
Akademin för hälsa, vård och välfärd

ANESTESISJUKSKÖTERSKANS 
ERFARENHETER AV SAMARBETE VID
HJÄRTSTOPP
En intervjustudie

JOSEFINE KRONA

ALINE NGALIMA

Akademin för hälsa, vård och välfärd
Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning anestesiologisk vård
Avancerad nivå
15 hp
Specialistsjuksköterska inom anestesiologisk vård
VAE225
Examinator: Annelie Gusdal
Seminariedatum: 2019-05-03
Betygsdatum: 2019-06-20



SAMMANFATTNING

Bakgrund: Plötsligt hjärtstopp är en de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Behandling av 
hjärtstopp kräver ett teamsamarbete där god kommunikation och gott ledarskap är 
eftersträvansvärd. Samarbete är en viktig del i anestesisjuksköterskans profession vilket 
ställer krav på anestesisjuksköterskans tydlighet i den egna rollen. Syfte: Syftet är att 
beskriva anestesisjuksköterskornas erfarenheter av samarbetet vid hjärtstoppslarm i sjukhus 
miljö.Metod: Kvalitativ ansats med 8 semistrukturerade intervjuer på 25-40 minuter har 
gjorts. Resultat: Anestesisjuksköterskorna ansåg att samarbete kunde påverkas av mänskliga 
faktorer som stress och ovana av hjärtstopp vilket kunde leda till att arbetet blev 
ostrukturerat. En erfaren ledare som var stabil och driven var viktigt för att arbetet skulle bli 
mer strukturerad. Tidsbrist, brist på teamträningar och brist på personal kunde vara ett 
hinder för ett fungerande samarbete. Slutsats: Anestesisjuksköterskorna måste sätta sin tillit 
till sin erfarenhet och ledarskapsegenskaper för att på kort tid skapa välfungerande 
arbetsteam som tillsammans jobbar för att rädda patienten. Begränsningar i organisationen 
leder till att anestesisjuksköterskan konstant måste anpassa sig efter hur verksamheten ser ut
för stunden.
Nyckelord: Anestesisjuksköterskan, HLR, ledarskap, organisation, samarbete



ABSTRACT

Background: Cardiac arrest is one of the most common causes of death in Sweden. Treatment
requires team collaboration where good communication and leadership are desirable. 
Collaboration is an important part of the nurse anesthetist´s profession, which places 
demands on the nurse's clarity in her own role. Purpose: The purpose is to describe the 
experience of the nurse anesthetists in the collaboration on cardiac arrest in a hospital 
setting. Method: Qualitative approach with 8 semi-structured interviews of 25-40 minutes 
each. Result: The nurse anesthetists considered that collaboration could be affected by 
human factors such as stress and inexperience of cardiac arrest, which could lead to work 
becoming unstructured. An experienced leader who was stable, experienced and driven was 
important for the work to be more structured. Lack of time, lack of team training and a 
shortage of staff could be an obstacle to functioning collaboration. Conclusion: The nurse 
anesthetist must put their trust in their experience and leadership skills to create a well-
functioning team in a short time, working together to save the patient. Restrictions in the 
organization mean that the nurse anesthetist must constantly adjusts to how the operation 
looks at that time.
Keywords: Cooperation, CPR, leadership, nurse anesthetists, organization
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1. INLEDNING 

Författarna till denna uppsats har båda arbetat några år inom akutsjukvården och därmed 
deltagit vid ett antal hjärtstoppslarm. Båda författarna upplever att samarbetet i teamet har 
vid ett sådant larm ibland varit bristfälligt på grund av olika faktorer så som stress, icke 
fungerande teamarbete, otydligt ledarskap och oklara roller.

Med tanke på den aktuella utbildningen väcktes intresse för hur anestesisjuksköterskorna 
upplever hur samarbetet vid ett hjärtstopp på sjukhus fungerar. Efter ett flertal 
litteratursökningar kunde författarna komma fram till att det saknas forskning kring hur ett 
sådan samarbete ses från anestesisjuksköterskans perspektiv.

Författarna upplever som grundutbildade sjuksköterskor att arbetet vid ett hjärtstoppslarm 
är stressande och krävande då allt fokus är på den sjuka patienten. Det kan då leda till att 
samarbete och kommunikation inte alltid blir optimalt mellan de olika professionerna. Med 
denna intervjustudie vill vi få en utförligare och djupare bild av anestesisjuksköterskornas 
erfarenheter av samarbetet vid hjärtstoppslarm i sjukhus miljö.

2. BAKGRUND

Bakgrunden kommer att presenteras under rubrikerna; definition av begrepp, kedjan som 
radar liv, tidigare forskning, vårdvetenskapliga utgångspunkter och avslutas med en 
problemformulering.

2.1 Definition av begrepp 

Nedan följer en kort definition av tre centrala begrepp som kommer användas frekvent 
genom hela arbetet. 

2.1.1 Kommunikation 

Kommunikation kommer från latinets ‘communicare’ som betyder att få del av, göra något 
gemensamt eller vara del i och definieras av Eide och Eide (2009) som utbyte av 
meningsfulla tecken mellan två eller flera parter. Kommunikation kan vara i form av ett 
samtal mellan olika individer eller kan också vara via internet eller masskommunikation i 
form av chatt.
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På jobbet används professionell kommunikation som inte är detsamma som den vardagliga 
vilket menas enligt Eide och Eide (2009) är en kontakt som hör till yrket. Inom vårdyrket 
sker det antingen i en dialog med patienten och/eller mellan kollegor samt andra 
yrkeskategorier.

2.1.2 Samarbete

Nationalencyklopedin (2019) definierar begreppet samarbete som ett arbete som bedrivs av 
två eller flera tillsammans med ett gemensamt mål. Medan Socialstyrelsen (2011) termbank 
definierar samarbetet som ett gemensamt bedrivet arbete gällande en avgränsad uppgift och 
kan ske mellan människor och mellan organisationer. Ett exempel på ett organisatoriskt 
samarbete är när två sammanslutningar anordnar och genomför ett seminarium tillsammans
och ett mellanmänskligt samarbete är när till exempel vårdpersonal tillsammans hjälps åt 
med insatser för en patient.

2.1.3 Hjärtstopp

En av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige är plötsligt och oväntat hjärtstopp 
(Socialstyrelsen, 2018). Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2016) hävdar att hjärtstopp är 

när hjärtat stannar till följd av ett elektriskt kaos i retledningssystemet. Orsakerna kan vara 

exempelvis hypoxi, hjärttamponad, intoxikation, tromboembolism, hypotermi, hypovolemi, 
övertryckspneumothorax eller hypokalemi. Om ingen behandling ges inom några minuter 
kommer detta tillstånd att leda till döden.

Socialstyrelsen (2015) redogör för att i det akuta skedet måste arbetet kring den sjuka 
patienten ske på ett snabbt och strukturerat sätt och för att detta ska bli möjligt krävs det ett 
gott samarbete. Chansen till överlevnad ökar om det kring patienten finns ett 
multidisciplinärt och tvärprofessionellt team.

2.2 Kedjan som räddar liv

Plötsligt hjärtstopp drabbar årligen 7500 människor i Sverige. Av dessa fall sker 5000 före 
ankomst till sjukhus (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016). Av de som drabbades av 
plötsligt hjärtstopp år 2016 rapporterades cirka 1300 ha överlevt (Nationellt register för 
hjärtstopp, 2017). Överlevnadschanserna har ökat från sekelskiftet till år 2016 med 6 procent 
för de som drabbades av plötsligt hjärtstopp före ankomst till sjukhus. Under perioden 
2006–2016 är den högst uppmätta siffran av räddade liv efter plötsligt hjärtstopp som 
inträffat på sjukhus 786, vilket nåddes år 2016. Faktorer som bidragit till ökningen är ett 
snabbt agerande genom insatt hjärt-lungräddning (HLR), larm, kort tid mellan larmsamtal 
och ambulansens ankomst (responstid) vid prio 1-larm samt tidig defibrillering.

Ännu bättre överlevnadschanser ses hos patienter vars hjärtstopp bevittnas av 
ambulanspersonalen skriver Kuo et al. (2013) vilket stöds av Wissenberg et al. (2013) som 
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menar att den långsiktiga överlevnad ökar om kedjan som räddar liv påbörjas av närvarande 
personer och av snabb defibrillering. Vilket menar Wissenberg et al. vidare beror på 
satsningen att sprida hjärtstartare i samhället och ökade HLR-kunskaper hos allmänheten. 
Strömsöe et al. (2014) menar att chanserna till överlevnad ökar också av rytm som går att 
defibrillera, vilket stöds av Kuo et al. (2013) och Wissenberg et al. (2013). Trots ökade hjärt-
lungräddningskunskaper samt spridning av hjärtstartare i samhället är det fortfarande låg 
överlevnadsprognos vid plötsligt hjärtstopp i Sverige menar Nationellt register för hjärtstopp 

(2017). 

Enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2016) är behandlingen av en patient med 
hjärtstopp ett teamsamarbete med många viktiga arbetsuppgifter som ska utföras på samma 
gång. Vanligt förekommande är hastigt sammansatta team som bildats för den aktuella 
situationen, där deltagarna inte tidigare har övat tillsammans. Den saknade rutinen kan 
försämra dynamiken i teamet skriver Murphy, McCloughen, Curtis (2018) och på grund av 
svårigheten att förutse de andras kompetenser samt erfarenheter vilket utgör en risk för 
samarbetet. För att uppnå ett förbättrat lagarbete krävs en standardisering för att skapa 
struktur i arbetet kring den sjuka patienten påpekar Murphy et al. (2018) Medan Kalisch, 
Weaver och Salas (2009) och menar att samverkan förbättras när teamet gemensamt delar 
både mål samt arbetssätt för att ta hand om den sjuka patienten.

2.3 Tidigare forskning

Nedan presenteras den vetenskapliga forskningen under rubrikerna; samarbete och 
kommunikation i team, ledarskap, anestesisjuksköterskans profession, lagar och regler kring 
hjärtstopp och anhörigas upplevelse av att närvara vid hjärtstopp.

2.3.1 Samarbete och kommunikation i team

Samarbete och kommunikation är de viktiga förutsättningarna när det kommer till att arbeta 
i team påpekar Murphy et al. (2018). Gott gemensamt arbete kräver tydliga roller, 
användning av arbetslagets individuella kompetenser, positiv attityd och tillit anser 
vårdpersonal i Andersen et al. (2010) studie.

Gott samarbete beskrivs vidare som när teammedlemmar får feedback på sin prestation samt
ges möjlighet att kunna diskutera eventuella problem som uppstår under arbetet utan att bli 
bemött med ilska av de övriga i teamet. Detta tar Woods (2018) också upp, tillfället att kunna
uttrycka sin åsikt och att bli hörd av de mer erfarna i teamet bidrar till en förbättrad 
gruppdynamik och att ett gott arbetsklimat skapas.

Andra viktiga aspekter är ömsesidig respekt, tillit och erkännande av andras kompetenser 
och erfarenheter betonar de Souza, Peduzzi, da Silva och Carvalhos (2016) och Whitehair, 
Hurley och Provost (2018). För att ett sådant teamsamarbete som bygger på respekt och tillit 
för varandra ska uppstå krävs det god och tydlig kommunikation (Courtenay, Nancarrow & 
Dawson, 2013; Taylor, Ferri, Yavorska, Everett & Parshuram 2014; Whitehair et al., 2018; 
Woods, 2018).
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Det är genom kommunikation som teamet kan interagera med varandra, utbyta information, 
diskutera team- och patientrelaterade problem (Andersen et al., 2010; Castelao et al., 2013; 
Courtenay et al., 2013; de Souza et al., 2016; Woods, 2018). Kommunikation är ett sätt att 
förmedla planering kring patienten till övriga teammedlemmar (Castelao et al., 2013). Enligt 
Andersen et al. (2010) är kommunikation en nyckelfaktor för att vårdteamet ska ha översikt 
samt struktur över arbetet kring patienten, medan de Souza et al. (2016) beskriver 
kommunikation som en bro till förtroende, yrkeskunskap, ömsesidig respekt och tillit som 
utgör grunden till allt teamarbete.

