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Sammanfattning 

Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ingår i det team som tar hand om svårt skadade 
patienter vid traumalarm. Vid dessa larm behöver anestesisjuksköterskan snabbt finna sin 
roll i teamet och initiera ett samarbete med övriga teamet. Hur väl traumateamet arbetar är 
avgörande för patientsäkerheten. Att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter vid 
traumaomhändertagande kan ge ökad kunskap och öka patientsäkerheten.  

Syfte: Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av teamarbete i samband 
med omhändertagande vid traumalarm på akutmottagning. 

Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. Tio 
anestesisjuksköterskor från två olika anestesikliniker intervjuades.  

Analys: Intervjudata analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Två kategorier erhölls 
som svarade till studiens syfte.  

Resultat: Studien visade att bra teamarbete kunde uppnås med tydligt och kompetent 
ledarskap, tydlig kommunikation och att ha goda kunskaper om traumaomhändertagandet  

Slutsats: Teamarbete främjas av bra ledarskap, tydlig kommunikation och att ha goda 
kunskaper om traumaomhändertagandet. Genom att ta med dessa erfarenheter in i 
teamarbetet kan det leda till en förbättrad och ökad patientsäkerhet.  

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, Teamarbete, Säker vård, Trauma 

 

 

  



Abstract 

Background: The nurse anesthetist is a part of the team that takes care of trauma patients. 
In these situations, the anesthetic nurse needs to quickly find position in the team and start 
cooperating with the rest of the team. Patient safety is depending on the success of teamwork. 
By illustrating the experiences of the nurse anesthetist regarding teamwork during trauma, 
more knowledge can be found and increase patient safety.  

Purpose: The aim of the study was to describe the nurse anesthetist ´s experiences of 
teamwork during trauma care in the Emergency Room. 

Method: Qualitative method with semi-structured interviews. Ten nurse anesthetists from 
two different clinics where interviewed  

Analysis: Collected data where analyzed with qualitative content analysis. Two categories 
were obtained. 

Result: The result shows that good teamwork is depending on clear and competent 
leadership, clear communication and to have knowledge about trauma care.  

Conclusion: Teamwork benefits from good leadership, clear communication and 
knowledge about trauma care. By using these experiences within the trauma-team, an 
improvement in patient-safety may be shown. 

Keywords: Nurse anesthetist, Teamwork, Patient Safety, Trauma
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1 INLEDNING 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
anestesisjukvård. Tidigare har vi arbetat på akutmottagning och där har vi uppmärksammat 
att teamarbete är en mycket viktig del i arbetet. Teamarbete är också en viktig del inom andra 
delar av sjukvården, inte minst under operationer där anestesisjuksköterskan ingår i ett 
operationslag med flera andra professioner. Teamarbetet kan utgöra ett fundament för ett 
bra och patientsäkert omhändertagande. Vi har erfarenhet av teamarbete med 
anestesisjuksköterskor som kallas till akutmottagningen för att där ingå i det team som tar 
hand om allvarligt skadade och svårt sjuka patienter vid traumalarm. Anestesisjuksköterskan 
förväntas då prestera, samarbeta och ingå i ett nytt arbetslag. Dessa konstellationer ser olika 
ut från gång till gång och anestesisjuksköterskan vet i dessa situationer mycket lite om 
patienten på förhand. Som blivande anestesisjuksköterskor ser vi nu omhändertagandet vid 
trauma ur ett annat perspektiv, då vi kommer ha specialistkompetens samt en annan roll i 
teamarbetet. Detta tillsammans med vår gemensamma bakgrund inom akutsjukvård och 
erfarenheter av teamarbete som en viktig komponent i att främja en patientsäker miljö gav 
oss inspiration till att undersöka hur anestesisjuksköterskor ser på teamarbete i dessa 
situationer. Dessa situationer kan se olika ut från larm till larm men oavsett det måste 
anestesisjuksköterskan snabbt anpassa sig till situationen och inta sin roll i teamet. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden kommer beskriva anestesisjuksköterskans kompetensområde följt av 
patientsäkerhet och teamarbetets betydelse för patientsäkerheten. Vidare beskrivs 
utbildningar inom teamarbete och sedan anestesisjuksköterskans uppgifter vid 
omhändertagande av patient vid traumalarm.  

