.fl., 

2014).  

Anestesisjuksköterskorna uppgav att kunskaper om sin egen roll i teamet inte enbart var 

professionsbunden utan det kunde även finnas personliga begränsningar relaterade till 

anestesisjuksköterskans förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken (Flanagan 

m.fl., 2004). Teammedlemmar som hade tidigare erfarenhet av att arbeta med varandra var 

minst benägna att orsaka komplikationer hos patienten. Anledningen var inte på grund av att 

de gjorde färre misstag än andra team utan för att de var bekanta med samtliga 

teammedlemmars tvärprofessionella kunskaper och begränsningar och kunde därför, vid 

behov, kompensera för dem i tid (Firth-Cozens J, 2001; Larsson & Holmström, 2013). 

Begränsade kunskaper om övriga teammedlemmars kunskap och funktion gav försämrade 

möjligheter att kompensera för varandra samt begränsade samarbetet då tilliten för varandra 

inte var lika stark (Silén-Lipponen m.fl., 2005; Weller m.fl., 2008).  
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6.3.4 Att få kunskap om teamträningens praktiska tillämpbarhet och konsekvenser 

för patientsäkerhetsarbetet  

Utförandet av olika typer av tvärprofessionella teamträningsutbildningar resulterade i 

erfarenheter av ett mer medvetet patientsäkerhetsarbete i det kliniska arbetet eftersom 

utbildningsprogrammen inkluderade reflektionstillfällen efter simuleringarna vilket 

genererade ett uppmärksammande av olika risker och förbättringspotential i det praktiska 

arbetet (Boet m.fl., 2016; Firth-Cozens J, 2001; Haugen m.fl., 2010; Sundler m.fl., 2018; 

Undre m.fl., 2007; Wakeman m.fl., 2018). Ett uppmärksammande var att det fanns en 

skillnad kring attityder gentemot patientsäkerhet samt uppfattningar kring hur teoretiska 

riktlinjer kring patientsäkerheten tillämpas i praktiken (Boet m.fl., 2016; Haugen m.fl., 2010; 

Sundler m.fl., 2018). Tvärprofessionell teamträning inom CRM upplevdes utgöra en 

möjlighet för tydliggörande vad gäller uppfyllandet av olika teoretisk information som till 

exempel evidens och riktlinjer (Sundler m.fl., 2018). Anestesisjuksköterskorna beskrev att 

tydliggörandet ökade motivationen att eftersträva ett så patientsäkert arbetssätt som möjligt. 

Detta på grund av att förståelsen för ett bristande patientsäkerhetsarbetes betydelse och dess 

konsekvenser i praktiken förtydligades. Åtgärder som till exempel genomgång och 

avcheckning innan, under och efter en operation uppmärksammades som viktiga åtgärder för 

patientsäkerheten för att förtydliga information om patienten och förväntade risker med 

ingreppet och planerade åtgärder (Boet m.fl., 2016; Firth-Cozens, 2001). Det 

tvärprofessionella samarbetets betydelse värderades högt bland anestesisjuksköterskorna ur 

utvecklingssynpunkt samt för att uppnå ett så patientsäkert arbete som möjligt samt till 

upprätthållandet av en positiv inställning till patientsäkerhetsarbetet (Kaissi m.fl., 2003; 

Undre m.fl., 2007; Wakeman m.fl., 2018). 

Anestesisjuksköterskornas erfarenheter av den tvärprofessionella teamträningens inverkan 

på patientsäkerheten kan även ha påverkats ytterligare då morbiditeten bland patienter 

reducerades med 18% jämfört med en skillnad på 7% hos de vårdinrättningar som inte hade 

utfört teamträning inom CRM (Wakeman m.fl., 2018). Ett annat utbildningsprogram vid 

namn TeamSTEPPS baserad på principer inom CRM resulterade i en reduktion bland 

komplikationer och felbehandlingar med 67% (Wakeman m.fl., 2018). På så sätt har 

tvärprofessionell teamträning i flera fall visat sig kunna påverka möjligheten att förhindra 

misstag samt ligga till grund för ett förebyggande arbete i framtiden (Sundler m.fl., 2018; 

Wakeman m.fl., 2018). Någonting som påverkade anestesisjuksköterskornas uppfattning av 

simulationstillfällena var bland annat övriga teammedlemmars attityder innan och under 

scenariot samt utformningen av simulationerna (Boet m.fl., 2016; Flanagan m.fl., 2004; 

France m.fl., 2008; Weller m.fl., 2008; Weller m.fl., 2015). De flesta anestesisjuksköterskor 

som deltog hade erfarenheter av att deltagandet hade en värdefull betydelse som genererade 

ny kunskap (Weller m.fl., 2008; Weller m.fl., 2015) och flera rekommenderade ett 

obligatoriskt deltagande som en del en årlig kompetensutveckling till patientsäkerhetens 

fördel (Flanagan m.fl., 2004; France m.fl., 2008; Weller m.fl., 2015). Enligt 

anestesisjuksköterskorna var bidragande faktorer till deras positiva erfarenheter att 

patienten och scenariona kändes realistiska och flera kunde relatera scenariona till händelser 

de själva upplevt i den kliniska verksamheten (Boet m.fl., 2016 & Weller m.fl., 2015). 
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Det fanns skillnader i anestesisjuksköterskornas erfarenheter om hur deras handlande under 

simuleringarna återspeglade hur de vanligtvis skulle agera i en verklig situation (Bjurling-

Sjöberg m.fl., 2017; Boet m.fl., 2016; Flanagan m.fl., 2004; France m.fl., 2008). 

Anestesisjuksköterskorna beskrev till exempel att de ibland kände sig obekväma med 

kameran som användes för att dokumentera simuleringstillfällena i syfte att samla in data för 

analys i studien vilket påverkade deras agerande. En del av anestesisjuksköterskorna beskrev 

även att de ibland upplevde förvirring eller osäkerhet kring vad som ”borde” hända utifrån 

simuleringen som var planerad i förväg  (Boet m.fl., 2016). Den generella uppfattningen var 

dock positiv bland anestesisjuksköterskorna då de upplevde att simuleringstillfällena 

utgjorde en möjlighet att diskutera för- och nackdelar med olika val av handlingar och hur 

man kunde förbättra sitt eget agerande (Boet m.fl., 2016 & Undre m.fl., 2007). I en studie 

kunde upp till 98,3% av deltagarna medge att utbildningen var ett värdefullt lärotillfälle och 

upp till 89,2% uppgav att deltagandet resulterade i en vilja att förändra sitt arbetssätt (Weller 

m.fl., 2015). Flera anestesisjuksköterskor upplevde att deras förmåga att agera snabbare och 

att alltid ha en reservplan förberedd om utebliven effekt erhölls förbättrades (Larsson & 

Holmström, 2013).  

En likhet som observerades i flera artiklar var att den tvärprofessionella teamträningen gav 

upphov till förutsättningar som kunde ge upphov till ett mer medvetet och förebyggande 

patientsäkerhetsarbete men att upprepade tvärprofessionella teamträningstillfällen krävdes 

för att de positiva effekterna skulle bli mer långsiktiga (Boet m.fl., 2016; Flanagan m.fl., 

2004; France m.fl., 2008; Undre m.fl., 2007; Wakeman m.fl., 2018). Upplevelser av att 

kunskaper erhållna via tvärprofessionell teamträning fortfarande tillämpades i praktiken 

fanns fortfarande kvar mellan sex till tolv månader efter utbildningstillfället (Flanagan m.fl., 

2004; France m.fl., 2008). Förekomsten av ett arbetssätt med fokus på aktiva 

patientsäkerhetsåtgärder hade enligt Wakeman m.fl. (2018) minskat med ungefär 6% ett år 

efter deltagarnas medverkan i studien. Därför var en återkommande slutsats att ett 

utbildningstillfälle utan uppföljning och/eller kontinuitet sannolikt inte kommer ha 

långvariga resultat i den kliniska verksamheten (Boet m.fl., 2016 & Undre m.fl., 2007; 

Wakeman m.fl., 2018).  

7 DISKUSSION 

I diskussionsdelen förs en diskussion kring vald metod, dess trovärdighet samt svårigheter 

och hinder som uppkommit under analysprocessens. En diskussionsdel kring resultatets 

huvudfynd kopplat till det teoretiska perspektivet och tidigare forskning är också inkluderad. 

Avslutningsvis diskuteras det etiska perspektivet under rubriken etikdiskussion.  
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7.1 Metoddiskussion 

Examensarbetets kvalitet kommer att diskuteras i relation till Mårtensson och Fridlunds 

(2017) kvalitetskriterier med utgångspunkt i de centrala begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Begreppet trovärdighet kan i sig ses som ett samlat 

begrepp som innefattar begreppen pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet men de 

kommer för tydlighetens skull förklaras och diskuteras separat i angiven ordningsföljd för att 

skapa en tydlig beskrivning över hur författaren av examensarbetet har förhållit sig till 

kvalitetskriterierna i sitt praktiska arbete.  