I litteraturen beskrivs några gångbara kommunikationsmodeller. Två identifierades i de 
Souza et al. (2016) studie, där den ena metoden kommunikativ handling har sin preferens för
konsensus för att nå ömsesidig förståelse och enighet medan den andra en instrumental 
kommunikation företräder ett informationsutbyte som är opersonligt men ovärderlig.

Closed-loop kommunikation är ett annat sätt till en välfungerande kommunikation skriver 
Andersen et al. (2010). Hägerstam, Lindkvist, Brulin, Jacobsson och Hultin (2013) menar att 
closed-loop kommunikation kan vara ett sätt för vårdteamet att förtydliga sina roller men 
skriver också att om metodläran ska fungera krävs en strategi för att öva på lagarbete och 
samspel.

Teambuilding efterfrågas av vårdpersonalen i studien av Woods (2018) eftersom det ansågs 
vara ett sätt att stärka samarbetet, kommunikationen samt öka produktiviteten i teamet. De 
ville ha aktiviteter som syftade till att sammansvetsa dem som en grupp, ett arbetslag för att 
det sociala samspelet skulle fungera bättre. Tid är en annan aspekt som tas upp i samma 
studie men också i studien av Whitehair et al. (2018), där vårdpersonalen önskar att mer tid 
avsätts till olika problemlösningar och diskussioner men också tid till att lära känna 
varandra, utbyta information och planera vården tillsammans. Ett annat viktigt ämne som 
poängteras i de olika studierna är gott ledarskap (Andersen et al., 2010; Castelao et al., 2013; 
Hägerstam et al.2013; Taylor et al., 2014).

2.3.2 Ledarskap

Samarbetet är beroende av ett synergistisk förhållande mellan teamet och ledare framhåller 
Murphy et al. (2018) och förklarar att ledaren underlättar interaktionen mellan medlemmar i
teamet. Andersen et al. (2010), Castelao et al. (2013), Hägerstam et al. (2013) och Taylor et 
al. (2014) skriver alla i sina studier att ledarskap är en grundläggande faktor till att 
samarbetet samt kommunikationen i vårdteamet ökar.

En god ledare är en person som samlar in information och har stor följsamhet i arbetet utan 
att blanda sig i det praktiska. Tschan et al. (2013) tar i sin studie upp vikten av ett bra 
ledarskap vid hjärtstopp. Det innebär att snabbt skaffa sig en överblick för att kunna vidta 
relevanta åtgärder.
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Konsten att ge återkoppling, feedback till teamet beskrivs som en bra egenskap hos en ledare 
(Courtenay et al., 2013; Whitehair et al., 2018) men också att denne motiverar och fattar 
beslut tillsammans med teamet (Courtenay et al., 2013).

Fler viktiga arbetsuppgifter hos en ledare hävdar Tschan et al. (2013) är att denne ser till att 
de riktlinjer som finns begrips och hörsammas av teamet. Avbrott som uppstår kan vara 
negativa för patienten vid en akut situation, exempelvis att det bli onödigt långa avbrott 
mellan kompressioner eller innan beslut om att defibrillera fattas. Även att ha översikt över 
patientens tillstånd, vad som är gjort och vad som ska göras som antal defibrilleringar som 
skett, givna läkemedel och göra upprepade summeringar för att uppdatera teamet om planen 
är ledarens ansvar.

Whitehair et al. (2018) påpekar också att en bra egenskap hos en god ledare är att fördela 
arbetet i teamet och kunna vara en person som de kan vända sig till med problem och 
lösningsförslag. Enligt Tschan et al. (2013) kan det också uppstå olika svårigheter i 
teamarbetet, som exempelvis att att formera en grupp och utse en ledare, om kännedomen 
om de olika individernas kompetensnivåer saknas. Därför läggs det större vikt till ledarens 
attityd. En ledare som använder makt och ett auktoritärt förhållningssätt är negativt för 
teamet betonar Courtenay et al. (2013) och Tschan et al. (2013) eftersom dennes auktoritet 
som specialist kan leda till att teamets medlemmar inte vågar uttrycka sina egna 
observationer kring patienten (Tschan et al., 2013). 

2.3.3 Anhörigas upplevelse av att närvara vid hjärtstopp

Det är grundläggandet att vården i så stor utsträckning som möjligt sker i samråd med 
patienten men i de fall, som vid ett hjärtstopp, då detta inte kan ske är det viktigt att beakta 
anhörigas upplevelse (Brännström & Jaarsma, 2015). Det är angeläget att information ges till
både patienten och anhöriga om de olika beslut som föranleder HLR även om det är ett tungt 
besked att ge.

I studier gjorda av Barratt och Wallis (1998), Leung och Chow (2012) samt O´Connell et al. 
(2017) framkommer det att anhöriga oftast vill vara med och se när vårdpersonalen gör 
insatser för återupplivning. De säger att deras fantasi vid de flesta fall är betydligt värre än 
den faktiska verkligheten och att de vill se att vårdpersonalen på allvar har gjort allt i sin 
makt för att rädda den anhörige.

Även Leske, McAndrew, Brasel och Feetham (2017) gör gällande att det är positivt för de 
anhöriga att få vara närvarande vid HLR. De närstående uttryckte att det minskade deras 
ångest och främjade deras välbefinnande. Dock betonar de även att få vara närvarande vid 
HLR ej är detsamma som att vara nöjd med den vården som gavs vid tillfället. Det finns 
också andra studier där de anser att det är deras rätt att få vara med i akutrummet under 
återupplivningsarbetet och att det skapar trygghet för patienten (O´Connell et al., 2017; Zali, 
Hassankhani, Powers, Dadashzadeh & Ghafouri, 2017). Men åsikterna skiljer sig när det 
gäller anhöriga till patienter som insjuknat akut. Där är tveksamheten att vara med vid HLR 
högre än hos anhöriga till kroniskt sjuka patienter och de tycker även att det var viktigt att 
det finns en lämplig person som under tiden kunde ta hand om dem menade O´Connell et al. 
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(2017), vilket överensstämmer med resultatet i studien av Zali et al. (2017). Det framkommer 
även i studien av Leung och Chow (2012) att det var viktigt för de anhöriga att få vara med 
vid HLR eftersom det var ett tillfälle för dem att förstå vad som hände med patienten och en 
möjlighet till att ta ett avsked vilket kunde vara en hjälp för dem i sorgearbete.

Vårdpersonalens inställningar till om anhöriga ska vara med vid HLR var negativa i de flesta 
studier eftersom anhöriga upplevdes störa arbetet, fördröja tiden för beslutet om insatser 
skulle stoppas eller inte och ökade därmed stressen hos personalen som även antog att de 
anhöriga skulle fara illa av att bevittna åtgärderna (Leung & Chow, 2012; Mahabir & Sammy, 
2011; Zali et al., 2017). Även i studien av Lee och Cha (2017) upplever sjuksköterskor stress 
av att ha anhöriga närvarande. De menade att den anhöriges upplevelse av HLR procedurer 
såsom bröstkompressioner och defibrilleringar kan vara traumatisk för dem. Det framkom 
också att sjuksköterskor anser att resultatet av HLR kan påverkas av den anhöriges agerande.
Det kunde leda till att de ville avbryta den pågånde åtgärden och/eller kontinaminera de 
aspetiska områderna runt patienten.

2.3.4 Anestesisjuksköterskans profession 

Samarbete är en viktig del i anestesisjuksköterskans profession, där arbetet kan utföras i nära
samverkan med andra kollegor såsom anestesiläkare, kirurger och operationssjuksköterskor. 
Det nära samarbetet med anestesiläkaren kan skapa olika utmaningar eftersom de praktiska 
färdigheterna i arbetet är likadana vilket ställer krav på tydligheten i den egna rollen (Gran 
Bruun, 2016).

En annan viktig del i yrket är ledarskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2012), där 
anestesisjuksköterskan utifrån patientens behov leder och prioriterar vårdarbetet samt 
utnyttjar tillgängliga resurser på ett effektivt sätt. Vilket styrks av Gran Bruun (2016) som tar 
också upp vikten av att etablera och upprätthålla fria luftvägar samt göra relevanta 
observationer av patientens tillstånd såväl pre-, intra- som postoperativt. Brodin och 
Erlandsson (2016) menar att utifrån det ska anestesisjuksköterskan bedöma och dra 
slutsatser angående åtgärder och resurser som krävs för patienten. Anestesisjuksköterskan 
ska förutom att leda också i samarbete med anestesiologen, planera och genomföra generell 
anestesi vid operationer (Brodin & Erlandsson, 2016).

En anestesisjuksköterska ska kunna skapa allt från tillit och trygghet till förtroende både hos 
anhöriga och patienter (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). Även att övergripande kunna övervaka, observera, 
dokumentera och följa upp ventilation, cirkulation, anestesidjup, temperatur samt på ett 
tydligt sätt kommunicera med teamets olika medlemmar under operationen. Det ingår också 
att kunna hantera, prioritera och göra snabba bedömningar vid akuta tillstånd samt 
förebygga komplikationer, identifiera och bedöma avvikelser från normala perioperativa 
förlopp.

I kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor (Riksföreningen för anestesi och 
intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) finns det beskrivet att 
anestesisjuksköterskan ska arbeta utifrån den etiska koden ICN (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2017) där anestesisjuksköterskan är uppmärksam och öppen för 
mångfald, patientens individuella behov samt mottaglig för patientens situation. Förutom 
detta ska anestesisjuksköterskan kunna samarbeta samt behandla kollegorna rättvist, 
uppriktigt och trovärdigt. I det dagliga arbetet ska vården bedrivas på ett patientsäkert sätt 
och bygga på en etisk värdegrund (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012).

Målet med hälso- och sjukvård är enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) god vård 
och hälsa på lika villkor för hela befolkningen och att vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt 
arbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet där patienten ska ges sakkunnig och 
omsorgsfull hälso- och sjukvård. Vården ska så långt som möjligt ges i samråd med patienten
och deras anhöriga där dessa ska visas respekt och omtanke. Ansvaret för hur vården utförs 
vilar på sjukvårdspersonalen (SFS 2010:659).

2.3.5 Lagar och regler vid hjärtstopp

Som nämnt ovan så är det teamledaren som ser till att teamet följer lagar och riktlinjer som 
gäller vid arbetet vid ett hjärtstopp eller patient allmänt. Dessa lagar och riktlinjer finns som 
stöd för hur vårdpersonalen ska agera vid ett hjärtstopp. Det finns två grundprinciper; så 
länge det inte finns ett dokumenterat ställningstagande kring huruvida HLR ej ska påbörjas 
ska all vårdpersonal alltid inleda HLR vid plötsligt hjärtstopp och följa aktuella 
behandlingsriktlinjer från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (Svenska 
läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 
2013).

Skall HLR inte påbörjas ska en läkare i förhand ta detta beslut och det inkluderar då ej andra 
sorters behandlingar. En beslutsfattare ska besitta tillräcklig medicinsk kompetens, vilket 
betyder minst en läkarlegitimation. Som regel bör detta vara den mest erfarne läkaren och 
om möjligt bör detta beslut ske i samråd med patienten. Gäller beslutet ett barn är det av stor
vikt att läkaren är barnläkare eller anestesiolog. De faktorer som ska beaktas vid ett sådant 
beslut är; patientens aktuella hälsotillstånd, prognosen, avvägning av risk och nytta, 
patientens egen uppfattning om sin livskvalitet samt dennes inställning till behandlingen.

Förutom grundprinciperna finns det betydelsefulla lagar att beakta vid utförande av HLR så 
som patientsäkerhetslagen och patientdatalagen (Svenska läkaresällskapet, Svensk 
sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013).