 Anestesisjuksköterskans kompetensområde 2.1
I alla vårdprofessioner förekommer sex viktiga och nödvändiga kärnkompetenser. 
Kärnkompetenserna är personcentrerad vård, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 
kvalitetsutveckling, informatik, teamarbete och säker vård (Riksföreningen för anestesi och 
intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

I anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning framhävs vikten av ett patientsäkert 
arbetssätt och teamarbete. Teamarbete och god kommunikation krävs för att kunna arbeta 
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patientsäkert och är viktigt i anestesisjuksköterskans arbetsområde, oavsett arbetsplats. Den 
plats som anestesisjuksköterskan vanligtvis arbetar på är en anestesiavdelning. 
Anestesisjuksköterskan kan dock även ha arbetsuppgifter på exempelvis pre - och 
postoperativa avdelningar, anestesimottagningar, enheter för smärtbehandling, 
akutmottagningar, pre- och intrahospitalt. Anestesisjukvård är ett arbetsområde som kräver 
goda kunskaper om både medicinsk vetenskap och omvårdnadsvetenskap. Enligt 
anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning behövs även kunskaper om arbetsmiljö, etik, 
medicinsk teknik, pedagogik, vetenskapsteori, kunskap om lagar och förordningar samt 
kunskap om arbete vid stora olyckor och katastrofer (Riksföreningen för anestesi och 
intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 Teoretiskt perspektiv 2.2
Genom att använda en teori kan vetenskapliga arbeten argumentera för att det finns ett 
problem att studera (Henricson, 2017). Denna studie har teamarbete som teoretiskt 
perspektiv. Teamarbete är en av anestesisjuksköterskans kärnkompetenser (Riksföreningen 
för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). Teamarbete innebär att 
samarbeta i grupp mot ett gemensamt uppsatt mål. För att få ett fungerande teamarbete så 
krävs vissa förutsättningar, som leder till ett bra genomförande med ett bra resultat. Inom ett 
team har medlemmarna olika kompetenser, teamets arbetsförlopp fortgår med hjälp av god 
kommunikation där teamet arbetar tillsammans i ändamålsenlig samverkan för att göra det 
bästa för patienten. Syftet med att arbeta i team är den förtjänst som kommer med 
samarbete, teamet kommunicerar utifrån vilka uppgifter som teammedlemmarna har. Ett 
teamarbete anses som bättre än att arbeta i turordning eller att utföra sina uppgifter 
oavhängigt de andra medarbetarna. Dock går det inte att optimalt formulera hur ett 
teamarbete ska se ut, det avgörs från situation till situation och respektive verksamhet måste 
förtydliga vad teamarbete är utifrån deras specifika förutsättningar. Ett teamarbete styrs 
utifrån vilken struktur som omger detta, en tydlig strukturell företeelse är teamets ledarskap. 
En ledare för teamet ska låta teamet utföra själva arbetet, där ledaren bidrar på ett mer 
övergripande sätt och informerar teamet, samt är tydlig med den generella planen för 
arbetet. Att teammedlemmarna känner till varandras kompetenser är viktigt, och genom att 
teamet samverkar så framträder dessa kompetenser, vilka teamet kan dra nytta av. Om 
teamet dessutom arbetar i en god kollegial miljö, där det är högt i tak och en känsla av att 
man arbetar för något betydelsefullt så kan alla kompetenser i teamet användas fullt ut. Att 
vara kompetent i teamet innefattar dels utbildning, men också erfarenhet och ett fortlöpande 
lärande (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). 

Carlström, Kvarnström & Sandberg (2013) menar att som specialistutbildad sjuksköterska 
kan flera lojaliteter förekomma i teamarbete, dessa benämns som logiker. Där 
professionslogik innefattar att förhålla sig till kompetensen i den egna professionen och 
arbeta utifrån detta, därutöver tillkommer också teamlogik, vilket är att kunna sätta de 
kompetensspecifika uppgifterna åt sidan för att på andra sätt bidra till ett väl fungerande 
team. Detta kan innebära att utföra uppgifter som normalt inte åligger den 
specialistutbildade sjuksköterskans roll i teamet. Viktigt i dessa sammanhang blir att veta vad 
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de andra teammedlemmarna har för kunskaper samt att ha en god kommunikation. Den 
tredje logiken benämns som organisationslogik där man arbetar utifrån det sätt där man är 
anställd, med de skillnader det kan medföra i arbetet (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 
2013).  

Ett fungerande team är en förutsättning för att uppnå en god vård vid akuta 
omhändertaganden. Genom kunskap om och förståelse för teammedlemmarnas olika roller 
och uppgifter ges förutsättningar för ett bättre patientomhändertagande. När teamet brister i 
samarbete och kommunikation ger det negativa följder och är en risk för patienten (Brock 
m.fl., 2013). Bristande teamarbete leder till en risk för försämrad patientsäkerhet vilket i 
värsta fall leder till dödsfall. 