Trovärdighet innebär enligt Mårtensson och Fridlund (2017) att författaren tydliggör för 

läsaren att materialet är rimligt och att resultatet äger giltighet vilket bland annat kan påvisas 

genom att författaren är bekant med eller har lärt känna forskningsmiljön innan 

litteraturöversikten startade. Litteraturöversikten syftade till att bidra med ökad kunskap om 

anestesisjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhet i en operationsmiljö och om den kan 

påverkas av tvärprofessionell teamträning. En egen reflektion är att författaren av 

examensarbetet är väl bekant med forskningsmiljön i sin roll som 

anestesisjuksköterskestudent tack vare genomförd praktisk, verksamhetsförlagd utbildning 

där ett tvärprofessionellt samarbete har förekommit i en operationsmiljö dagligen. 

För att stärka resultatets trovärdighet har stor vikt tilldelats beskrivningen av analysarbetet 

för att skapa en tydlig bild över hur analysprocessen har format resultatet och hur metoden 

har tillämpats rent praktiskt. Under metodavsnittet finns en beskrivning och motivering av 

vald analysmetod utifrån Friberg (2012) och under rubriken dataanalys med hänvisning till 

Bilaga A, B och C i syfte att förtydliga utförandet. Trovärdigheten påverkas då genom att 

läsaren ges en möjlighet att bekräfta äktheten i materialet (Mårtensson & Friberg, 2017). 

Läsaren får även en presentation av hur artiklarna som inkluderades i analysenheten har 

sökts fram och kvalitetsbedömts följt av en presentation av artiklarna i artikelmatrisen, se 

Bilaga A, B och C. Presentationen ger en strukturerad bild bland annat över artiklarnas syfte, 

metod och resultat vilket gör det möjligt för läsaren att bilda sig en egen uppfattning av 

artiklarnas innehåll samt ta ställning till resultatets trovärdighet.  

Då vald metod syftar till att identifiera likheter och skillnader i artiklarna kan det finnas ett 

flertal olika referenser till ett och samma stycke vilket försvårar läsarens möjlighet att spåra 

materialet till dess ursprungskälla och det kan i sin tur påverka trovärdigheten negativt. En 

egen reflektion är att trovärdigheten samtidigt kan stärkas av att liknande resultat om 

anestesisjuksköterskornas erfarenheter hittats i fler olika artiklar med olika syften och 

författare vilket även kan ha positiv inverkan på resultatets bekräftelsebarhet.  

Resultatet är en sammanställning av identifierade likheter och skillnader i både kvalitativt 

och kvantitativt material med det formulerade syftet i examensarbetet som utgångspunkt. 

Risken med kvalitativa studier är att det kan ge flera resultat som konsekvens av flera 

alternativa tolkningar (Mårtenson & Fridlund, 2017). För att stärka trovärdigheten av 

resultatet är det av betydelse att föra en redogörelse kring vilka vidtagna åtgärder som 

tillämpats för att minska tolkningsgraden. Fördelen med att identifiera likheter och likheter 

mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar är att det kan finnas statistiska redovisningar som 
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kan användas för att stärka olika påståenden eller fynd i resultatet genom så kallad 

källtriangulering (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Artiklarna lästes upprepade gånger i sin helhet och därefter i de markerade delarna som var 

relevanta till examensarbetets syfte. Texten översattes aldrig under analysarbetets gång utan 

det steget tillämpades först vid sammanställning och formulering av examensarbetets 

resultat. Detta för att minimera bearbetningen och eventuell förvrängning eller feltolkning av 

texten vilket ansågs minska risken för informationsbortfall, feltolkning och förhastade 

slutsatser. Förhoppningen var att kunna öka arbetets trovärdighet. Trovärdigheten stärktes 

även med tydligt formulerade inklusions- och exklusionskriterier med tillhörande 

motivering. Sammanställningen av resultatet inkluderade egna formulerade 

meningsuppbyggnader med de ursprungliga texterna som utgångspunkt för att minska 

risken för plagiat och stöld av artikelförfattarnas material (Polit och Beck, 2012).   

Resultatets pålitlighet kan enligt Mårtensson och Fridlund (2017) påverkas av hur 

förförståelsen och tidigare erfarenheter har präglat analysen samt valda strategier för att 

uppnå en tillräckligt omfattande analysenhet. Kvalitativa studier kan inte ge ett material helt 

oberoende av forskaren eftersom denne är medskapare i forskningsprocessen. Förförståelsen 

utgör alltså en del i tolkningsprocessen och kan vara förekommande i varierande grad vilket i 

sin tur kan ha påverkat resultatet. En tydlig beskrivning av vald metod, hantering av 

förförståelse samt hur datainsamling och urval har utförts ger läsaren en möjlighet att följa 

metodens varje steg vilket ökar pålitligheten genom att bidra med en förutsättning för 

läsarens möjlighet att bedöma resultatets trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Artiklarna som inkluderades är ett skriftligt material som analyserats och bearbetats av 

forskarna som utförde studien. Därefter har materialet studerats och bearbetats ytterligare 

en gång till följd av examensarbetets syfte. En egen reflektion är att detta innebär att 

artikelurvalet för analys består av bearbetat material vilket medför en risk att materialet 

präglats av författarens egen förförståelse både vid sammanställning av artiklarna i 

studiefasen samt vid sammanställning av detta examensarbete vilket kan påverka 

pålitligheten. Av denna anledning hade en empirisk studie med kvalitativa intervjuer, 

enkätstudier eller en narrativ analys varit ett bra alternativ då materialet utgörs av berättelser 

direkt från anestesisjuksköterskor som primärkälla. En empirisk studie valdes bort då det 

inte ansågs lämpligt under rådande tidsram som fanns för examensarbetets utformning.  

Innan analysprocessen inleddes lästes metoden igenom ett flertal gånger för att skapa en 

ökad förståelse och kunskap för metodens olika steg och utformning. Metoden diskuterades 

därefter med en oberoende part för att framhäva eventuella feltolkningar samt 

medvetandegöra sin egen förförståelse. Inledningsvis i analysprocessen lästes alla artiklarna 

igenom ett flertal gånger för att bekanta sig med texterna och införskaffa en helhetsbild av 

artiklarnas karaktär och innehåll (Friberg, 2012a). Då examensarbetet endast har en 

författare har det försvårat möjligheten till en kritisk dialog och diskussion av texternas 

innehåll. Därför markerades artiklarnas syfte, metod och resultat i färgerna rosa, gul 

respektive grön för att sedan klippas ut och jämföras i sin ursprungliga form och formulering 

med förhoppningen att det skulle minska risken för förhastade slutsatser och feltolkning av 

texternas innehåll. För att resultatet skulle vara av hög relevans i förhållande till 
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examensarbetets syfte fanns det hela tiden uppskrivet och tillgängligt under hela 

analysprocessen. Ytterligare svårigheter under analysarbetet var ett omfattande artikelurval 

vilket även medförde en omfattande mängd text. Texten som analyserades kunde dock 

innehålla ett tvärprofessionellt perspektiv vilket medförde att bara delar av artiklarnas 

resultat var relevant i förhållande till syftet som avser att beskriva anestesisjuksköterskans 

perspektiv. I vissa av artiklarna var det svårt att konkret avgöra exakt vilken del som 

anestesisjuksköterskor representerade i resultatet som presenterades då det var en 

sammanställning av data som framkommit i artikelns analys. Det kan påverka resultatets 

pålitlighet och trovärdighet men också syftets relevans då den tillgängliga kunskapen inom 

valt problemområde är begränsad.  

Kvalitetsgranskningsfrågorna enligt Friberg (2012a) som användes för att kvalitetssäkra 

artiklarna tolkades och omformulerades till viss del för att öka genomförbarheten och 

underlätta den praktiska tillämpningen. Detta medför dock att kvalitetsgranskningsfrågorna 

bearbetats och till viss del tolkats vilket kan ses som en svaghet i förhållande till pålitligheten. 

Kvalitetsgranskningen upplevdes som svår då de inkluderade frågorna var ganska 

övergripande och ospecifika. Det saknades även konkreta exempel vilket kan underlätta 

förståelsen för hur de olika frågorna ska tillämpas vilket även det kan ses som en svaghet. De 

inkluderade artiklarna i artikelurvalet kunde även skilja sig åt i sin utformning vilket 

försvårade kvalitetsbedömningen då det inte alltid var uppenbart var de olika delarna i 

kvalitetsfrågorna besvarades. Det var till exempel vanligt att syfte och metoddiskussion vävts 

in i övrig text utan en tydlig rubrik med mera. Avsaknad av vårdvetenskaplig teori och olika 

etiska resonemang var vanligt bland artiklarna men de inkluderades trots detta i 

examensarbetet på grund av sin höga relevans i förhållande till syftet.  

Examensarbetets bekräftelsebarhet kan bland annat påverkas av författarens tydlighet i 

beskrivningen och presentationen av analysprocessen (Mårtensson & Fridlund, 2017). En 

tydlig beskrivning av genomförandet samt valet av analysenhet har eftersträvats 

kontinuerligt under analysprocessen både i text och i presentationen av Bilaga A, B och C. 

Innan examensarbetet publicerades har det genomgått kritiska granskningar av totalt sex 

oberoende parter vilket medförde identifieringar av revideringsbehov och brister som sedan 

åtgärdades vilket kan ha en positiv inverkan på examensarbetets bekräftelsebarhet. 