2.4 Vårdvetenskapliga utgångspunkter

Efter en djupare inblick i problemområdet har författarna fått ökad förståelse för hur viktigt 
det är med att olika komponenter såsom kommunikation och ledarskap fungerar för att ett 
välfungerande teamarbete ska uppstå. Denna studie kommer därför att förankras i Neumans 
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omvårdnadsteori samt de vårdvetenskapliga begreppen makt och ansvar. Dessa kommer 
sedan att användas för att diskutera resultaten.

2.4.1 Neumans omvårdnadsteori

Neumans omvårdnadsteori är en systemmodell som beskriver ett holistiskt perspektiv. Med 
ett holistiskt perspektiv menas att något beaktas i sin helhet. Med detta innebär att till största
mån balansera en dynamisk men stabil relation mellan kropp, själ och ande hos en individ i 
en värld där både omgivningen och samhället ständigt förändras (Neuman, 1989).

I Neumans teori beskrivs holism som både ett filosofiskt perspektiv men samtidigt också ett 
biologiskt, som antyder att förhållanden uppkommer från helheten, i en dynamisk frihet och 
kreativitet som anpassas till stress både i den inre och yttre miljön. För att använda sig av ett 
holistiskt tillvägagångssätt i syfte att främja och skydda individens välmående måste 
omvårdnadsbehovens delar och interrelationer noggrant identifieras.

Behoven behöver sedan analyseras innan relevanta omvårdnadsåtgärder kan sättas in. Den 
beskriver även i enlighet med WHO (World Health Organization) en önskan om ökad enighet
i välbefinnandet mellan såväl kroppen, själen, anden och omgivningen. Neuman påpekar 
också den delade oron tillsammans med American Nurse Association över potentiella 
stressorer och hur det är av vikt att arbeta förebyggande kring stressreaktioner.

Neumans systemmodell är inriktad på interaktionen mellan systemets olika delar, med andra
ord delsystemen. Detta gör det lättare för sjuksköterskan att inte bara se delsystemen utan 
också kunna upptäcka hur dessa påverkar och ger effekt på varandra. Fokus ligger som i flera 
andra teorier på tankar om miljön, människan, hälsan och omvårdnaden.

Neumans teori grundar sig i individens relation och reaktion till stress. Hos en individ finns 
det olika stressorer som påverkar denne. Hur mycket den påverkar individen beror på hur 
många stresstimulin som samtidigt är engagerade samt styrkan hos den enskilde stressoren. 
Sedan påverkas även detta beroende av individens förmåga att förändra stressorens effekt 
samt hur den själv kan skydda sig mot denna.

Neuman delar in stressorerna i tre delar: Intrapersonliga stressorer som upplevs som en inre 
interaktion, intrapersonliga stressorer som upplevs som en yttre interaktion men på nära 
avstånd och slutligen extrapersonliga stressorer som även det är en yttre interaktion men där 
det sker på ett större avstånd.

Hur individen sedan skyddar sig mot dessa handlar om preventioner. Det finns en primär 
prevention som är inriktad på att upprätthålla den normala försvarslinjen. Detta går att göra 
genom att öka försvarslinjens förmåga att stå emot stressorerna men även genom att 
reducera riskfaktorer. Den sekundära preventionen uppkommer när försvarslinjen är bruten 
och individen visar symtom, den syftar då till att stärka motståndslinjerna. Tertiär 
prevention syftar slutligen till att få individen att återgå till ett tillstånd av välbefinnande 
genom behandling. Målet i Neumans teori är att stödja individens resurser så ett 
upprätthållande av välbefinnandenivån uppstår.
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2.4.2 Makt och ansvar

Makt och ansvar är begrepp relaterar till sjuksköterskans handlingar inom vården och det går
inte att avsäga sig den inverkan det har på patientrelationen (Wallinvirta, 2017). Det finns två
enheter utav dessa begrepp, människans inre och yttre verklighet. Den inre verkligheten 
handlar om värdegrund, etik och uppfattning av det goda medan den yttre verkligheten är 
kopplad till lagar, direktiv, normer och regler. Både ansvar och makt ska användas på ett 
sådant vis att det inte innebär kränkning, nonchalans, respektlöst handlande eller 
vårdlidande.

Skau (2001) skriver att makt finns i alla former av interaktioner mellan en sjuksköterska och 
en patient. Maktaspekten är en del av den professionella yrkesutövningen även om den 
uppträder på olika sätt i olika situationer.

Makt är i dagligt tal ett negativt värdeladdat ord och på grund av detta vill människor slippa 
bli associerad som den som utövar makt eller den som är föremål för makt. Enligt Skau 
(2001) beror dessa negativa associationer på en bestämd typ av maktanvändning och 
maktfördelning och inte i själva makten i sig. Makten behöver inte brukas för att finnas utan 
består i möjligheten att driva sin egen vilja igenom. Detta innebär att en sjuksköterskas och 
en patients vilja kan överensstämma med varandra men många gånger kan viljorna gå emot 
varandra. När en sådan konflikt uppstår har patienten och sjuksköterskan olika möjligheter 
för att framtvinga den. En sjuksköterskas makt vilar på olika grunder såsom ekonomiska, 
juridiska, ideologiska. Till sitt förfogande har sjuksköterskan en uppsättning värde och 
normer för att avgöra vad som är rätt eller fel. En patient däremot har vissa lagstadgade 
rättigheter och en viss makt men det förändrar inte den ojämna maktbalansen som finns 
mellan en sjuksköterska och en patient. Som patient är man i beroendeställning av den 
professionella hjälparen, i detta fall sjuksköterska och för bästa möjliga hjälp försätts man i 
ett underläge som bidrar till medgörlighet och anpassning, inte kritik eller kamp. Även om 
sjuksköterskan ibland kan känna sig maktlös i vissa situationer är det ändå alltid där makten 
ligger att driva igenom sin vilja i relation till en patient (Skau, 2001).

Makt är inte etisk eller oetisk skriver Skau (2001) utan den kan utövas på ett etisk eller 
oetiskt försvarbart sätt. Moraliska principen om ansvar för de svaga kan användas för att 
sätta upp en gräns om vad som är försvarbar respektive oförsvarbar maktutövning. 

Ansvar är ett ord som genomsyrar den etiska koden för sjuksköterskan och det primära 
ansvaret är riktat mot människor i behov av vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Förutom moraliska ansvar för bedömningar och beslut har sjuksköterskan också ett 
yrkesansvar där det krävs ett kontinuerligt lärande för att upprätthålla sin yrkeskompetens. 
Sjuksköterskan har alltså ett både personligt ansvar, att ta hand om sin egen hälsa och 
vidmakthålla sin yrkeskompetens. Men det finns också ett ansvar mot patienten att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.
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2.5 Problemformulering

Det ingår i anestesisjuksköterskornas arbetsuppgifter att kunna samarbeta med olika 
professioner samt utifrån den etiska koden bedriva en patientsäker vård byggt på en etisk 
värdegrund. Tidigare forskning visar att kommunikation är en nyckelfaktor för ett 
fungerande samarbete. Andra faktorer är tydliga roller, tillit, respekt, god attityd samt 
användning av teamets kompetenser.

För att gruppens gemensamma arbete ska fungera tillfredsställande krävs även att den 
ansvariga ledaren underlättar interaktionen mellan gruppmedlemmarna. Att samla in 
information, ha överblick, motivera, ge återkoppling och vara lyhörd är andra egenskaper 
som en god ledare bör besitta. Ledarskap är en del av anestesisjuksköterskans uppgifter där 
det ingår att leda, planera och prioritera vårdarbetet.

En anestesisjuksköterska ska också skapa trygghet, tillit och förtroende hos patienter och 
anhöriga. Att ge anhörig möjlighet att närvara vid hjärtstopp kan vara ett sätt att minska oro 
och ångest hos den anhörige och leda till en tryggare upplevelse. Anestesisjuksköterskan ska 
bedriva en hälso-och sjukvård grundad på respekt för människors lika värde där vården ska 
ske i samråd med patienter och anhöriga. En annan viktig arbetsuppgift är att se till att lagar 
och riktlinjer för hur vårdpersonalen ska agera vid hjärtstopp beaktas. 

Anestesisjuksköterskan ska i sitt bemötande med patienten ha ett holistiskt synsätt där de ser
hela patienten som en helhet. Det är även av vikt att beakta den stress som påverkar 
anestesisjuksköterskan vid ett hjärtstoppslarm. Det är också viktigt att ta upp maktrelationen
mellan anestesisjuksköterska och patient samt vilket ansvar anestesisjuksköterskan bär vid 
patientarbetet.

Anestesisjuksköterskan har visat sig vara viktig i det multidisciplinära teamet eftersom det 
under ett hjärtstopp kan bli nödvändigt att strukturera samt leda arbetet. Det finns få studier 
gjorda på anestesisjuksköterskans erfarenheter av samarbete vid hjärtstopp i sjukhusmiljö. 
Detta är ett angeläget område att undersöka och beskriva för att anestesisjuksköterskorna 
ska kunna uppfylla de krav som lagar och riktlinjer ställer. 

Förhoppningen är att föreliggande intervjustudie ska generera ökad förståelse av ämnet, som
i förlängningen möjliggör att ett konstruktivt och effektivt samarbete kan utvecklas och i 
slutändan rädda liv.

3. SYFTE

Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av samarbetet vid hjärtstoppslarm
i sjukhusmiljö. 
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4. METOD 

Nedan beskrivs studiens design, urval, datainsamling och dataanalys. 

4.1 Design

En kvalitativ ansats har valts där data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. 
Anledningen är att få en inblick i anestesisjuksköterskans erfarenheter av de kritiska 
situationerna vid hjärtstillestånd men också för att få en ökad förståelse för deras eget 
beteende och känslor (Henricson & Billhult, 2012; Holloway & Wheeler, 2010). Kvalitativ 
forskning använder sig av observationer, intervjuer och att lyssna in personen för att på så 
sätt få värdefull information om fenomenet som undersöks (Holloway & Wheeler, 2010). 
Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom det lämpade sig bäst då deltagarna skulle med 
hjälp av öppna frågor prata fritt om fenomenet (Danielson, 2012). Induktiv ansats har också 
valts där induktion bildar en slutsats utifrån det som framkommer i resultaten (Kvale & 
Brinkmann, 2014).

4.2 Urval och datainsamling

Ett ändamålsenligt urval av intervjudeltagarna har skett för att på så sätt få en 
informationsrik beskrivning av fenomenet för att kunna svara på syftet (Henricson & Billhult,
2012). Inklusionskriterier var anestesisjuksköterskor som hade erfarenheter av att delta på 
hjärtstoppslarm. För ökad spridning i urvalet samt variationsrikedom i berättelser 
inkluderades även anestesisjuksköterskor från både kvinnor och män i olika åldrar och med 
olika arbetslivserfarenheter. De informanter som inkluderades i studien var fem kvinnor och 
tre män. Åldersspannet är 28–55 år och arbetslivserfarenheten låg mellan 3–20 år.

Rekryteringen skedde genom kontakt med olika verksamhetschefer på skilda akutsjukhus via
mail samt telefon och berättade om studiens syfte, urvalskriterier och upplägg (se bilaga A). 
Författarna önskade sig 10–12 deltagare men fick endast tag på nio stycken deltagare där en 
föll bort så det blev enbart åtta stycken. Att söka tillåtelse via verksamhetschefer är enligt 
Polit och Beck (2014) att använda sig av gatekeepers, vilket betyder att man ber om tillåtelse 
om tillträde till både personal men också plats, i detta fall klinik där man vill utföra intervjun 
på. De verksamhetscheferna som godkände förfrågan spred information om studien på 
klinikerna. De medarbetare som ville delta i studien mailade författarna om sitt intresse. I 
retur fick de ett mail av författarna med förfrågan om sitt medverkande, information om 
studiens syfte samt information om samtycke (Se bilaga B och C).

Informerade samtycke menas med att deltagarna får adekvat med information om studien, 
förstår informationen, och har friheten att välja att ge sitt godkännande eller avvisa 
deltagande (Holloway & Wheeler, 2010; Polit & Beck, 2014). Deltagarna ska informeras 
enligt Holloway och Wheeler (2010) om att deltagande är frivilligt och att de när som helst 
under studiens gång kan ta tillbaka sitt samtycke och avbryta sitt deltagande. Det 
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informerade samtycke som varje deltagare fick skriva under inför intervjun utformades efter 
en stödmall av Polit och Beck (2014).

Insamling av data påbörjades under januari 2019. Varje anestesisjuksköterska valde själva tid
och plats för intervjuerna och dessa skedde enskilt tillsammans med författarna. Tiden för 
intervjuerna varierade där den längsta intervjun blev 40 minuter lång och den kortaste blev 
25 minuter lång. En intervjuguide (se bilaga D) användes som stöd för att kunna hålla 
strukturen under intervjuerna inom den tidsram som gavs samt för att uppmuntra 
deltagarna att prata fritt om fenomenet som studeras (Polit & Beck, 2014). Intervjuguiden 
innehöll en rad olika frågor som täckte område som berörde syftet. Författarna använde 
intervjuguiden som stöd under intervjuerna och kunde ställa andra frågor beroende på vad 
som kom upp under intervjuns gång. Dessutom innehöll intervjuguiden stödfrågor som 
författarna kunde ställa under intervjun med anestesisjuksköterskor för att ytterligare 
förtydliga vad som sades. Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsappar på 
mobiltelefoner. Där inspelningsapparna är enligt Kvale och Brinkmann (2009) ett 
hjälpmedel för intervjuare att ha mer frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 
intervjun. Tre av intervjuerna gjorde författarna tillsammans och resterande fem intervjuer 
gjordes med endast en av författarna närvarande.

Intervjumetoden, tidsramen samt intervjuguiden testades genom två pilotintervjuer. För att 
testa om intervjuguiden hade relevanta frågor som svarade på syftet genomfördes en av 
pilotintervjuerna med en erfaren anestesisjuksköterska. Detta var förutom ett sätt att testa 
om intervjuguiden hade relevanta frågor också ett sätt för författarna att testa sig själva som 
intervjuare samt testa hur den tekniska utrustningen fungerade (Dalen, 2008). Insamlad 
data kommer att raderas när studien är godkänd.

4.3 Dataanalys

Transkribering av intervjuerna skedde i sin helhet allt eftersom intervjuerna genomfördes. 
Författarna transkriberade materialet enskilt. Transkriberingen skedde så ordagrant som 
möjligt för att möjliggöra en noggrann analys av hela materialet (Wibeck, 2012).

Analysen av data skedde med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Statens
beredning för medicinsk utvärdering, 2014). Detta innebär att författarna inte har använt sig 
av sin förförståelse när de analyserade datan (Henricson & Billhult, 2012). Innehållsanalys 
innebär analys av de narrativa data för att identifiera framträdande tema och mönster bland 
teman (Polit & Beck, 2014). Analysen har skett enlig Graneheim och Lundmans (2004) 
beskrivning av innehållsanalys. Graneheim och Lundmans analys är indelad i en manifest 
och latent nivå, där den manifesta nivån är det texten säger, alltså det synliga och uppenbara 
medan den latenta nivån tolkar den underliggande meningen av texten. Båda nivåerna 
handlar om tolkning av texten men skillnaden i tolkningen ligger i djupet och 
abstraktionsnivån. Den manifesta nivån valdes för att analysera denna uppsats. Den 
transkriberade datan lästes upprepade gånger för att få en helhetsbild, en förståelse av 
innehållet samt identifiera meningsbärande enheter. Sedan sammanställdes meningsenheter,
koder och subkategorier till olika kategorier. Detta gjordes genom att meningsenheter, det 
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vill säga konstellation av ord som är meningsbärande, som svarade mot syfte plockades ut 
från det transkriberade materialen för att kondenseras, kodas och kategoriseras. De 
meningsenheter som plockades fram kondenserades, det vill säga förkortades så att de skulle 
blir lätthanterligt samtidigt som kärnan bevarades. När meningsenheterna hade 
kondenserats så kodades dessa, vilket innebär att meningsenheter analyserades och 
sammanfattades det till en lämplig innebörd. Efter kodningen plockades koderna som 
liknade varandra ut och bildade subkategorier och dessa kunde sedan subtraheras till olika 
kategorier.

Kärnan i kvalitativ innehållsanalys är skapande av kategorier där dessa utgörs av en 
sammansättning av olika subkategorier med liknande betydelse Graneheim och Lundmans 
(2004). Det betyder att även om lämpliga kategorier inte kunde hittas för allt material som 
svarade på syftet så uteslöts inte dessa. Under varje subkategori finns en mer ingående 
beskrivning av kategorierna. Exempel på hur analysprocessen har gått till där 
meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier har skapats kan ses i tabell 1 nedan.

Tabell 1. Exempel från analysprocessens olika steg.
Meningsbärand
e enhet

Kondensering Kod Subkategori Kategori

Där tycker jag den 
stora skillnaden är 
mellan till exempel 
akuten och om 
man springer till en
vårdavdelning 
därför att 
personalen som 
springer är olika 
van.

Mer vana att 
hantera akuta 
situationer på 
akuten än på 
avdelning.

Vana vid akuta 
situationer.

Stress och 
erfarenhet

Kommunikationens 
betydelse för 
samarbetet

Det är väldigt stor 
skillnad tycker jag 
på hur erfaren och 
hur medicinaren 
och narkosläkaren 
är. Hur bestämda 
dom är. Att dom 
har ett tänk och ett 
driv. Att det finns 
nån som tar 
kommandot.

Erfarenheten 
påverkar hur 
driven man är 
på att ta 
kommandot och
styra.

Erfarenhetsbaserat
ledarskap.

Ledarens 
betydelse

Behovet av struktur 
i samarbetet

5. ETISKA ÖVERVÄGANDE

En forskningsetisk ansökan har gjorts till Akademin för hälsa, vård och välfärd vid 
Mälardalens högskola. Efter godkännande av denna kunde insamling av data påbörjas. 
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Förutom godkänd etikansökan har författarna tagit hänsyn till de fyra etiska grundsatserna; 
autonomi-, godhets-, rättvise- samt icke-skada-principen (Stryhn, 2007) där 
Vetenskapsrådet (2002) fyra huvudkrav när det gäller forskningsetiska principer är 
implementerade. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Autonomiprincipen handlar om att säkra människans handlingsfrihet vid etiska val, 
respektera deras självbestämmande och integritet (Stryhn, 2007). Som forskare innebär 
detta att man ska ta hänsyn samt respektera människors förmåga till autonomin och 
ställningstagande till information som ges. Det innebär att informationen som ges ska vara 
mer eller mindre detaljerad, enligt Vetenskapsrådet (2002). I denna studie har deltagarna 
informerats om frivilligt deltagande, tydlighet i vad deras uppgift var, vilka villkor som gällde 
samt att de kunde när som helst under studiens gång avbryta sitt medverkande. Deltagarna 
försäkrades även att uppgifterna som insamlades inte skulle användas för något annat syfte 
än för forskningen.

Godhetsprincipen syftar till att göra det goda och icke-skada-principen syftar till att inte vålla
skada (Stryhn, 2007). Det innebär att man som forskare har en plikt, där godhet avser plikten
att väga nytta mot risk och icke-skada-principen innebär att avstå att orsaka skada. I denna 
studie innebär det att samtycke inhämtades i enlighet med samtyckeskravet såsom beskrivet 
av Vetenskapsrådet (2002), vilket gjordes innan intervjuerna påbörjades. Deltagarna 
informerades kring att delta men också kring frivilligheten att avbryta deltagandet när som 
helst. Konfidentialiteten har också beaktats i denna studie där deltagarna informerades om 
att etiskt känsliga uppgifter skulle behandlas med tystnadsplikt och allt som sades under 
intervjuerna skulle förbli konfidentiellt. Deltagandet var och är anonymt och varje deltagare 
skulle avidentifieras och få ett alias.

Rättviseprincipen innebär att alla bör behandlas lika (Stryhn, 2007). Rättviseprincipen 
understryker att det är oetiskt att särbehandla vissa grupper om det inte finns etiskt relevanta
skillnader mellan dem. I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) nyttjandekravet i denna 
studie används genom att deltagarna försäkrades att insamlade uppgifter som behandlades i 
studien skulle användas endast för forskningsändamål. Deltagarnas uppgifter har skyddas 
enligt dataskyddsförordningen (GDPR) (https://www.datainspektionen.se, 2019). Där GDPR
har syftet att enhetlig och likvärdig skapa ett skydd för personuppgifter och gäller i hela EU.

6. RESULTAT

Analysen av data resulterade i två huvudkategorier med tillhörande subkategorier som 
beskrev anestesisjuksköterskornas erfarenheter av samarbete vid hjärtstoppslarm. Dessa 
kategorier var; Kommunikationens betydelse för samarbetet och Behovet av struktur i 
samarbetet. De två huvudkategorierna med tillhörande subkategorier presenteras i tabellen 
nedan. 
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Tabell 2: resultatöversikt

Kategori Subkategori
Kommunikationens betydelse för samarbetet Stress och erfarenhet

Arbetsmiljön
Behovet av struktur i samarbetet Ledarens betydelse 

Organisatoriska förutsättningar

6.1 Kommunikationens betydelse för samarbetet

Kommunikation beskrevs av anestesisjuksköterskorna vara en nyckelfaktor för arbetet i det 
multidisciplinära teamet samt för att samarbetet mellan anestesisjuksköterskan och 
anestesiläkaren skulle fungera. Anestesisjuksköterskorna erfor att kommunikationen kunde 
underlättas om individerna i det multidisciplinära teamet bar namnskyltar och alla var 
införstådda i A-HLR algoritmen för akuta traumafall samt att det fanns ett åskådligt schema 
över tänkbara åtgärder för patienten som underlättade riktad kommunikation. 

I intervjuerna beskrev anestesisjuksköterskorna att stress, erfarenhet och arbetsmiljön kunde
påverka kommunikationen på olika sätt, därmed påverkades samarbetet under ett 
hjärtstopp. Utifrån dataanalysen växte följande två subkategorier som påverkade samarbetet;
Stress och erfarenhet och Arbetsmiljön.

6.1.1 Stress och erfarenhet

Anestesisjuksköterskorna beskrev att samarbetet och kommunikationen kunde påverkas av 
stress och erfarenhet hos individerna i det multidisciplinära teamet. Stressen upplevdes olika
beroende på hur erfaren och rutinerad individen var av hjärtstoppslarm och var på sjukhuset 
det inträffade. Samarbetet beskrevs som kaosartat när hjärtstoppet inträffade inne på en sal 
på vårdavdelningen. Detta berodde på att sjuksköterskorna på vårdavdelningarna sällan, 
eller aldrig, tidigare varit med om ett hjärtstopp vilket anestesisjuksköterskorna beskrev vara 
ett stressmoment i sig. Sjuksköterskorna på vårdavdelningarna upplevdes som uppjagade 
och nervösa. Det var svårt att lugna ner dem och anestesisjuksköterskorna tvingades att byta 
ut dem för att kunna fokusera på det fortsatta arbetet. Anestesisjuksköterskorna beskrev hur 
detta stod i kontrast med upplevelsen av hjärtstopp på akutmottagningen där 
sjuksköterskorna upplevdes mer rutinerade och mindre stressade vid hjärtstoppssituationer. 
Samtidigt erfor anestesisjuksköterskorna att det på akutmottagningen var alldeles för mycket
personal på plats när ett hjärtstopp inträffade.