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att författarens förmåga att bibehålla en neutral 

inställning till analysenheten påverkar bekräftelsebarheten vilket delvis kan uppnås genom 

att låta andra personer granska bland annat analys och resultatbeskrivning. Strävan efter att 

uppnå en så hög bekräftelsebarhet som möjligt visar sig även i hur innehållet i artiklarna har 

hanterats i själva utförandet av analysen. Praktiska exempel på hur detta har tillämpats i det 

praktiska genomförandet presentera kontinuerligt i metoddiskussionen, till exempel genom 

beskrivningar av hur analysenhet och förförståelse har medvetandegjorts har hanterats samt 

att de inkluderade artiklarna skulle vara av så hög kvalitet som möjligt utifrån 

kvalitetsgranskningen som utfördes, se Bilaga B.  

En egen reflektion är att bekräftelsebarheten av resultatet kan stärkas genom utformningen 

av vald metod. Metoden som användes under analysprocessen syftade till att identifiera 

likheter och skillnader i de olika artiklarna med utgångspunkt i det formulerade syftet i 

examensarbetet. Om liknande påståenden eller resultat fanns beskrivna i flera olika artiklar 
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kan det stärka bekräftelsebarheten av, i detta fall, anestesisjuksköterskornas erfarenheter då 

artiklarna var oberoende av varandra och kunde ha olika metoder, utformning och 

datainsamlingsmetod men ändå ha likheter i de olika resultaten. För att illustrera detta 

presenterades jämförelsen genom tydlig referenshantering så att läsaren kan urskilja vart 

likheterna och skillnaderna identifierats.  

För att kunna bedöma resultatets överförbarhet behöver trovärdigheten, pålitligheten och 

bekräftelsebarheten vara säkrade. Överförbarheten innebär en bedömning av i vilken grad 

examensarbetets resultat kan överföras till  andra grupper, kontexter eller situationer 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). I resultatet framgick att det inte fanns några signifikanta 

skillnader mellan anestesisjuksköterskornas erfarenheter av om tvärprofessionell 

teamträning påverkar patientsäkerheten relaterade till ålder, kön, arbetsplats eller 

geografiska skillnader vilket ökar resultatets överförbarhet. Överförbarheten påverkades av 

att artiklarnas resultat grundade sig på en sammanställning av tvärprofessionella 

erfarenheter där det inte alltid konkret framkom vilka erfarenheter anestesisjuksköterskorna 

hade beskrivit trots tydlig beskrivning av deltagande i studien. Anestesisjuksköterskorna var 

dock ofta överrepresenterade i studierna vilket dock kan minska den negativa effekten på 

överförbarheten. I flera av artiklarna fanns angivna exempel i resultatet i form av citat där 

forskarna tydligt redovisade vilken yrkesprofession personen de citerade hade vilket då 

medförde en ökad möjlighet att avgöra materialets relevans i förhållande till examensarbetets 

syfte. 

En egen reflektion är att fördelen med att använda vetenskapliga artiklar är att de genomgått 

en vetenskaplig granskning och att det är ett flertal personer som medverkat i studien. Fler 

inkluderade personer är en förutsättning för att få ett mer nyanserat och mer omfattande 

resultat vilket gör det mer generaliserbart och överförbart än om analysmetoden hade 

baserats på till exempel ett mindre antal intervjuer. Ytterligare en styrka med metoden är att 

den möjliggör analys av både kvalitativt och kvantitativt material vilket både tillför 

erfarenhetsbaserade kunskaper men även statistisk kunskap om mätbara faktorer inom 

tvärprofessionell teamträning som påverkar patientsäkerheten vilket ger ett mer nyanserat 

kunskapstillägg i rådande kontext. 

Olika svårigheter och hinder med vald metod har uppkommit under hela analysprocessen. 

Syftet i examensarbetet upplevdes vara tillräckligt specifikt för att begränsa omfattningen av 

analysenheten då en avgränsning var att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter. 

Däremot uppstod svårigheter att hitta tillräckligt med vårdvetenskapliga artiklar för analys 

då valet av lämpliga sökområden var mer omfattande. Även om anestesisjuksköterskornas 

erfarenheter var centrala i examensarbetet skulle de även befinna sig i en tvärprofessionell 

miljö vilket genererade fler möjliga sökträffar vid datainsamlingen. Detta medförde även att 

artiklarna ofta baserades på ett tvärprofessionellt perspektiv och inte enbart 

anestesisjuksköterskors vilket påverkar materialets Överförbarhet. Överförbarhet kan även 

påverkas av studiernas geografiska och tidsmässiga avgränsning. Artiklarna som 

analyserades kom ursprungligen från USA, England eller nordiska länder vilket kanske inte 

gör resultatet överförbart överallt i världen. Inledningsvis i forskningsprocessen sattes en 

avgränsning av artiklarnas ålder på tio år. Denna avgränsning kunde dessvärre inte tillämpas 

då underlaget var för begränsat och därför inkluderades artiklar äldre än tio år, dock med 
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hög relevans för syftet. Den äldsta inkluderade artikeln i examensarbetet var arton år gammal 

vilket även det kan påverka överförbarheten bland annat för att det kan ha medfört 

förändringar inom till exempel professionen, det operativa teamet eller verksamheten som 

påverkar anestesisjuksköterskornas erfarenheter av tvärprofessionell teamträning och dess 

effekt på patientsäkerheten. Vid jämförelse av resultatet med yngre artiklar 

uppmärksammades dock ingen signifikant skillnad mellan artiklarna i urvalet.  

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatet presenteras en sammanställning av identifierade likheter och skillnader mellan 

anestesisjuksköterskors erfarenheter av om tvärprofessionell teamträning påverkar 

patientsäkerheten. Resultatdiskussionen kommer att avgränsas till de olika huvudfynd som 

identifierats i resultatet och dessa kommer att diskuteras i förhållande till tidigare forskning, 

styrdokument och lagar samt det vårdvetenskapliga perspektivet utifrån Callista Roy (2009).  

Resultatet visade att anestesisjuksköterskornas erfarenheter av den tvärprofessionella 

teamträningen var att det kunde ha en positiv inverkan på patientsäkerheten av flera olika 

anledningar. Möjligheten att kunna se nytta och tillämpbarhet med den tvärprofessionella 

teamträningen var beroende av teamträningens utformning, möjlighet till efterföljande 

reflektion samt övriga deltagares attityder och inlevelseförmåga i de olika scenarion som 

simulerades. En egen reflektion är att teamträningens tillämpbarhet och relevans i den 

kliniska verksamheten ur patientsäkerhetssynpunkt kan stärkas genom att iscensätta verkliga 

händelser som kunnat identifieras genom till exempel incidentrapporter eller 

avvikelsehantering. Då skulle eventuellt inträffade vårdskador och/eller 

patientsäkerhetsrisker kunna generera ett förebyggande patientsäkerhetsarbete i praktiken 

genom teamträning utöver att enbart bedriva statistiska jämförelser samt händelse- och 

riskanalyser i teorin. Att utarbeta scenarion utifrån verkliga händelser kan hjälpa 

teammedlemmarna att uppleva erfarenheter av relevans och klinisk verklighetsförankring 

vilket kan öka individens förmåga att se fördelar och nytta med att tillämpa tvärprofessionell 

teamträning till patientsäkerhetens fördel.  

Enligt Socialstyrelsen (2017) har alla i teamet ett individuellt och gemensamt ansvar att bidra 

till en säker vård oavsett vilken roll individen har i organisationen. Individens prestation är 

dock beroende av omgivningsfaktorer som kan utgöra potentiella hot för patientsäkerheten 

om man inom teamet till exempel behandlad varandra nedsättande. Roy (2009) förklarar 

fenomenet som människans personliga jags strävan att uppnå medmänskliga relationer som 

kan bidra till upplevelsen av samhörighet och en trygghet i sin omgivning. Om upplevelsen av 

samhörighet och otrygghet i människans omgivning uppstår tappar människan sin 

upplevelse av sammanhang. Detta påverkar människans samspel med omgivningen och 

gestaltas genom anestesisjuksköterskornas erfarenheter när de till exempel förväntades 

hjälpa sina teammedlemmar med åtgärder utöver sin specialistkompetens vilket påverkade 

samarbetet i teamet och genererade upplevelser av en hotad patientsäkerhet i krissituationer. 
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Anestesisjuksköterskornas erfarenheter var bland annat att de tvärprofessionella 

teamträningstillfällena gav upphov till möjligheter att uppmärksamma och identifiera 

beteenderelaterade risker och bristande icke-teknisk färdigheter vilket påverkar samarbetet 

och kvaliteten på vården. Erfarenheterna överensstämmer med det tvärprofessionella 

teamets upplevelser av samarbetet som beskriver att orsakerna kan grunda sig i ett flertal 

olika faktorer som kan orsaka ökad sannolikhet för uppkomst av vårdskador eller ökad 

morbiditet (Gordon m.fl., 2012). Detta ställer sig i konflikt med anestesisjuksköterskans 

ansvar att bedriva vården på ett sätt som kan tillgodose patientens behov av trygghet, 

kontinuitet och säkerhet i enlighet med de föreskrifter som finns beskrivna i Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30).  