Anestesisjuksköterskorna erfor att kommunikationen var bättre på akutmottagningen och 
operationssalar eftersom vårdpersonalen hade utbildning i A-HLR (Avancerad- HLR) till 
skillnad från sjuksköterskorna på vårdavdelningar som hade S-HLR (Basal-HLR). Det 
beskrevs vara ett hinder för ett gott samarbete. Vid hjärtstopp som inträffade på en 
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vårdavdelning med oerfaren vårdpersonal upplevdes ökad stress som kunde resultera i en 
ond cirkel som var svår att ta sig ur. Anestesisjuksköterskan var i sin yrkesroll även en extern 
resurs i det löpande vårdarbetet och beskrev vikten av att behålla sitt lugn för att kunna 
utföra sina sysslor. Var anestesisjuksköterskan stressad kunde det resultera i att stressen 
spred sig till resterande individer i teamet vilket försvårade samarbetet. 
Anestesisjuksköterskorna ansåg att stress i en grupp var ett problem.

Anestesisjuksköterskorna beskrev stress i negativ bemärkelse, det försvårade deras arbete, 
samarbetet och kommunikationen. Arbetsuppgifterna gick långsammare, de handskades 
oskickligt med saker, tänkte inte helt klart och var svåra att kommunicera med. Att skapa en 
fri luftväg upplevdes alltid lösa sig för eller senare, men att hantera sin egen stressnivå och 
försöka få andra att lugna ner sig upplevdes vara ett betydligt svårare uppdrag.

Oftast tycker jag att det jobbigaste är den stressnivån som många trissar upp sig i, för det, 
saker och ting går inte lättare bara för att man stressar utan det går snarare tvärtom, det går 
mer långsamt, man fumlar mer och såna här saker. Informant 2

Överlag var anestesisjuksköterskornas erfarenheter av samarbetet i det multidisciplinära 
teamet positivt men de erfor att stressade situationer påverkade individernas sätt att ta itu 
med arbetsuppgiften och beskrev att vissa personer i teamet kunde bli så djupt fokuserade i 
sina arbetsuppgifter att de hade svårigheter att se helheten. Anestesisjuksköterskorna 
beskrev också att kommunikationen påverkades när de tillsammans med kollegorna i teamet 
koncentrerade uppmärksamheten mot sina arbetsuppgifter. De erfor att det var svårt att få 
kontakt med kollegorna när de alla var fokuserade. Det krävdes höjda röster och rop för att 
nå fram till varandra och förmedla ordinationer. 

Anestesisjuksköterskorna ansåg att de satte fokus på en specifik arbetsuppgift som fordrades 
för att helheten i teamarbetet skulle framskrida. Anestesisjuksköterskorna beskrev den 
förhöjda hjärtfrekvensen, adrenalinpåslaget som är en biologisk reaktion av den psykologiska
stressen och som gav dem tunnelseende. Anestesisjuksköterskorna berättade att den djupa 
koncentrationen hjälpte dem att sålla bort viss information som inte var specifikt riktad mot 
dem men de erfor att resterande individer i det multidisciplinära teamet kunde uppfatta 
deras fokus som negativt. Anestesisjuksköterskorna påpekade också att samarbetet kunde 
påverkas av hur väl individerna i det multidisciplinära teamet kände varandra och vilka 
erfarenheter de hade av hjärtstopp. Kommunikationen underlättades inom teamet och gjorde
att anestesisjuksköterskorna och övriga inom teamet hade modet att uttala sig om patientens 
vård. Det gjorde att stämningen i det multidisciplinära teamet var lugnare, mer tilltåtande, 
inkännande och inlyssnande vilket var viktiga förutsättning för att samarbetet blev bra.

6.1.2 Arbetsmiljön 

Förhållanden på arbetsplatsen, vilken lokal arbetet skedde i, när på dygnet hjärtstoppet 
inträffade och i vilken utsträckning anestesisjuksköterskan och teamet utsattes för en 
störande omgivning erfor anestesisjuksköterskorna påverkade arbetet och samarbetet. 
Anestesisjuksköterskorna beskrev att när hjärtstopp inträffade under natten och det var färre
kollegor i tjänst underlättades informationsöverföringen och samarbetet. Under hjärtstopp 
som skedde dagtid erfor anestesisjuksköterskorna en högre komplexitet då fler medarbetare 
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och anhöriga fanns på plats. Den höga ljudnivån upplevdes komplicera återkopplingen på 
information given under överrapporteringen.

På vissa vårdavdelningar såsom inom psykiatrin var samarbete och kommunikation vid ett 
hjärtstopp obefintligt beskrev anestesisjuksköterskorna. Det gjorde att 
anestesisjuksköterskan var ensam i sitt arbete och beskrev hur svårt det var när 
vårdpersonalen bara lämnade över ansvaret och gick. Det innebar att anestesisjuksköterskan 
inte hade tillgång till läkemedelsvagnar, hitta nödvändig utrusning, var ensam med patienten
och kunde inte komprimera samtidigt som luftvägarna hölls fria.

Jag kan tänka att det kan bero på hur pass van personalen är. Är det.. vad ska man säga, typ 
psyk då är kommunikationen… alltså bara att få hjälp vid ett hjärtstopp, bara att de gör 
någonting är obefintligt. Det finns inte. Utan man är väldigt ensam där. De gör ingenting, de 
står bara längs med väggarna. Informant 8

Anestesisjuksköterskorna beskrev att när hjärtstoppet inträffade på akutmottagningen och i 
operationssalar var samarbetet bättre eftersom det då var nära till allt, van personal som 
kommunicerade om vad de gjorde och visste när de skulle flytta på sig. I operationssalen 
beskrev anestesisjuksköterskan en känsla av att vara utlämnad när hjärtstopp inträffade 
under en operation eftersom anestesipersonalen inte övade hjärtstoppscenarion tillsammans 
med operationspersonal vilket försvårade samarbetet.

6.2 Behovet av struktur i samarbetet

Anestesisjuksköterskorna beskrev att det fanns ett behov av en god ledare för att strukturera 
arbetet så att samarbetet skulle vara optimalt. Det som ansågs vara ett hinder för att ett 
sådant samarbete skulle uppstå var organisatoriska förutsättningar.

6.2.1 Ledarens betydelse

Anestesisjuksköterskorna beskrev genomgående behovet av struktur i arbetet för att ett gott 
samarbete skulle kunna upprätthållas. Det var viktigt att det fanns någon som tog kommando
och styrde upp arbetet vid hjärtstopp. Det var också väldigt tydligt att ledarskap inte var 
knutet till en specifik yrkestitel utan att det snarare var graden av erfarenhet som framhölls 
vara viktig för en ledarroll. 

Det fanns tillfällen när läkaren automatiskt blev en outtalad ledare trots att 
anestesisjuksköterskan var den med mest erfarenheter. Samarbetet samt ledarens roll i 
teamarbetet var vid dessa tillfällen bristfälligt vilket oftast ledde till att någon med mer 
erfarenhet tog över ledarskapsrollen. En erfaren ledare framhölls vara tryggare, stabilare, 
mer bestämd och hade ett tydligare driv att leda än de som saknade erfarenheter. Det 
beskrevs av anestesisjuksköterskorna att oerfarna ledare hade svårare att ta beslut, 
exempelvis om när HLR skulle avslutas.
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Vid hjärtstopp försökte anestesisjuksköterskorna avlösa anestesiläkaren från arbetet vid 
huvudändan så fort patienten var intuberad för att anestesiläkaren skulle blir fri att leda 
arbetet tillsammans med patientansvarig läkare. Anestesisjuksköterskorna erfor att uppgifter
som ledaren skulle ansvara för vid hjärtstopp var; att veta hur många gånger det hade 
defibrillerats, vilka läkemedel som hade givits respektive skulle ges samt att ha en överblick 
över arbetet och tidsåtgången vid HLR-arbetet. Anestesisjuksköterskorna beskrev att det var 
viktigt för en ledare att ha en helhetssyn över hur samarbetet fungerade vid ett pågående 
hjärtstopp.

Men det som man kan tycka man märker som är bättre är när det är någon som verkligen tar 
kommandot och liksom som håller, det behöver inte vara läkare eller så bara att det är någon 
som har koll på tiden, hur lång tid det har gått, vad som är gett och någon som liksom håller i 
taktpinnen och liksom stämmer av med allting och ser till så att man liksom håller koll på vad 
som har skett och vad som är gett och sådana saker. Informant 3

Anestesisjuksköterskorna beskrev att när det fanns en tydlig struktur för var 
anestesisjuksköterskan och övriga teammedlemmar skulle ha sin placering på salen 
underlättades samarbetet vid ett hjärtstopp. Arbetet blev mer strukturerat på det viset och 
man slapp vända sig till fel person om man hade frågor vilket gjorde att samarbetet 
fungerade bättre. Oftast var anestesiläkaren den som ledde arbetet, anestesisjuksköterskan 
var den som ansvarade för luftvägen, undersköterskorna och sjuksköterskorna från 
avdelningar eller akutmottagningar skötte kompressioner medan IVA-sjuksköterskan skötte 
defibrillatorn och läkemedel.

Placeringarna upplevdes vara tydligare vid hjärtstopp på operationssal eftersom 
operationssjuksköterska och kirurgen var automatisk placerad vid det sterilt klädda området 
vid patienten och skötte kompressioner medan anestesiläkare och anestesisjuksköterska 
ansvarade för läkemedel, luftvägen samt ledde arbetet. Anestesisjuksköterskorna upplevde 
att trots de tydliga placeringarna så kunde strukturen som ledaren skapat brista på grund av 
att de ibland var tvungna att vara överallt och stötta upp.

6.2.2 Organisatoriska förutsättningar

Anestesisjuksköterskorna beskrev att de önskade att det fanns fler utbildningstillfällen och 
efterfrågade realistiska övningar i akut omhändertagande vid hjärtstopp tillsammans med 
kollegor på plats i verksamheten. Inte bara inom den egna kliniken utan även med resterande
operationslag, personal från IVA och akutmottagningen. 

Teamövningar var en förutsättning för att samarbetet i det multidisciplinära teamet skulle 
fungera. Ju mer övningar desto bättre resultat, ansåg anestesisjuksköterskorna. Speciellt på 
de avdelningar där det var mindre vanligt att det inträffade hjärtstopp var det betydelsefullt 
att ha HLR-utbildningar för att hålla kunskapen uppdaterad inom personalgruppen. 

Så det väl bara övning, övning, övning. Och är man på ett ställe där det inte blir så många 
hjärtstopp så är det bara att öva ännu mer, är man på ett ställe där det sker hjärtstopp en gång 
i veckan så behöver man öva men kanske inte lika ofta. 
Informant 4 
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Oftast hade klinikerna som mål att alla anställda skulle ha HLR-utbildningar minst en gång 
per år, vilket brast när organisationen inte hade förutsättningarna att upprätthålla det. 
Anestesisjuksköterskorna ansåg att det var önskvärt att utbildningar hölls två gånger på år 
och betonade att som nyanställd anestesisjuksköterska fanns ett behov av att delta i en 
övning, innan ansvaret för att ta emot larm om hjärtstopp blev delegerat. Flera övningar 
skulle skapa bättre förutsättningar för ökad struktur i arbetet. Anestesisjuksköterskorna 
menade att organisationen förutsatte att anestesisjuksköterskan skulle klara sitt uppdrag. 
Genom att bättre ta hand om personalen skulle trygghet och säkerhet leda till självständiga 
medarbetare med som skulle främja samarbetet med kollegorna och ytterligare stärka 
patientsäkerheten. 

Tidsbrist var ett annat problem som påtalades av anestesisjuksköterskorna vilket var 
relaterad till tid för debriefing. För att upprätthålla en god struktur i samarbetet krävdes 
regelbundna tillfällen för debriefing. De beskrev att verksamheten idag inte tillät att man satt 
ner efter ett hjärtstopp och prata med varandra, vilket ansågs vara en brist i organisationen. 

Ska man ha en debriefing så gäller det att det är i nära anslutning till händelsen. Det funkar 
inte att ha den två månader senare. Och verksamheten som den är idag, de tillåter inte att man
kommer ifrån för att sitta i en timme och diskutera sådana saker tyvärr. Informant 8 

För anestesisjuksköterskorna fanns det oftast inte möjlighet att stanna på debriefing då deras
roll sågs som stödjande och som en support. Därför var anestesisjuksköterskorna med på 
hjärtstoppet en kort stund och frigjorde sig därefter för att gå tillbaka till 
operationsavdelningen så fort patienten återfått spontan cirkulation (ROSC). 
Anestesisjuksköterskorna ansåg att debriefing var viktigt eftersom det var ett sätt att, 
förutom att få prata om det som hänt, dra slutsatser om vad som gick bra och mindre bra för 
att kunna utveckla samarbetet inför nästa hjärtstopp. Långsiktigt beskrev 
anestesisjuksköterskorna att debriefing kunde förbättra samarbete och strukturen i arbetet 
eftersom det var en kunskapsinhämtning.

7. DISKUSSION

Diskussionen är indelad i en metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. I 
metoddiskussionen kommer vald metod med dess för- och nackdelar diskuteras. 
Resultatdiskussionen kommer fynd ur resultaten diskuteras mot tidigare forskning och valda 
vetenskapliga utgångspunkter. Diskussionen avslutas med en etikdiskussion där etiskt 
förhållningssätt under arbetet diskuteras.

7.1 Metoddiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva anestesisjuksköterskornas erfarenheter av 
samarbete vid hjärtstoppslarm i sjukhus miljö. En kvalitativ studie med induktiv ansats 

24



valdes eftersom det ansågs lämpligt med tanke på att det var forskningspersonernas 
synvinkel på det valda ämnet som efterfrågades (Kvale & Brinkmann, 2014). Induktiv ansats 
valdes för att låta den empiriska datan tala för sig i resultatet samt för att skapa ett arbete 
med så hög kvalitet som möjligt. Enligt Wallengren och Henricson (2012) uppnås god 
vetenskaplig kvalitet i studier med kvalitativ design genom att beakta kvalitetskriterierna 
trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.

Trovärdighet innebär att man redovisar för läsaren att resultatet är rimligt och giltigt vilket 
kan göras genom att titta på forskningsproblemet ur olika synvinklar (Wallengren & 
Henricson, 2012). Denna studie anses vara trovärdig eftersom anestesisjuksköterskor i olika 
åldrar, kön och arbetslivserfarenheter har inkluderats. För att få innehållsrika intervjuer som
skulle svara mot syftet konstruerades en intervjuguide bestående av ett antal frågor som 
berörde olika aspekter av samarbetet. Ryan, Coughlan och Cronin (2009) skriver att 
intervjuguiden ska utformas utifrån vilken struktur, sort samt syftet som studien har och ska 
innehålla översiktliga frågor som är relevanta för forskningen. För att göra detta 
genomfördes två pilotintervjuer för att testa om den utformade intervjuguiden hade relevanta
frågor som svarade på syftet. Detta är enligt Ryan et al. (2009) och Danielson (2012) ett sätt 
att identifiera oklara och olämpliga frågor och förfina dessa. Att genomföra pilotintervjuer är 
också enligt Wallengren och Henricson (2012) ett sätt att öka trovärdigheten eftersom 
pilotintervjuerna kan fungera som “kritiska vänner” som bedömer om intervjuguiden kan ge 
ett rimligt resultat. Författarna strävade efter att utforma öppna frågor vilket är enligt Ryan 
et al. (2009) ett sätt att få intervjuare att prata och bredda sina berättelser. Intervjuguiden 
innehöll även ett antal stödfrågor som kunde hjälpa informanter att utveckla sina berättelser.
Detta är ett sätt för forskaren att avslöja djupare meningsnivåer och söka tydlighet i ämnet 
menar Ryan et al. (2009).

Pålitlighet är när det finns beskrivet hur förförståelsen har tagits i beaktande, där en 
beskrivning av teknisk utrustning samt redogörelse för vem som har utfört och transkriberat 
intervjuerna finns beskrivet (Wallengren & Henricson, 2012). Platsen där intervjuerna ägde 
rum bestämdes av informanterna och var ofta på informanternas arbetsplats förutom en 
intervju som ägde rum på ett cafe som författarna och informanten tillsammans ansåg vara 
lämplig. Enligt Ryan et al. (2009) är det viktigt att informanten känner sig tillfredsställd och 
inte hotad, därför är den rätta, bekväma miljön viktigt. En annan viktig aspekt som 
intervjuaren måste tänka på skriver Ryan et al. (2009) är aktivt lyssnande, både verbalt och 
icke-verbalt. Det aktiva lyssnandet utvecklar ett bra intervjuförhållande mellan informant 
och intervjuare och kan få informanten att slappna av mer. Här är det viktigt enligt Danielson
(2012) att förvissa sig om att den tekniska utrustningen som i detta fall var inspelningsappar 
på mobiltelefonerna fungerar bra och att informanten godkänner upplägget. Tre av åtta 
intervjuer utfördes av båda författarna närvarande och resterande fem utfördes av en av 
författarna. Forskningsintervjun bör enligt Kvale och Brinkmann (2014) och Ryan et al. 
(2009) inte betraktas som en jämlik dialog mellan parter. Det råder en maktasymmetri, som 
är oavsiktlig, eftersom det är den som intervjuar som bestämmer intervjuämnet, inleder och 
definierar intervjusituationen. Det är viktigt att vara medveten om detta och föra en 
reflektion kring detta.

Insamlat material transkriberades ordagrant så fort som möjligt efter varje intervju av 
författarna enskilt. Enligt Dalen (2008) är det viktigt att intervjuaren transkriberar datan 
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själv eftersom det är ett sätt för denna att lära känna sitt material. Transkriberingen bör ske 
utan egna tolkningar, därför har författarna i denna studie granskat varandras material efter 
transkriberingen, vilket är enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett sätt att öka studiens 
trovärdighet. Författarna har varit medvetna om sina förförståelser kring fenomenet under 
hela arbetet och har genom kontinuerliga diskussioner försökt utesluta förförståelse från att 
färga innehållet i insamlade data. Förförståelsen beaktades genom att hela tiden gå tillbaka 
till materialet och jämföra och tydliggöra vad som var innehåll samt vad som var 
förförståelse. Graneheim, Lindegren och Lundman (2017) skriver att det viktigt för forskaren 
att vara medveten och öppen om sin förförståelse eftersom detta kan påverka, inte bara 
intervjufrågorna, men hur materialet tolkas. Det bestyrks av Graneheim och Lundman 
(2004) och Holloway och Wheeler (2010) som menar att det viktigt att vara medveten om de 
egna förutfattade meningarna om fenomenet och försöker återge datan i så stor utsträckning 
som möjligt utan egna tolkningar och värderingar.

Bekräftelsebarhet har med urvalet, datainsamling samt analysprocessen att göra (Wallengren
& Henricson, 2012). Det innebär att en noga beskrivning av metoden samt tid för 
datainsamlingen ska finnas välbeskrivet i studien. Insamling av data inleddes under januari 
2019 och avslutades i mars samma år. Semistrukturerade intervjuer utfördes eftersom det 
ansågs lämpligt för denna studie. Danielsson (2012) skriver att semistrukturerade intervjuer 
är en lämplig form av intervju som är flexibel och ger bättre interaktion mellan informant och
intervjuare. Ryan et al. (2009) skriver att semistrukturerade intervjuer är mer flexibelt på det
sättet att det tillåter oavsiktliga svar och problem uppstår genom användning av öppna 
frågor. Det gör det möjligt för intervjuare att undersöka spontana problem som uppkommer 
under intervjun. Dessutom tillåter en semistrukturerad intervju den intervjuade att ha 
kontroll över intervjun eftersom fokus ligger på att låta denne berätta sin historia. Det ger 
rikare och mer texturerad data än insamling av data genom strukturerade och formella 
intervjuer. Dock menar Kvale och Brinkmann (2014) att intervjuaren ska ha en kritisk 
medvetenhet kring egna antagande och hypoteser under intervjun för att kunna erhålla 
fullständiga och förutsättningslösa beskrivningar av intervjupersonens livsvärld. 

Antalet informanter som uppfyllde inklusionskriterier samt tackade ja till intervjun var nio. 
Enligt Polit och Beck (2014) är det viktigt att i sitt urval har förutbestämda kriterier för 
deltagarna, eftersom dessa ska ha rätta kvalifikationer som krävs för att ge en bred variation 
på ämnet som studeras. Det är även viktigt med noggrant, genomtänkta urvalskriterier 
skriver Polit och Beck (2014) för ökad möjlighet för överförbarhet av resultatet till andra 
sammanhang. När intervjuerna skulle genomföras blev det bortfall på en informant eftersom 
informanten inte kunde komma ifrån jobbet för att genomföra intervjun. Danielson (2012) 
menar att för få informanter kan ge begränsat material vid innehållsanalys, vilket kan vara en
svaghet. Graneheim et al. (2017) menar dock att pålitlighet ökar beroende på kvaliteten på 
insamlat material, ökat antal informanter ger inte automatisk rikare data.

Analysen har skett enligt Graneheim och Lundman (2004) beskrivning av innehållsanalys. 
Den manifesta nivån av innehållsanalysen har använt eftersom det inte fanns tid att 
analysera materialet på en djupare och mer abstrakt nivå. Den latenta nivån innebär djupare 
tolkning av insamlade data och är mer komplex menar Graneheim och Lundman (2004). 
Detta innebär dock inte enligt Graneheim och Lundman (2004) att det inte förekommer 
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någon tolkning i den manifesta nivån eftersom det alltid föreligger viss tolkning i analysen av 
text. 

Analysmetoden var tidskrävande eftersom det var komplicerat att hitta framträdande 
kategorier och subkategorier. Under hela analysprocessen har författarna fört en gemensam 
diskussion samt reflektion kring texten och innehållets innebörd. Graneheim och Lundman 
(2004) skriver att trovärdighet för en studie ökar om det finns en aktiv dialog mellan 
författarna för att kunna styrka att datan är indelad på samma sätt. Graneheim och Lundman
(2004) och Holloway och Wheeler (2010) skriver att trovärdigheten också ökar när datan 
samlas in på ett korrekt sätt och ska vara detaljerad och omfattande.

Vid rekrytering av deltagare till studien användes gatekeepers, alltså verksamhetschefer för 
att få informationen om studien spridd på önskade kliniker för att få tag på informanter. 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att det kan påverka valfriheten att delta eftersom 
cheferna kan lägga en mer eller mindre subtil påtryckning på sina underordnade för att delta.
För att undvika detta har författarna uttryckt för informanter att det var frivilligt att delta och
att deras deltagande var konfidentiellt samt att de när som helst under studiens gång kunde 
avbryta sin medverkan. Det är viktigt att samtycket  är en pågående process (Holloway & 
Wheeler, 2014; Polit & Beck, 2014). Informanterna fick skriftlig information om studiens 
syfte samt en samtyckesblankett som de skrev under i samband med intervjun. Utifrån syftet 
valdes anestesisjuksköterskor och kravet var att de skulle ha erfarenhet av att delta på 
hjärtstoppslarm. Detta är enligt Graneheim et al. (2017) ett sätt att öka studiens pålitlighet 
och överförbarhet eftersom informanterna ska ha erfarenheter av fenomenet och kunna 
berätta om det.

Överförbarheten har med huruvida resultatet går att implementera på andra grupper, 
situationer och kontext (Wallengren & Henricson, 2012). Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) ökar överförbarheten genom att ge en tydlig beskrivning av urval, informanternas 
egenskaper, datainsamlingsmetod och analysprocessen. Dessutom ökar överförbarheten om 
resultatet har en rik och kraftfull presentation med lämpliga citat. Huruvida det går att få 
liknande resultat om studien replikeras är svårt att veta eftersom det är en kvalitativ studie 
med fokus på informanternas levda upplevelse, men eftersom metoden är beskriven på ett 
tydligt sätt anses studien vara pålitlig.