Anestesisjuksköterskorna betonade vikten av att det tvärprofessionella teamet fungerar som 

en enhet med gemensamma mål för att öka patientsäkerheten. Tidigare forskning visar att ett 

tvärprofessionellt team med sina olika delkompetenser tillsammans bildar en helhet som 

krävs för att kunna erbjuda en god och säker vård för patienten (Fatmi m.fl., 2013; 

McMurtry, 2010). Detta är förenligt med Roys (2009) adaptionsmodell som bland annat 

beskriver människan som en del av ett större system där man interagerar med andra 

människor i sin omgivning. Varje individ i ett operationsteam bidrar genom sin profession 

med nödvändig och relevant kunskap i sammanhanget men det är ett gott tvärprofessionellt 

samarbete som är förutsättningen för att kunna vårda patienter i en operationsmiljö (Fatmi 

m.fl., 2013; McMurtry, 2010).   

Anestesisjuksköterskornas erfarenheter var att Icke-tekniska färdigheter och identifieringen 

av beteenderelaterade brister hade betydelse för patientsäkerheten och att träningsprogram 

inom CRM visade sig förbättra bland annat de icke-tekniska färdigheterna samtidigt som 

självförtroendet för hanteringen av olika krissituationer ökade. Enligt Roy (2009) kan hälsa 

uppnås då människan hittar en balans i sitt samspel med miljön vilket skulle kunna förklara 

anestesisjuksköterskornas ökade självförtroende. Tvärprofessionell teamträning gav upphov 

till ökad anpassningsförmågan och förbättrad hantering av krissituationer som är en del av 

de icke-tekniska färdigheterna som beskrevs av anestesisjuksköterskorna. Ökad 

anpassningsförmåga och hantering av krissituationer kan medföra en ökad känsla av 

interaktion med omgivningen vilket medför en öka känsla av sammanhang och rollfunktion 

(Roy, 2009). Strävan efter förbättrad prestation och aktivt deltagande av alla ingående 

professioner i operationsteamet leder till en ökad måluppfyllelse (Myrtle, Weaver & Dasu, 

2009). Resultatet visade att förutsättningen för aktivt deltagande är att varje profession i 

teamet känner till sin funktion och sina begränsningar i teamet medan avsaknaden av det var 

en konfliktkälla. Tvärprofessionell teamträning kan därför utgöra underlag för att utarbeta 

strategier för tvärprofessionellt samarbete och konflikthantering i enlighet med 

anestesisjuksköterskans ansvar i förhållande till medarbetaren (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

En egen reflektion är att det inte ges tillräckligt mycket tid och utrymme för det 

tvärprofessionella teamet att träna på och utveckla teamarbetet under kontrollerade former 

som inte innebär en direkt patientsäkerhetsrisk vilket delvis kan grunda sig i olika 

ekonomiska och logistiska begränsningar ute i verksamheterna. Samtidigt visar tidigare 

forskning att sannolikheten för vårdskador och morbiditet ökar då samarbetet i det operativa 



34 

 

teamet inte fungerar (Gordon m.fl., 2012) vilket även det medför en ekonomisk och logistisk 

påverkan för organisationen bland annat i form av ökat och förlängt vårdbehov hos 

patienterna. Utöver fördelar för patientsäkerhetsarbetet kan det därför vara av ekonomiskt 

intresse för organisationen att se över möjligheten att erbjuda tvärprofessionell teamträning 

för sina medarbetare med fokus på CRM baserade principer årligen likt årlig träning inom 

hjärt- och lungräddning som tillämpas. Enligt Socialstyrelsen (2017) är rapporteringen av 

vårdskador en del av säkerhetskulturen som kan skilja sig åt mellan olika organisationer och 

arbetsplatser. Rapporteringen är bland annat beroende av ett öppet arbetsklimat där 

individen känner sig trygg att rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet med ett 

förhållningssätt som innebär att inte skuldbelägga varandra. Resultatet visar att 

tvärprofessionell teamträning kan ge möjlighet till ett mer tillåtande och öppet klimat vad 

gäller hur eventuella misstag bemöts av övriga teammedlemmar då situationen är simulerad 

och inte orsakar någon verklig patientsäkerhetsrisk under teamträningstillfället. Om 

möjlighet till praktisk utbildning relaterade till verkliga händelser skulle förekomma kan det 

eventuellt generera att incidentrapporteringen inte uteblir då utbildningsmöjligheten kan 

utgöra ytterligare en motivering till utförandet på individnivå.  

Anestesisjuksköterskorna betonade vikten av att det tvärprofessionella teamet fungerade som 

en enhet med gemensamma mål, delade ansvar och gemensamt beslutsfattande vilket ibland 

kunde innebära en ansvarsförskjutning eller att anestesisjuksköterskan ibland blev 

involverad i åtgärder utanför sin egen kompetens En utav anestesisjuksköterskans 

kärnkompetenser är att kunna samverka i teamarbetet och att arbeta evidensbaserat (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Samverkan kunde i akuta situationer innebära att 

anestesisjuksköterskorna fick utföra praktiska åtgärder de upplevde sig sakna kompetens för 

vilket upplevdes som ett hot mot ett evidensbaserat och patientsäkert arbete vilket 

genererade känslor av obehag och rädsla. Den bristfälliga förståelsen för varandras 

professioner och kunskap kan enligt ett tvärprofessionellt perspektiv påverka även resultera i 

en bristande tillit mellan de ingående professionerna i operationstemat (van Leijen-

Zeelenberg m.fl., 2015). En åtgärd för att upprätthålla en god samverkan i teamet var enligt 

anestesisjuksköterskorna erfarenheter att inse sina egna begränsningar och sätta gränser om 

övriga teammedlemmar ställde orimliga krav under en pågående krissituation vilket kunde 

bidra med att stärka tilliten.   

Enligt Roy (2009) är människans anpassningsförmåga bland annat beroende av 

självuppfattningen vilket innebär ett grundläggande mänskligt behov av att veta vem man är 

för att kunna uppleva helhet och meningsfullhet i sin existens och sitt sammanhang. Om 

människan brister i sin självuppfattning påverkar det anpassningsförmågan. Målet med ett 

tvärprofessionellt samarbete är att kombinera olika delkompetenser för att skapa en helhet 

av olika specialitetbundna kompetenser som krävs för att kunna erbjuda en god och säker 

vård för patienten (Fatmi m.fl., 2013; McMurtry, 2010). För att kunna förbättra samarbetet 

och upplevelsen av sammanhanget anestesisjuksköterskan befann sig i krävdes en förbättrad 

kunskap kring anestesisjuksköterskans erfarenhet om sin egen roll i rådande kontext och på 

så sätt förbättra anpassningsförmågan och det tvärprofessionella samarbetet. 

Människans förmåga till anpassning beskrivs som ett dynamiskt tillstånd som är under 

ständig förändring som påverkas av yttre faktorer i omgivningen och individens inre 
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”copingprocesser” vilka kan skilja sig åt mellan olika individer (Roy, 2009).  Brist på 

förståelse för andra teammedlemmars arbete och funktion ledde till osäkerhet vilket bland 

annat påverkade förmågan att anpassa sig och agera adekvat i en krissituation. Ett utav 

anestesisjuksköterskans ansvar är att utarbeta system och arbetssätt som skyddar individen 

och allmänheten mot vårdpersonalens felaktiga handlande samt utarbeta strategier för 

tvärprofessionell konflikthantering (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Tvärprofessionell 

teamträning medförde en möjlighet att identifiera potentiella orsaker och källor till 

tvärprofessionella konflikter under kontrollerade former som inte medförde en 

patientsäkerhetsrisk på grund av att situationerna var simulerade. 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdgivaren ett ansvar att bedriva ett 

kontinuerligt patientsäkerhetsarbete vilket bland annat innebär att vårdgivaren har ett 

förebyggande ansvar. Anestesisjuksköterskorna upplevde en begränsad medvetenhet 

angående brister i sina icke-tekniska kunskaper samtidigt som förbättrade icke-tekniska 

kunskaper ansågs ha en avgörande betydelse i patientsäkerhetsarbetet. Trots det visar 

tidigare forskning att det finns ett större fokus och utbredd kunskap om den tekniska 

kunskapens påverkan på patientsäkerheten än vad det gör om icke-tekniska kunskaper 

(Gordon m.fl., 2012). En icke-teknisk kunskap och dess betydelse för patientsäkerheten som 

var återkommande ur flera olika perspektiv var kommunikationen.  Kommunikationsbrister 

uppges vara svåra att angripa på ett tvärprofessionellt plan då det redan under 

utbildningsfasen finns skillnader i hur kommunikationen bör utformas mellan de olika 

professionerna (Gillespie m.fl., 2010). Anestesisjuksköterskornas erfarenheter var att 

simulerad tvärprofessionell teamträning kunde hjälpa till att uppmärksamma 

kommunikativa brister som otillräcklig eller otydlig information. Betydelsen av att arbeta 

aktivt för att försöka förbättra sin kommunikation genom att eventuella brister tydliggjordes 

under praktisk teamträning. Sambandet mellan konsekvenser och kommunikativa 

otydligheter blev mer uppenbar och försvårade samarbetet inom teamet under pågående 

simulerad krissituation. 

Kommunikativa förmågor och förmågan att leda ett team under pågående krissituation 

beskrevs generera avgörande förutsättningar för patientsäkerheten både utifrån tidigare 

forskning (Gillespie m.fl., 2010) och ur anestesisjuksköterskors perspektiv. 