7.2 Resultatdiskussion

Det framkom i resultatet att anestesisjuksköterskorna upplevde ökat samarbete när det 
fördes riktad kommunikation men att stress och erfarenhet av hjärtstoppsarbetet kunde 
påverka detta. Behovet av struktur i arbetet i form av en erfaren ledare var något som 
anestesisjuksköterskor ansåg kunde effektivisera samarbetet. Samövningar med det 
multidisciplinära teamet ansågs också kunna förbättra samarbetet men de organisatoriska 
förutsättningarna hotade detta. Resultatdiskussionen kommer att diskuteras utifrån 
kategorierna: kommunikationens betydelse för samarbetet och behovet av struktur i 
samarbetet. Dessa kommer att diskuteras mot tidigare forskning, Neumans (1989) teori om 
stressorer och begreppen makt och ansvar.
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7.2.1 Kommunikationens betydelse för samarbetet

I resultaten framkom det att anestesisjuksköterskorna upplevde kommunikation som viktigt 
för att samarbetet skulle vara effektivt. Det som underlättade kommunikationen var huruvida
individer i det multidisciplinära teamet kände varandra eller inte. Tidigare forskning visade 
att god och tydlig kommunikation stärkte samarbetet i teamet (Courtenay et al., 2013; Taylor 
et al., 2014; Whitehair et al., 2018; Woods, 2018). Kommunikation var ett sätt för teamet att 
interagera, utbyta information och föra diskussioner som berörde patientens vård (Andersen 
et al., 2010; Castelao et al., 2013; Courtenay et al., 2013; de Souza et al., 2016; Woods, 2018). 
Det var genom kommunikation som teamet kunde förmedla planeringen kring patienten men
också struktur över hur arbetet runt patienten skulle ske (Andersen et al., 2010; Castelao et 
al., 2013). Kommunikation var också enligt de Souza et al. (2016) ett sätt att bygga 
förtroende, yrkeskunskap, ömsesidig respekt och tillit. Closed-loop kommunikation ansågs i 
studien av Andersen et al. (2010) och Hägerstam et al. (2013) vara ett sätt att få till en 
välfungerande kommunikation där rollerna i teamet förtydligades. Det är förenligt med 
resultaten i denna studie där anestesisjuksköterskorna upplevde att riktad kommunikation 
underlättade hur de förmedlade ordinationer till varandra.

Hur stress och erfarenhet påverkade samarbetet var något som framkom i resultatet. Stress 
beskrevs i form av brist på erfarenhet vid hjärtstopp eller att man helt enkelt blev hämmad i 
arbetet på grund av att det var en stressig och ostrukturerad miljö där alla talade i mun på 
varandra. Stressen beskrevs sprida sig från en medlem till en annan vilket kunde påverka hur
snabbt arbetsuppgiften utfördes. Stress var något som togs upp i studier av Lee och Cha 
(2017), Leung och Chow (2012), Mahabir och Sammy (2011) och Zali et al. (2017) men där 
relaterades stressen främst till när patientens anhöriga var på salen. Vårdpersonalen i 
studien av Lee och Cha (2017) upplevde ökad stress eftersom de ansåg att anhörigas närvaro 
under hjärtstoppet kunde påverka resultatet vid HLR. 

Erfarenhet var något anestesisjuksköterskorna i denna studie upplevde skiljde sig mellan 
personalen i det multidisciplinära teamet. Den oerfarna avdelningspersonalen beskrevs som 
mer kaotiska och oorganiserade samt saknade adekvat information angående sina patienter, 
vilket resulterade i bristande samarbete. Det är i enlighet med Murphy et al. (2018) som 
påtalade svårigheter som kunde uppstå i teamdynamiken i akut sammansatta team som 
oftast skedde vid hjärtstopp. Att det i ett sådant team kunde uppstå problem i att förutse 
individernas erfarenheter och deras vana kunde hota samarbetet. 

Resultatet visade att det fanns en stress hos personalen när de utsattes för något de var nya 
inför. Det uttrycker Neuman (1989) i sin systemmodell där det är beskrivet hur olika sorters 
stressorer kan påverka en individ. Neuman menar att olika sorters stressorer är inneboende 
hos individen och hur mycket de påverkar denna beror på hur många stresstimulin som är 
engagerade samt hur stark stressorn är. Stressorens effekt beror på individens styrka samt 
hur den kan omvandla stressoren påverkan för att på det sättet skydda sig själv. Neumans 
(1989) teori om stressorer kan appliceras på anestesisjuksköterskornas beskrivning av hur 
stress och erfarenhet påverkade dem och deras kollegor vid hjärtstopp. Intrapersonella 
stressorer kan exempelvis vara osäkerhet och inre stress eller stress i den nära omgivningen. 
Yttre stressorer skulle kunna vara stressen på salen runt patienten, ljudnivån och när det var 
ovan personal som exempelvis vid hjärtstopp på vårdavdelningar. Styrkan på stresstimulin 
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och stressorn enligt Neuman (1989) kan i denna studie jämföras med avsaknaden av 
erfarenhet vid hjärtstopp. Att stressorer påverkade avdelningssjuksköterskorna mer än 
anestesisjuksköterskorna berodde på att avdelningssjuksköterskorna saknade styrkan att 
förändra effekten på stressorn. Denna styrka kan ses i form av HLR-övningar och eller 
mängd hjärtstopp som de varit med om. Enligt Neuman (1989) kan 
avdelningssjuksköterskorna skydda sig mot de olika stressorerna genom att bygga upp en 
erfarenhet inför hjärtstopp. Exempel på det skulle kunna vara HLR-övningar samt 
teamträning.

Neuman (1989) beskriver också att miljön runt omkring individen är viktig för att undvika 
stress. Vidare skriver Neuman (1989) att det kan behövas olika sorters preventioner för att 
kunna stå emot stressorerna och reducera riskfaktorerna och på sådant sätt öka 
välbefinnandet. En reflektion är att paralleller kan dras till utbildningar som A-HLR där 
arbetet ska utformas utifrån en plan för att hjärtstoppsarbetet ska bli så strukturerat som 
möjligt. Om man skulle implementera denna utarbetade struktur som finns vid HLR-
övningar på ett riktigt hjärtstopp så skulle arbetsmiljön runt patienten blir mer strukturerad, 
ha mindre brus, vilket skulle kunna reducera stressen. Dessutom kan HLR-utbildningar ses 
som en slags prevention för att avdelningsjuksköterskor ska kunna stå emot stressorer vilket 
i sin tur skulle minska risker för att stressorer ska uppstå. Sjuksköterskornas välbefinnande 
skulle öka om de upplevde att de kunde klara av stressen som kan uppstå vid 
hjärtstoppsarbetet och om de visste vad de skulle göra vid ett hjärtstopp. Då skulle känslan av
kaos och bristande struktur minska för både avdelningssjuksköterskor och 
anestesisjuksköterskor. 

7.2.2 Behovet av struktur i samarbetet

Det framkom i resultatet att ledaren skulle ha överblick över hur samarbetet fungerade samt 
skulle se över var i hjärtstoppsalgoritmen teamet befann sig. Detta stöds av Whitehair et al. 
(2018) som menar att ledarens roll var att se till att onödiga avbrott i hjärtstoppsarbetet 
förhindrades eftersom dessa kunde vara negativa för hur utgången för patienten blev. Vidare 
menade Whitehair et al. (2018) att ledarens ansvar var att ha överblick över givna läkemedel 
och antal defibrilleringar men skulle också göra upprepade summeringar om vad som var 
gjort samt vad som var planen för patienten. Tschan et al. (2013) menade också att ledaren 
skulle se till att riktlinjer vid hjärtstoppsarbetet följdes av teamet utan avbrott. I 
kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskan finns det beskrivet att vården ska bygga 
på en etisk värdegrund där den etiska koden följs (Riksföreningen för anestesi och 
intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Det innebär att anestesisjuksköterskan 
ska vara uppmärksam samt ser till patientens individuella behov. Målet med sjukvård är god 
hälsa som bygger på respekt och värdighet vilket innebär att arbetet ska bedrivas utifrån 
vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2017:30; SFS 2010:659).  Att vara 
anestesisjuksköterska innebär ledarskap att se till patientens behov, prioritera vårdarbetet 
och utnyttja resurser på ett effektivt sätt (Gran Bruun, 2016). Förutom detta ska 
anestesisjuksköterska bedöma och dra slutsatser angående åtgärder som krävs för patienten 
(Gran Bruun, 2016). Resultatet i denna studie visade att ha en överblick var viktigt för 
anestesisjuksköterskan eftersom det var utifrån denna information som planen och 

diskussionen för behandlingar och undersökningar för patienten kunde ta form. 
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Resultatet visade också att maktspel kunde uppstå mellan läkaren och 
anestesisjuksköterskorna över vem som var bäst lämpad för att leda arbetet. Vid ett sådant 
tillfälle saknade läkaren oftast erfarenhet av att leda arbetet på hjärtstopp. Det bidrog till att 
arbetet blev ostrukturerat och beslut om huruvida HLR skulle stoppas uteblev tills någon 
med mer erfarenhet tog över ledarskapet. Tidigare forskning visade att ledarens attityd var 
viktig för samarbetet (Tschan et al., 2013) eftersom en auktoritär ledare kunde vara negativ 
för teamet (Courtenay et al., 2013; Tschan et al., 2013). Det kunde visa sig genom att 
medlemmar i teamet inte vågade uttala sig om de observerade något avvikande kring 
patienten (Tschan et al., 2013). Samarbete är en viktig del av anestesisjuksköterskans 
profession (Gran Bruun, 2016) där det är viktigt att individer i teamet behandlas rättvist, 
uppriktigt och trovärdigt (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). Såsom samarbetet är en del av anestesisjuksköterskans 
profession är också makt en del av den professionella yrkesutövningen (Skau, 2001). Det 
innebär att makt uppträder olika beroende på situation menar Skau (2001). Hur makt brukas
beror på utövaren eller den/de som är föremål för makt. Enligt Skau (2001) är makt inte etisk
eller oetisk i sig utan brukas på ett etiskt och oetiskt försvarbart sätt. Makt ska enligt 
Wallinvirta (2017) inte användas på ett sätt som innebär kränkning, nonchalans eller 
respektlöshet. Som anestesisjuksköterska är det viktigt att skapa tillit, trygghet och 
förtroende (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) då en ledare är en person som teamet ska 
kunna vända sig till med problem (Whitehair et al., 2018). Det är förenligt med resultatet i 
denna studie där en erfaren ledare skulle vara trygg, stabil, bestämd och driven.

7.3 Etikdiskussion

Under studiens gång har inga etiska svårigheter uppstått eftersom Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer har beaktats genom hela arbetet. De fyra huvudkraven vad gäller 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande har kunnat följas. Innan studiens start 
skickades en etisk ansökan till Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens 
Högskola, som då godkändes via studiens handledare. Förfrågan till verksamhetschefer 
skickades ut för godkännande där kontaktuppgifter både till författarna och handledare fanns
att inhämta. Efter verksamhetschefernas godkännande skickades samma information vidare 
till medarbetarna på kliniken. När medarbetarna godkänt sitt deltagande i intervjustudien 
skickades samtyckesdokument ut. I detta dokument informerades det om att deltagandet i 
studien var frivilligt och att det fanns möjlighet att avbryta studien när som helst under 
studiens gång. Här informerade också angående GDPR (https://www.datainspektionen.se, 
2019) och att allt deltagande var anonymt samt sekretessbelagt. Vid intervjutillfället fick 
deltagarna skriva under dokumentet samt erhålla muntlig information kring både 
sekretessen, samtycke och studiens innehåll.

Kjellström (2012) skriver att olika forskningsmetoder kan orsaka olika forskningsetiska 
problem. Insamlande av data ska därför ske på ett sätt där informanter inte utsätts för skada 
och kränkningar. Detta har tagits i beaktande vid genomförande av denna studie där utifrån 
godhetsprincipen och icke-skada-principen har inhämtat samtycke från samtliga 
anestesisjuksköterskor. Vikten av frivilligt deltagande och tystnadsplikt gällande etiskt 
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känsliga uppgifter har betonats. När det gäller rättviseprincipen har respekt för 
anestesisjuksköterskornas lika värde beaktats. Endast författarna till denna studie har haft 
tillgång till materialet. Fanns risk att identiteten på anestesisjuksköterskorna kunde avslöjas 
har citaten medvetet valts bort. Efter studiens godkännande kommer det insamlade 
materialet att förstöras.