Kommunikationens och informationshanteringens betydelse återspeglas även i gällande 

styrdokument och lagstiftning som beskriver anestesisjuksköterskans och organisationens 

ansvar att vidta åtgärder som krävs för att förhindra och förebygga brister till 

patientsäkerhetens fördel (Socialstyrelsen 2017; Svensk sjuksköterskeförening, 2017; Svensk 

sjuksköterskeförening 2012 & SFS 2010:659). Anestesisjuksköterskorna uppgav att en 

förutsättning att åtgärda bristerna är att uppmärksamma dem samt identifiera dess karaktär 

och uppkomst vilket tvärprofessionell teamträning kunde bidra till. Reflektionstillfällen och 

en ökad situationsmedvetenhet uppgavs vara förutsättningar för att eventuella omedvetna 

eller oregistrerade brister och okunskaper uppfattas av någon i teamet och på så sätt 

förebygga att de utgör en risk för patientsäkerheten.   

Egna reflektioner om resultatets betydelse för yrkesprofessionen och samhället är att 

tvärprofessionell teamträning bland annat kan ha en positiv inverkan på patientsäkerheten, 

möjligheten att kunna identifiera och hantera olika riskbeteenden, öka förståelsen för de 
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ingående professionernas ansvar och arbete i teamet vilket ökar förutsättningarna att kunna 

arbeta förebyggande kring vårdskador. Positiva följder av det kan i sin tur vara en ökning av 

anestesisjuksköterskors välbefinnande på arbetet och kanske även en minskad förekomst av 

etisk och/eller moralisk stress som kan uppstå om till exempel det tvärprofessionella 

samarbetet inte fungerar eller om den patientrelaterade vården upplevts som bristfällig. Ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv kan vårdskador medföra ett ökat behov av vårdtid, 

sjukskrivning hos den drabbade patienten, ökat behov av vårdåtgärder och behandlingar som 

utöver ett ökat lidande för patienten genererar ökade kostnader för organisationen och 

samhället. Att ge anestesisjuksköterskor möjligheten att träna tvärprofessionellt tillsammans 

med sina kollegor på en operationsavdelning innebär en kostsam satsning för verksamheten 

vilket på lång sikt kanske kan motiveras med eventuellt minskade vårdrelaterade kostnader 

om patientsäkerheten kan stärkas. Inställningen och behovet av tvärprofessionell 

teamträning har kunnat identifieras både inom ett patient- och 

anestesisjuksköterskeperspektiv men även tvärprofessionellt och organisatoriskt. 

Återstående arbete och redogörelser kring hur detta på ett bra sätt kan utformas för att på ett 

konstruktivt och effektivt sätt implementeras i den kliniska verksamheten finns ännu inte 

utarbetad. Däremot har resultatet i detta examensarbete bidragit till att stärka motiveringen 

till att det utförs på grund av att det finns åsikter om ett klart behov av att tillämpa 

tvärprofessionell teamträning, vilket med fördel kanske redan kan introduceras under 

utbildningsfasen inom de olika professionerna i ett operationsteam. I framtiden kanske det 

därför kan innebära förändringar i både utbildning och praktiskt utförande för 

anestesisjuksköterskor med en ökad patientsäkerhet som slutmål.  

7.3 Etikdiskussion 

Eftersom de vetenskapliga artiklarna utgör ett redan publicerat material behövdes inget 

etiskt samtycke eller tillstånd innan examensarbetet påbörjades. Även om artiklarna är 

publicerat material så har inte författarna själva godkänt användandet av artiklarna i detta 

examensarbete. Därför valdes en syntetiserande sammanställning bort då det hade inneburit 

ett skapande av en ny helhet av texten i artiklarna vilket kan medföra en ökad risk för egen 

tolkning av texten i syfte att göra översikten mer integrativ (Friberg, 2012a). Fokus har 

därmed legat på det uppenbara innehållet i texten för att få ett så textnära och beskrivande 

resultat som möjligt. All presenterad information i resultatet har efterföljts av en eller flera 

referenser till artiklarna så att all information kan spåras till ursprungskällan.  

Formulering av olika frågeställningar och/eller hypoteser valdes aktivt bort inledningsvis i 

analysprocessen på grund av eventuellt medförd risk att dessa skulle formuleras utifrån den 

egna förförståelsen och medföra en förvrängning av artiklarnas innehåll och budskap. Den 

egna förförståelsens inverkan på utformningen av resultatet minimerades genom att 

identifieras och medvetandegöras tidigt i examensarbetets utformning. För att minska risken 

för eventuellt hög tolkningsgrad eller förvrängning av artiklarnas innehåll utfördes analysen i 

artiklarnas ursprungliga språk och utformning fram tills resultatet skulle formuleras för att 

lättare kunna jämföra artiklarnas innehåll med varandra. De etiska överväganden som 

formulerades i bakgrunden enligt CODEX (2018) har präglat hanteringen av analysenheten 
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under hela skrivprocessen. En kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes innan de 

inkluderades i artikelurvalet för att säkerställa att de var av god kvalitet och forskningsetik 

vilket har påverkat förtroendet av examensarbetet. Ytterligare åtgärder för att stärka 

förtroendet och forskningsetiken stärks ytterligare av att författaren inte avsett att förvränga 

eller plagiera material (Codex, 2018). Alla steg i vald metod har efterföljts och presenteras så 

utförligt som möjligt för att underlätta förståelsen för vald metod samt för hur 

analysprocessen tillämpats rent praktiskt.  

8 SLUTSATSER 

Resultatet visade att anestesisjuksköterskorna upplever att tvärprofessionell teamträning kan 

ha positiv effekt på patientsäkerheten beroende på dess utformning och om det finns 

efterföljande reflektionstillfällen. Reflektionerna gav en möjlighet att bearbeta det praktiska 

utförandet i simuleringsövningarna både av anestesisjuksköterskorna själva men även av 

övriga deltagare med annan yrkesprofession. Återkopplingen från andra deltagare både 

inter- och tvärprofessionellt ger en bredare och mer nyanserad bild av simuleringarna samt 

eventuell förbättringspotential i utövandet. Anestesisjuksköterskorna ansåg även att övriga 

teammedlemmars attityder och inställning hade betydelse för möjligheten att tillgodogöra sig 

de praktiska kunskaperna och implementera dem i sitt kliniska arbete. Enligt 

anestesisjuksköterskorna påverkar tvärprofessionell teamträning patientsäkerheten genom 

att möjliggöra identifiering och förebyggande av olika beteenderelaterade risker, bristande 

icke-tekniska kunskaper, generera stärkt kunskap om sin egen funktion i teamet samtidigt 

som en ökad förståelse för övriga teammedlemmars funktion uppnås. Samtliga områden som 

anestesisjuksköterskornas erfarenheter belyste ansågs ha en viktig och betydelsefull inverkan 

på patientsäkerheten även av övriga deltagare. Teamträningarna kunde därför utgöra 

underlag för tillämpningen av ett mer medvetet patientsäkerhetssäkerhetsarbete vilken kan 

vara till fördel både på en individuell och en organisatoriskt nivå. Ett observandum är dock 

att anestesisjuksköterskorna upplevde en avtagande effekt av teamträningens positiva 

inverkan på lång sikt om inte teamträningen upprepades eller följdes upp efter cirka ett års 

tid. Därför är det av betydelse att öka operationsavdelningars möjligheter och förutsättningar 

att kunna erbjuda anestesisjuksköterskor praktisk tvärprofessionell teamträning och 

reflektion för att påverka patientsäkerheten i positiv riktning. Även om syftet var avgränsat 

till anestesisjuksköterskornas erfarenheter av teamträning fanns det likheter i ett 

tvärprofessionellt, organisatoriskt samt patientperspektiv vilket stärker motiveringen av 

nyttan att implementera det i den kliniska verksamheten för att öka patientsäkerheten.  

8.1 Förslag på vidare forskning 

Detta examensarbete har bidragit med en ökad förståelse för anestesisjuksköterskornas 

erfarenheter i valt kontext men det har även genererat olika idéer kring behov av vidare 
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forskning. Ett förslag är att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av hur ofta 

tvärprofessionell teamträning behöver tillämpas för att främja ett mer långsiktigt 

patientsäkerhetsarbete i praktiken. Tidigare forskning beskrev upplevelser av att det 

saknades en vedertagen modell för utformningen av tvärprofessionell teamträning i en 

operationsmiljö och därför fanns intresse att utvärdera effekten av att tillämpa träning inom 

CRM då det har visat sig ha gynnsamma effekter i andra branscher med en tvärprofessionell 

bemanning. Ytterligare områden av intresse är vad det är som påverkar 

anestesisjuksköterskans upplevelse av samarbete och vilka förutsättningar som krävs. Flera 

artiklar inkluderade i analysenheten hade ett tvärprofessionellt fokus med både kvalitativ och 

kvantitativ utformning. Därför skulle det vara intressant att mer specifikt eftersöka kvalitativt 

material med beskrivningar från enbart anestesisjuksköterskan som en fördjupning och/eller 

ett tydliggörande av resultatet i detta examensarbete.  
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BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING AV KVALITATIVA OCH 

KVANTITATIVA ARTIKLAR 

Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier:  

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall 

formulerade?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är 

denna i så fall beskriven?  

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats?  

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

• Vad visar resultatet?  

• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang?  

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden?  

Förslag på frågor vid granskning av kvantitativa studier:  

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall 

formulerade?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är 

denna i så fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

• Hur är metoden beskriven? 



5 

 

• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)?  

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa 

adekvata? 

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?  

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram?  

• Förs det några etiska resonemang?  

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad 

gäller generaliserbarhet?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden?”  

Kvalitetsgranskningsfrågor enligt Friberg (2012b) s. 138-139. 

 

Tabell 1: Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar enligt Friberg (2012b). 

 Kvalitativa artiklar: 

 

Kvalitetsgranskningsfrågor: 

 

3 18 4 13 7 5 12 2 6 19 16 10 15 20 

Finns det ett tydligt problem 

formulerat?  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska 

utgångspunkter beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det någon 

omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Finns ett tydligt syftet 

beskrivet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en beskrivning av 

metoden?  

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 
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Finns en beskrivning av 

datainsamling och/eller 

urval? 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en beskrivning av 

dataanalys? 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en beskrivning för 

hur metod och teoretiska 

utgångspunkter hänger 

ihop? 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

Presenteras resultatet 

tydligt? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en beskrivning av 

författarnas tolkning av 

resultatet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Framförs argument? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns etiska resonemang 

beskrivna? 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej 

Finns det en 

metoddiskussion? 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

Finns det en återkoppling 

till teoretiska antaganden? 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Total poäng: 10 7 13 12 12 12 13 13 7 12 12 13 12 12 

 

Tabell 2: Kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar enligt Friberg (2012b). 

 Kvantitativa artiklar: 

 

Kvalitetsgranskningsfrågor: 

 

1 8 17 14 11 9 
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Finns det ett tydligt problem 

formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska 

utgångspunkter beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det någon 

omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Finns ett tydligt syftet 

beskrivet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en beskrivning av 

metoden? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en beskrivning av 

datainsamling och/eller 

urval? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en beskrivning av 

dataanalys? 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Presenteras resultatet 

tydligt? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en beskrivning av 

författarnas tolkning av 

resultatet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Framförs argument? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns etiska resonemang 

beskrivna? 

Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Finns det en 

metoddiskussion? 

Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

Finns det en återkoppling 

till teoretiska antaganden? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Total poäng: 9 11 11 11 10 12 
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Ja= 1 poäng 

Nej= 0 poäng 

 

För kvalitativa artiklar: 

0-6 = Otillräcklig – Låg kvalitet 

7-14 = Medel – Hög kvalitet 

 

För kvantitativa artiklar: 

0-5 = Otillräcklig – Låg kvalitet 

6-13 = Medel – Hög kvalitet 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

 

Artikel nr Författare, årtal, 

tidskrift, 

ursprungsland 

Titel Syfte Metod Resultat 

1. Awad, S. S., Fagan, S. 

P., Bellows, C., Albo, 

D., Green-Rashad, B., 

De La Garza, M., & 

Berger, D. H. (2005) 

 

The American journal 

of surgery 

 

Land: USA 

 

Bridging the 

communication gap in 

the operating room 

with medical team 

training. 

Att undersöka om 

teamträning kunde 

förbättra 

kommunikationen i en 

operationssal 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

 

Enkäter med 4 olika  

graderingsskalor enligt 

”Likert scale” 

angående upplevt 

teamarbete och 

kommunikation, 

datainsamling från 

totalt 421 fall. 

 

Data presenteras och 

analyseras enligt mean 

+-SEM för att 

undersöka statistiska 

Kommunikationsbrister 

inom teamet bedömdes 

utgöra grundorsaken till 

82% av potentiella hot 

mot patientsäkerheten. 

De kommunikativa 

bristerna kunde ha flera 

olika orsaker enligt 

anestesisjuksköterskorna 

och var bland annat 

relaterade till 

informationshantering. 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variationer, samt P-

värde 

 

2. Bjurling-Sjöberg, P., 

Wadensten, B., Pöder, 

U., Jansson, I., & 

Nordgren, L. (2017) 

 

Journal of 

Balancing intertwined 

responsibilities: A 

grounded theory 

study of teamwork in 

everyday intensive 

care unit practice. 

Att beskriva teamwork 

och faktorer som 

påverkar 

teamsamarbetet i det 

dagliga arbetet på en 

intensivvårdsenhet. 

Kvalitativ 

 

38 deltagare som 

ingick i fokusgrupper 

samt deltog i 

Beroende på situationens 

utformning valde 

Anestesisjuksköterskorna 

valde mellan en passiv 

och mer aktiv 

tillvägagångssätt i syfte 

att upprätthålla god 
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interprofessional care 

 

Land: Sverige 

 

individuella intervjuer. 

 

En konstant 

jämförande analys 

baserad på grundad 

teori enligt Corbin och 

Strauss. 

 

stämning och ett gott 

samarbete i teamet. 

Anestesisjuksköterskorna 

kunde ibland utöka eller 

begränsa sina 

ansvarsområden 

beroende på vad 

situationen krävde. 

3. Bleakley, A.,  Hobbs, 

A., Boyden, J., &  

Walsh, L.. (2004) 

 

Journal of workplace 

learning 

 

 Land: England 

 

Safety in operating 

theatres: Improving 

teamwork through 

team resource 

management. 

Att utvärdera om 

multiprofessionell 

teamwork kunde 

förbättras genom ett 

pedagogiskt ingripande 

och om 

kommunikationen kunde 

leda till ökad 

patientsäkerhet. 

Kvalitativ 

 

Totalt 300 deltagare. 

Teamen utförde 

självuppskattade 

utvärderingar innan, 

under och efter fall i 

kombination med 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

Videokameror och 

mikrofoner 

installerades i två 

operationssalar. 

Ett bra, tvärprofessionellt 

samarbete ansågs vara en 

stor del av lösningen till 

förbättrat kliniskt arbete 

och patientsäkerhet. Ett 

sätt att engagera teamet i 

patientsäkerhetsfrågor 

var att introducera dem 

för gemensam, praktisk 

utbildning i teamarbete 

med efterföljande 

reflektioner. 

Träning inom CRM utöver 

ökad patientsäkerhet leda 

till ökad 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww-emeraldinsight-com.ep.bib.mdh.se%2Fauthor%2FBleakley%252C%2BAlan&data=02%7C01%7Cjsi10001%40student.mdh.se%7C454c6b80b8ea42ccd47c08d677072616%7Ca1795b64dabd4758b988b309292316cf%7C0%7C0%7C636827269912435155&sdata=oQCaAvOM7aDqC9E9znuz0hkzT58WPblp4eoFCVRnAVY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww-emeraldinsight-com.ep.bib.mdh.se%2Fauthor%2FHobbs%252C%2BAdrian&data=02%7C01%7Cjsi10001%40student.mdh.se%7C454c6b80b8ea42ccd47c08d677072616%7Ca1795b64dabd4758b988b309292316cf%7C0%7C0%7C636827269912445163&sdata=U06S0Z44PeS8Vtt11yW15HBHl8GE73UIOJoqo60pFxk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww-emeraldinsight-com.ep.bib.mdh.se%2Fauthor%2FBoyden%252C%2BJames&data=02%7C01%7Cjsi10001%40student.mdh.se%7C454c6b80b8ea42ccd47c08d677072616%7Ca1795b64dabd4758b988b309292316cf%7C0%7C0%7C636827269912445163&sdata=K2morG3Eon%2FYGX8xS8Cy9fqtGKvwdosVAucBPXmmvVA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww-emeraldinsight-com.ep.bib.mdh.se%2Fauthor%2FWalsh%252C%2BLinda&data=02%7C01%7Cjsi10001%40student.mdh.se%7C454c6b80b8ea42ccd47c08d677072616%7Ca1795b64dabd4758b988b309292316cf%7C0%7C0%7C636827269912455172&sdata=wcM8aiFQaPHiONs%2BTx3F%2Bbrpt96HiBkhyV1LugXfIJw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww-emeraldinsight-com.ep.bib.mdh.se%2Fauthor%2FWalsh%252C%2BLinda&data=02%7C01%7Cjsi10001%40student.mdh.se%7C454c6b80b8ea42ccd47c08d677072616%7Ca1795b64dabd4758b988b309292316cf%7C0%7C0%7C636827269912455172&sdata=wcM8aiFQaPHiONs%2BTx3F%2Bbrpt96HiBkhyV1LugXfIJw%3D&reserved=0
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Analysen syftade till 

att hitta 

beteenderelaterade 

markörer och icke-

tekniska färdigheter 

för att förbättra det 

kirurgiska teamets 

prestation och 

förebygga misstag. 

incidentrapportering samt 

förbättrad prestation 

inom det operativa 

teamet. 

4. Boet, S., Pigford, A.-A., 

Fitzsimmons, A., 

Reeves, S., Triby, E., & 

Bould, M. D. (2016) 

 

Journal of 

interprofessional care 

 

Land: Kanada 

 

Interprofessional 

team debriefings with 

or without an 

instructor after a 

simulated crisis 

scenario: An 

exploratory case 

study. 

 

Att beskriva innehållet i 

reflektioner som 

inträffat efter 

deltagande i simulerade 

krissituationer både med 

och utan instruktör. 