Kjellström (2012) skriver också att kvalitativa metoder kan innebära en mycket mer intim 
relation mellan författarna och informant än exempelvis enkäter vilket kan öka risk för 
påverkan. Det kan vara i form av att informanter anpassar sina svar efter det de tror 
intervjuaren vill höra vilket kan skapa missvisande resultat. Dessutom befinner sig 
intervjuaren i en maktposition vilket kan leda till att intervjun känns påtvingad för 
informanten. Under studiens gång har författarna till denna studie lagt sin förförståelse om 
ämnet åt sidan och inte ställt några ledande frågor under intervjun för att få ett önskat svar. 
Detta var för att inte påverka resultatet så att den skulle bli så pålitlig och överförbart som 
möjligt. Maktpositionen under intervjuerna är också något som författarna reflekterat kring. 
Det fanns en medvetenhet kring anestesisjuksköterskornas upplevelser av att båda 
författarna var närvarande vid tre av intervjuerna. För att minska obalansen har författarna 
försökt att inte sitta båda mittemot anestesisjuksköterskorna utan försökt sitta i en ring så att
anestesisjuksköterskorna inte skulle uppleva intervjun som jobbigt. Detta är något som 
påtalas av Danielson (2012) som menar att forskarens roll är att se till att intervjun blir bra 
även om rollerna i situationen är olika. Danielson (2012) skriver vidare att olika känslor 
såsom spänning, nervositet och oro kan uppstå i samband med en intervju. Det är inte något 
som har märkts av från anestesisjuksköterskornas i denna studie, utan intervjuerna har 
upplevts som roliga och givande  för anestesisjuksköterskorna eftersom det sågs som ett 
tillfälle där reflektion kring hur det egentliga samarbetet vid hjärtstopp verkligen är.

1. KLINISKA IMPLIKATIONER SAMT FÖRSLAG TILL

VIDARE FORSKNING

Resultatet i denna studie kan bidra till en fördjupad förståelse för anestesisjuksköterskornas 
erfarenheter av samarbetet vid ett hjärtstopp. Den kan även skapa insikt i organisationens 
uppbyggnad samt dess begränsningar. Resultatet visar att vana och träning av 
hjärtstoppscenarion skapar trygghet och bygger en starkare kompetens både för 
anestesisjuksköterskan men även all annan personal i ett multidisciplinärt team. Det kan tas 
med ut till verksamheten för att förbättra det aktiva arbetet och samarbetet vid hjärtstopp. 
Det kan också användas som diskussionsunderlag gällande rutiner, teamträningar samt 
uppföljningar av hjärtstopp.

Det var svårt att finna vetenskaplig forskning om anestesisjuksköterskans perspektiv på hur 
samarbetet fungerar vid hjärtstopp, därför kan ytterligare forskning i ämnet vara välbehövlig.
Mer forskning gör att ny kunskap uppkommer och förändring på sikt kan ske. Vidare 
kvalitativ forskning över professionsgränserna är önskvärt för att erhålla ytterligare aspekter 

31



som kan ligga till grund för både anestesisjuksköterskans och det multidisciplinära teamets 
utveckling gällande både samarbete och kommunikation vid hjärtstopp. Även en kvalitativ 
studie gällande upplevelser och erfarenheter från hela det multidisciplinära teamet är 
betydelsefullt för att få en djupare inblick i samarbetet samt för att kunna förbättra 
patientvården vid hjärtstopp i sjukhus miljö.

2. SLUTSATS

Samarbete vid hjärtstopp kräver erfarenhet och skicklighet på en mängd olika plan. Vid varje 
hjärtstopp ska en mängd olika arbetsuppgifter utföras samtidigt där målet är att rädda den 
kritiskt sjuka patienten. Varje hjärtstopp beskrivs som unikt eftersom medlemmar  i det 
multidisciplinära teamet oftast är för anestestisjuksköterskorna okända. Det innebär att 
anestesisjuksköterskan måste sätta sin tillit till sin erfarenhet och sina ledarskapsegenskaper 
för att på kort tid skapa ett välfungerande arbetsteam som tillsammans jobbar för att rädda 
patienten. Verksamheten ställer stora krav på anestesisjuksköterskorna när den inte kan 
tillhandahålla de nödvändiga resurser som krävs för att kunna utföra en patientsäker vård. 
Anestesisjuksköterskornas önskemål om fler tvärprofessionella teamövningar samt 
debriefing anses inte alltid fungerar för verksamheten. Hur anestesisjuksköterskorna 
förhåller sig till detta är en del av professionen vilket resulterar i en konstant anpassning till 
hur verksamheten ser ut just då. Författarna anser att det krävs mer kunskap om hur 
samarbetet i ett multidisciplinärt team fungerar. Resultatet i denna studie kan användas som 
ett kunskapsunderlag för att öka förståelsen för hur samarbetet i ett multidisciplinärt team 
kan se ut. Resultatet kan också bidra till att brist på träning och tid synliggörs för att på en 
organisatorisk nivå väcka medvetenhet kring hur olika förutsättningar kan bidra till 
framgångsrika samarbeten. 
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BILAGA A

Förfrågan om att medverka i en intervjustudie

Hej, vi är två sjuksköterskor som studerar specialistutbildning inom 
anestesiologiskvård vid Mälardalens högskola. I programmet ingår att skriva en 
magisteruppsats och vi har valt att skriva om anestesisjuksköterskans upplevelse av 
samarbete kring hjärtstopp. Vi skriver till dig som enhetschef för att se om du kan 
hjälpa oss att vidarebefordra eller tillhandahålla med kontaktuppgifter till lämpliga 
medarbetare som eventuellt skulle kunna vara intresserade att delta I vår studie.

Studien kommer att genomföras i form av semistrukturerade intervjuer under våren 
2019. En semistrukturerad intervju innebär att vi formulerar öppna frågor i en 
intervjuguide som vi kommer använda oss av som stöd under intervjun. Vi anpassar 
frågorna efter det som kommer upp under intervjuns gång.

Planerad tid för intervju är 30-45 minuter och detta kommer att spelas in digitalt 
med mobiltelefoner. Alla svar kommer att behandlas enligt GDPR (General Data 
Protection Regulation). När materialen är insamlade kommer det att transkriberas 
och sedan förstöras. Studien kommer att publiceras vid Mälardalens Högskola och 
om så önskas kan varje deltagare få en egen kopia av studien. Det är frivilligt att delta
i studien och man får när som helst under intervjuns gång avbryta utan att behöva 
förklara varför. Alla deltagare i studien kommer vara helt anonyma.
Är du intresserad för att delta kan du kontakta oss på:

Aline Ngalima:
alinekigalu@gmail.com

Josefine Krona:
kronajosefine@gmail.com

Representant från Mälardalens Högskola:
Dara Rasoal
dara.rasoal@mdh.se 

Inklusionskriterier:

Erfarenhet av att gå på larm/hjärtstopp
Önskar 10st anestesisjuksköterskor
Olika åldrar och kön
Vi önskar ett svar om deltagande så snart som möjligt, vi är väldigt tacksamma för er 
hjälp!

Vänliga Hälsningar,
Aline Ngalima
Josefine Krona

mailto:dara.rasoal@mdh.se


BILAGA B

Vill du medverka i vår intervjustudie?

Hej, vi är två sjuksköterskor som studerar specialistutbildning inom 
anestesiologiskvård vid Mälardalens högskola. I programmet ingår att skriva en 
magisteruppsats och vi har valt att skriva om anestesisjuksköterskans upplevelse av 
samarbete kring hjärtstopp. Vi skriver till dig som medarbetare för att se om du 
skulle vara intresserad av att delta i vår studie. 

Studien kommer att genomföras i form av semistrukturerade intervjuer under de 
kommande månaderna. En semistrukturerad intervju innebär att vi 
formulerar öppna frågor i en intervjuguide som vi kommer använda oss av som stöd 
under intervjun. Vi anpassar frågorna efter det som kommer upp under intervjuns 
gång.

Ett formulär om samtycke och frivilligt deltagande kommer att tas med vid 
intervjutillfället. Planerad tid för intervju är kring 30-45 minuter och detta kommer 
att spelas in digitalt med mobiltelefoner. Varje svar kommer att behandlas enligt 
GDPR (General Data Protection Regulation). När materialet är insamlat kommer det 
att transkriberas och sedan förstöras. Studien kommer att publiceras vid Mälardalens
Högskola och om så önskas kan varje deltagare få en egen kopia av studien. Det är 
frivilligt att delta i studien och man får när som helst under intervjuns gång avbryta 
utan att behöva förklara varför. Alla deltagare kommer även vara helt anonyma i 
studien. 

Är du intresserad att delta kan du kontakta oss på:

Aline Ngalima:
alinekigalu@gmail.com

Josefine Krona: 
kronajosefine@gmail.com

Representant från Mälardalens Högskola:
Dara Rasoal
dara.rasoal@mdh.se 

Inklusionskriterier:

Erfarenhet av att gå på larm/hjärtstopp
Önskar ca 10 st anestesisjuksköterskor
Olika åldrar och kön

Vi önskar ett svar om deltagande så snart som möjligt, vi är väldigt tacksamma för er 
hjälp!

mailto:dara.rasoal@mdh.se


BILAGA C

Samtycke till att delta i studien

Jag förstår att jag har blivit tillfrågad om att delta i en studie via Mälardalens 

Högskola. Studien handlar om anestesisjuksköterskans erfarenheter av samarbete vid
hjärtstoppslarm i sjukhusmiljö. Jag har fått både muntlig och skriftlig information 

om studien och haft möjlighet att ställa fra ̊gor. Om jag samtycker till att delta 

kommer jag blir intervjuad i ca 30-45 minuter om mina erfarenheter. Intervjun 
kommer spelas in och jag kommer blir avidentifierad när intervjun transkriberas. Jag

förstår att deltagandet är frivilligt och kan dra tillbaka mitt deltagande när som helst 
om jag så önskar. 

☐ Jag samtycker till att delta i studien “ Anestesisjuksköterskans erfarenheter av 

samarbete vid hjärtstoppslarm i sjukhusmiljö”.

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas pa ̊ det sätt som beskrivs i 

forskningsinformationen.

_____________________________________________________

Underskrift

_____________________________________________________ 
Namnförtydligande

_____________________________________________________

 Plats och datum



BILAGA D

Intervjuguide

1. Hur brukar ni arbeta vid ett hjärtstoppslarm?

2. Vilka erfarenheter har du gällande kommunikationen bland de berörda personalen?

3. Upplever du att du kan kommunicera med alla yrkeskategorier under ett hjärtstopp?

4. Hur upplever du samarbetet bland personalen vid ett hjärtstopp?

5. Hur upplever du rollfördelningar/interaktioner mellan olika yrkeskategorier vid ett 
hjärtstoppslarm?

6. Kan du berätta hur du känner dig vid ett hjärtstoppslarm?

7. Vilka är de största utmaningar kring samarbetet du som anestesisjuksköterska 
upplever vid ett hjärtstoppslarm?

8. Har du fått utbildning innan du började gå på hjärtstoppslarm?

9. Upplever du någon skillnad kring kommunikation/samarbete vid plötsligt hjärtstopp  
respektive vid hjärtstopp där du får en förvarning?

10. Upplever du att något saknas för att förbättra samarbete vid ett hjärtstoppslarm?’

11. Brukar ni ha debriefing efter ett hjärtstopp?

12. Tror du att debriefing långsiktigt skulle kunna påverka samarbetet och 
kommunikation?

13. Är det något mer du vill tillägga?

Följdfrågor:

Hur menar du då?
Hur kände du då?
Hur tänkte du då?
Du berättade förut att… Kan du utveckla det mer?
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