 

Kvalitativ 

 

37 stycken inspelade 

reflektionssessioner 

med totalt 126 

deltagare som indelats 

i 42 stycken 

tvärprofessionella 

operationsteam. 

 

En kvalitativ, 

beskrivande 

innehållsanalys enligt 

Reflektionstillfällen i 

samband med simulerade 

krissituationer gav 

möjlighet till identifiering 

och reflektion av 

omedvetna beteenden. 

Ibland känner sig 

anestesisjuksköterskorna 

respektlöst behandlade av 

andra teammedlemmar 

vilket påverkar 

samarbetet. 
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NVivo10. 

5. Burtscher MJ, Manser 

T, Kolbe M, Grote G, 

Grande B, Spahn DR, 

Wacker. (2011) 

 

British journal of 

anaesthesia 

 

Land: Schweiz 

 

Adaptation in 

anaesthesia team 

coordination in 

response to a 

simulated critical 

event and its 

relationship to clinical 

performance. 

Att undersöka hur 

anestesipersonal 

anpassar sin 

koordineringsförmåga 

till följd av en simulerad 

akut, oväntad händelse. 

Kvantitativ 

 

Totalt antal deltagare 

var 30 stycken 

anestesisjuksköterskor 

uppdelade i 15 team i 

simulerade övningar 

med verklighetstrogen 

docka. 

 

Beskrivande analys 

utifrån ANOVA samt p-

värde. 

Anestesisjuksköterskornas 

förmåga av 

informationshantering 

och koordination 

påverkade tiden det tog 

mellan att stabilisera ett 

akut tillstånd och teamets 

beslut vad gäller 

behandling (P = 0,03). 

6. Firth-Cozens J. (2001) 

 

Quality in health care 

 

Land: England 

Cultures for improving 

patient safety through 

learning: the role of 

teamwork. 

Att beskriva vilka 

kulturella förändringar 

som behövs inom 

organisationen för att 

uppmuntra lärande. 

Kvalitativ Anestesisjuksköterskornas 

erfarenheter angående 

förutsättningar till lärande 

och förbättrad 

patientsäkerhet var att 

försöka förhindra en 

skuldbeläggande attityd 

om misstag skulle uppstå. 

Misstag och lärande 
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ansågs stå i direkt 

korrelation med varandra 

och det var av betydelse 

att hjälpa sig själv och 

andra att dra lärdom av 

negativa händelser. 

7. Flanagan B, Nestel D, 

& Joseph M. (2004) 

 

Medical education 

 

Land: Australien 

 

Making patient safety 

the focus: crisis 

resource management 

in the undergraduate 

curriculum. 

Att undersöka 

betydelsen av realism, 

utbildning och praktisk 

träning i 

simulationsövningar och 

hur de kan hjälpa till att 

förbättra tillämpningen 

av teoretisk kunskap i 

praktiken. 

Blandad-metod 

 

Totalt 137 deltagare 

som deltagit i 

självutvärderade 

simuleringsövningar 

samt intervjuer. 

 

Deskriptiv statistik 

användes för den 

kvantitativa datan, för 

den kvalitativa var det 

intervjuer som 

analyserades 

Tvärprofessionell 

teamträning i 

kombination med 

omedelbar återkoppling 

var en effektiv metod för 

praktiskt lärande 

medförde ett 

medvetandegörande av 

beteenderelaterade 

brister. 

Förutsättningar för 

lärande uppgavs vara en 

tillåtande och öppen miljö 

vid inträffade misstag. 

8. France DJ, Leming-Lee 

S, Jackson T, 

Feistritzer NR, & 

An observational 

analysis of surgical 

team compliance with 

Att utvärdera om träning 

inom CRM kunde 

förbättra den 

Kvantitativ 

 

Träning inom CRM har 

positiva effekter på 

patientsäkerheten. De 
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Higgins MS. (2008) 

 

The American journal 

of surgery 

 

Land: USA 

 

perioperative safety 

practices after crew 

resource management 

training. 

perioperativa 

säkerheten. 

Direkt 

observationsstudie av 

30 kirurgiska team 

inkluderade 8 stycken 

anestesisjuksköterskor 

under 3 månaders tid. 

 

Checklistor och 

poängsystem 

utformades för att 

sedan poängsättas och 

jämföras med varandra 

samt statistik. 

positiva effekterna av 

tvärprofessionell 

teamträning är avtagande 

och därför krävs 

upprepade 

träningstillfällen och/eller 

uppföljning för att få en 

mer långsiktig effekt. 

9. Haugen AS, Søfteland 

E, Eide GE, Nortvedt 

MW, Aase K, Harthug 

S, … Harthug, S. (2010) 

 

BMC health services 

research 

 

Land: Norge 

Patient safety in 

surgical environments: 

cross-countries 

comparison of 

psychometric 

properties and results 

of the Norwegian 

version of the Hospital 

Survey on Patient 

Safety. 

Att göra en jämförelse 

över 

patientsäkerhetsklimatet 

på 

operationsavdelningar i 

USA, Nederländerna och 

Norge. 

Kvantitativ 

 

Webbaserade enkäter 

från 544 deltagare, det 

var dock endast 380 

deltagare som skickade 

tillbaka svar enligt 

HSOPS. 

 

De 

patientsäkerhetsfaktorer 

som hade starkast 

korrelation var 

återkoppling/reflektion 

och kommunikation om 

inträffade misstag eller 

vårdskador. Det fanns en 

skillnad kring attityder 

angående patientsäkerhet 

mellan de olika 

professionerna i ett 
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 Tvärsnittsstudie som 

analyserades med 

hjälp av HSOPS. 

tvärprofessionellt team (P 

= 0,001). 

10. Jangland, E., Nyberg, 

B., & Yngman, U. P. 

(2016) 

 

Scandinavian journal 

of caring sciences 

 

Land: Sverige 

 

“It’s a matter of 

patient safety”: 

understanding 

challenges in everyday 

clinical practice for 

achieving good care 

on the surgical ward - 

a qualitative study. 

Att undersöka vilka 

situationer och 

processer som antingen 

främjar eller förhindrar 

ett patientsäkert arbete 

på en 

operationsavdelning. 

Kvalitativ 

 

10 deltagare som 

deltog i upprepade 

intervjuer. 

 

Systematisk, deskriptiv 

innehållsanalys enligt 

Malterud. 

Anestesisjuksköterskornas 

erfarenhet var att det 

fanns en bristande 

förståelse för andra 

teammedlemmars 

kompetens och funktion 

vilket ibland kunde orsaka 

konflikter och 

missförstånd inom 

teamet. 

11. Kaissi A, Johnson T, & 

Kirschbaum MS. 

(2003) 

 

Nursing economics 

 

Land: USA 

Measuring teamwork 

and patient safety 

attitudes of high-risk 

areas. 

Att mäta attityder 

gentemot teamwork och 

patientsäkerhet i så 

kallade ”hög-

riskområden”. 

Kvantitativ 

 

Enkäter från 261 

deltagare. 

 

Analys utifrån SPSS 

version 10 för att föra 

deskriptiv och chitvå 

Positiva beteenden som 

uppmärksammades inom 

teamet var 

avcheckning/genomgång 

(99,6%), reflektion 

(95,2%) samt 

ifrågasättande av beslut 

som upplevdes orimliga 

(94,4%). 

Icke-tekniska kunskaper 
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 statistisk analys. som samarbete värderads 

lika högt som 

medicintekniska 

färdigheter av deltagarna 

12. Larsson, J. & I. K. 

Holmström. (2013) 

 

British journal of 

anaesthesia 

 

Land: Sverige 

 

How excellent 

anaesthetists perform 

in the operating 

theatre: a qualitative 

study on non-

technical skills. 

Att undersöka 

anestesisjuksköterskors 

erfarenheter av 

beteenderelaterade 

faktorer hos 

anestesiologer. 

Kvalitativ 

 

Fem fokusgrupper 

bestående av tre-fyra 

erfarna 

anestesisjuksköterskor 

intervjuades. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys med 

deskriptiv design 

(beskriven enligt 

Malterud) för 

identifiering av 

gemensamma 

kategorier. 

Anestesisjuksköterskorna 

observerade 

beteenderelaterade 

brister i form av att 

teammedlemmar ibland 

kunde vara mer styrda av 

prestige än att inse sina 

egna begränsningar och 

be om hjälp vilket hade 

negativ inverkan på 

patientsäkerheten. 

Genomgång av planerade 

åtgärder och reflektion 

hade positiva effekter på 

patientsäkerheten. 

13. Lyk-Jensen, H. T., 

Jepsen, R. M. H. G., 

Spanager, L., 

Assessing Nurse 

Anaesthetists’ Non-

Technical Skills in the 

Att undersöka samband 

mellan 

anestesisjuksköterskans 

Kvalitativ 

 

De icke-tekniska 

färdigheterna kunde delas 

in i fyra huvudkategorier: 
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Dieckmann, P., & 

Ostergaard, D. (2014) 

 

Acta 

anaesthesiologica 

Scandinavia 

 

Land: Danmark 

 

operating room. icke-tekniska färdigheter 

och anestesiologens 

icke-tekniska färdigheter 

i operationssalen. 

Totalt 6 deltagare 

varav 4 stycken 

anestesisjuksköterskor 

som intervjuats. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

situationsmedvetenhet, 

beslutsfattande, det 

praktiska utförandet och 

samarbete. Förmågan att 

kunna re-evaluera beslut 

och ha förmåga att 

överväga flera alternativ i 

en akut situation var 

avgörande för att kunna 

hantera och vända en 

akut situation. 

14. McMullan, S. P., 

Thomas-Hawkins, C., 

& Shirey, M. R. (2017) 

 

Nursing 

administration 

quarterly 

 

Land: USA 

 

Certified Registered 

Nurse Anesthetist 

Perceptions of Factors 

Impacting Patient 

Safety. 

Att beskriva 

anestesisjuksköterskors 

uppfattning om hur 

faktorer som till exempel 

arbetsmiljö och 

utbildning påverkar 

patientsäkerheten. 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsstudie 

inkluderande 250 

artiklar hämtade från 

American 

Assossioation of Nurse 

Anesthetists databas. 

 

Analysmetoden är 

baserad på Dillmans 

Patientsäkerhetsrisker 

vad otillräckliga icke-

tekniska färdigheter och 

anestesisjuksköterskornas 

förmåga att kombinera 

icke-tekniska färdigheter 

med tekniska färdigheter i 

praktiken (P = 0,001). 
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metod. 

15. Silén-Lipponen M, 

Tossavainen K, 

Turunen H, & Smith A. 

(2005) 

 

International journal 

of nursing practice 

 

Land: Finland 

 

Potential errors and 

their prevention in 

operating room 

teamwork as 

experienced by 

Finnish, British and 

American nurses. 

Att beskriva olika 

faktorer som kan 

förhindra eventuella 

misstag i tillämpningen 

av teamwork i kirurgiska 

team. 

Kvalitativ 

 

Totalt 30 deltagare 

som Intervjuades 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Anestesisjuksköterskorna 

beskrev att anklagande 

och negativa attityder i 

och miljön hade betydelse 

för teamets prestation 

och risken för misstag i 

vårdandet. 

Anestesisjuksköterskorna 

behövde uppmuntras till 

att reflektera över sina 

brister för att förebygga 

liknande eller nya misstag 

i framtida vårdsituationer. 

 

Viljan att bidra med 

instruktioner samt 

förmågan att sätta 

gränser vid upplevd 

säkerhetsrisk ansågs vara 

betydelsefullt för 

patientsäkerheten. 

16. Sundler, A. J., 

Johansson, E., 

Incidents reported by 

nurse anaesthetists in 

Att identifiera 

riskområden för 

Blandad-metod Tvärprofessionell 

teamträning resulterade i 
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Johansson, L., & 

Hedén, L. (2018) 

 

Journal of 

interprofessional care 

 

Land: Sverige 

 

the operating room. patientsäkerheten i en 

operationsmiljö utifrån 

incidentrapporter från 

anestesisjuksköterskor 

 

Totalt 220 

rapporterade 

incidentrapporter 

utförda av 

anestesisjuksköterskor. 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

innehållsanalys enligt 

Krippendorff och 

Morgan 

att anestesisjuksköterskor 

identifierade brister i 

kommunikation och 

samarbetsförmåga med 

sina teammedlemmar 

som en 

patientsäkerhetsrisk. 

Även bristande förmågor 

att tillämpa teoretiska 

kunskaper i praktiken 

uppmärksammades. 

17. Undre, S., Koutantji, 

M., Sevdalis, N., 

Gautama, S., 

Selvapatt, N., 

Williams, S., Vincent, 

C. (2007) 

 

World journal of 

surgery 

 

Multidisciplinary Crisis 

Simulations: The Way 

Forward for Training 

Surgical Teams. 

Att a) utveckla en 

tvärprofessionell 

träningsmodell inom 

CRM för hela kirurgiska 

team i en simulerad 

operationsmiljö, b) att 

utvärdera värdet av och 

möjligheten till sådan 

träning, c) att undersöka 

potentiella skillnader 

mellan icke-tekniska 

färdigheter mellan olika 

Kvantitativ 

 

Inspelat videomaterial 

och skriftliga 

utvärderingar från 

totalt 65 av 80 

deltagare. 

 

En jämförande analys 

tillämpades med 

Anestesisjuksköterskorna 

beskrev händelser där 

kollegor ibland 

överskattade sin egen 

förmåga vilket bedömdes 

vara en risk för 

patientsäkerheten då risk 

finns för att teamet tar på 

sig ett ansvar man saknar 

adekvat kompetens för 
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Land: England 

 

 

professioner inom 

operationsteamet samt 

prestationsskillnader 

mellan tekniska och icke-

tekniska färdigheter i 

praktiken. 

ANOVA som 

analysmetod samt et 

utvärderingsformulär 

enligt PETQ och p-

värde. 

18. Wakeman, D., 

Jr.Langham, M. R., & 

Langham, M. R., Jr. 

(2018) 

 

Seminars in pediatric 

surgery 

 

Land: Kanada 

 

Creating a safer 

operating room: 

Groups, team 

dynamics and crew 

resource management 

principles. 

Att undersöka vilka 

faktorer som påverkar 

förekomsten av 

vårdskador och hur man 

kan förebygga att det 

sker. 

Kvalitativ 

 

37 stycken inspelade 

reflektionssessioner 

med totalt 126 

deltagare som delats 

in i 42 stycken 

tvärprofessionella 

operationsteam. 

 

En kvalitativ, 

beskrivande 

innehållsanalys 

enligt NVivo10 

Anestesisjuksköterskorna 

upplevde att god och 

öppen kommunikation 

samt feedback medförde 

en minskad risk för 

vårdskador. 

Kommunikationen bör 

komma vid rätt tidpunkt, 

vara specifik och 

konstruktiv. 

 

En tydlig rollfördelning är 

av betydelse för att 

upprätthålla ett 

organiserat och 

patientsäkert arbete. 

19. Weller, J., Cumin, D., 

Torrie, J., Boyd, M., 

Multidisciplinary 

operating room 

Att fastställa 

effektiviteten av 

Blandad-metod Tvärprofessionell 

teamträning kunde enligt 
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Civil, I., Madell, D., 

…Ng, W. L. (2015) 

 

New Zealand medical 

journal 

 

Land: Australien 

 

simulation-based 

team training to 

reduce treatment 

errors: a feasibility 

study in New Zealand 

hospitals. 

simulationsbaserad 

träning för kirurgiska 

team samt utvärdera 

praktisk genomförbarhet 

och kostnad. 

 

Totalt 20 

tvärprofessionella 

operationsteam 

bestående av 6 

personer per team. 

Data insamlades 

utifrån ett 

beteenderelaterat 

riskindex – BMRI. 

 

En statistisk analys 

utfördes av BMRI  - 

datan enligt Mazzocco 

metoden. En kvalitativ 

innehållsanalys 

utfördes utifrån 

reflektionsscenarion 

som ägt rum. 

anestesisjuksköterskornas 

erfarenheter bidra till 

identifiering av 

beteenderelaterade risker 

som annars kan vara 

omedvetna. Varje 

teammedlem har rätt att 

göra sin röst hörd oavsett 

ställning eller profession 

inom teamet. 

20. Weller, J. M., Janssen, 

A. L., Merry, A. F., & 

Robinson, B. (2008) 

 

Interdisciplinary team 

interactions: a 

qualitative study of 

perceptions of team 

function in simulated 

Att öka 

patientsäkerheten 

genom att öka 

förståelsen för 

interaktionen mellan 

Kvalitativ 

 

Totalt 20 deltagare 

Ett flertal brister vad 

gäller 

patientsäkerheten 

uppmärksammades 

under simuleringarna. 
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Medical education 

 

Land: Nya Zealand 

 

anaesthesia crises.  de ingående 

professionerna i en 

operationssal och 

identifiera faktorer 

som kan förbättra 

effektiviteten hos 

anestesiologiska 

teammedlemmar. 

som deltog i 2 

standardiserade, 

realistiska 

simulationer i en 

operationsmiljö som 

varade mellan 40-60 

minuter och 

baserades på 2 olika 

akuta händelser. 

Data samlades in 

genom skriftliga 

reflektioner och 

semistrukturerade 

telefonintervjuer 2 

veckor efter de 

utförda 

simulationerna. 

 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades och 

analyserades 

därefter med en 

Ett centralt fynd var att 

information om 

patienten och 

vårdåtgärder endast 

diskuterades inom 

professionen istället för 

med hela 

operationsteamet, t.ex. 

mellan anestesiolog och 

anestesisjuksköterskan 

vilket påverkade 

samarbetet negativt.  

 

Deltagarna var 

återkommande 

omedvetna om övriga 

teammedlemmars 

förmågor och 

kompetenser speciellt 

om de tillhörde en 

annan profession. 

Samarbetsförmågan 

och patientsäkerheten 
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konstant, 

jämförande 

analysmetod med 

kodning utifrån en 

metod kallad 

NUD*IST (N6).   

förbättrades genom att 

simuleringarna gav en 

ökad förståelse för 

övriga 

teammedlemmars 

kompetens och ansvar i 

en akut situation vilket 

gjorde det lättare att 

delegera uppgifter och 

be om hjälp från övriga 

teammedlemmar.  
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