 Patientsäkerhet 2.3
Patientsäkerhet innebär att skydda patienten från vårdskada (Socialstyrelsen, 2017a). Enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659) är all sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls.  

Socialstyrelsen (2017b) skriver att teamarbete är viktigt för att främja patientsäkerheten. I ett 
team bidrar alla med sina individuella kunskaper. Organisatoriskt skiljer sig sjukvården åt 
mellan olika instanser där ovissheten i arbetet varierar. En del platser har ett mer 
förutsägbart arbete, men på andra ställen krävs ständig acklimatisering från personalen. 
Ansvaret för att främja en god vård ligger på samtliga, dock går det inte att prestera bättre än 
vad miljön tillåter. Teamets medlemmar är avhängiga varandra, där ett icke fungerande team 
äventyrar patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2017b). En studie undersökte fel i hanteringen 
av trauman bland 764 dödsfall. Nästan 10 % av dessa kan ha berott på felaktig hantering av 
traumat och 2 % berodde med säkerhet på felaktig hantering av traumat, vilket kan vara 
bristande kommunikation, otydlig rollfördelning eller fel åtgärder vid grundläggande 
traumaomhändertaganden (Ivatury m.fl., 2008). 

En studie av Kalisch & Lee (2010) undersöker i vilken utsträckning som teamarbete påverkar 
patientsäkerheten på enheter med akut sjuka patienter. Resultatet visade att brister i 
omvårdnaden upplevdes bero på enbart dåligt teamarbete för 11 % av deltagarna i studien.  
Ett samband mellan en ökad erfarenhetsnivå hos studiens informanter och ökad upplevd 
patientsäkerhete identifierades. Ett annat fynd av Kalisch & Lee (2010) är att teamarbetet 
fungerar bättre med personal som arbetar mer är 30 timmar/vecka på enheten än de som 
arbetar mindre frekvent. 

 Ledarskapets och kommunikationens betydelse för teamarbetet.  2.4
Ett bra och tydligt ledarskap ger ett förbättrat teamarbete (Murphy m.fl., 2019). Teamets 
ledare kan organisera teamet, fördela arbetet och klargöra situationen. För att klargöra 
situationen för teamet kan en time-out vara ett bra verktyg. Vid time-out pausas arbetet och 
alla i teamet är uppmärksamma på vad som sägs. Time-out kan användas i flera olika 



4 

situationer med teamarbete, exempelvis vid akuta situationer som omhändertaganden vid 
trauma eller inför planerad verksamhet på operationsavdelning. Oavsett situation får teamet 
en ökad förståelse för situationen och vilka behov patienten har (Nolan, Fitzgerald, Howard, 
Jarrad & Vaughn, 2017).  

Studier beskriver att en viktig faktor för ett väl fungerande team är god kommunikation 
(Brock m.fl., 2013; Murphy, McCloughen & Curtis, 2019). Kommunikationen innehåller mer 
än samtal och ord. Det handlar inte bara om vad som sägs, utan också hur det sägs och hur 
mottagaren lyssnar. Vårt kroppsspråk är viktigt. Röstläge, ögonkontakt och ansiktsuttryck 
har stor betydelse för hur ett budskap tas emot (de Lange, van Eeden & Heyns, 2018).   

Den verbala kommunikationen vid traumomhändertaganden kan ibland missuppfattas. En 
studie från USA undersökte hur grammatiska formen matchade den kommunikativa 
avsikten. Exempelvis att ordinera genom att ställa en fråga istället för att mer bestämt be om 
en åtgärd: Kan du mäta blodtrycket? Jämfört med: Mät blodtrycket! Studiens resultat visade 
att den mer bestämda kommunikationen ledde till färre missförstånd (Jung m.fl., 2018). För 
att ytterligare undvika missförstånd i kommunikationen kan mottagaren upprepa 
ordinationen. Ordinatören får då bekräftelse på att ordinationen utförs: Jag tar blodtrycket! I 
nästa steg får ordinatören ett svar på sin ordination som bekräftar att den har utförts: 
Blodtrycket är… När ordinatören fått sitt svar är det nu dennes uppgift att bekräfta att den 
uppfattat att ordinationen utförts, så att den som mottagit ordinationen från början vet att 
uppgiften är slutförd. Detta kallas closed loop communication och har visats vara ett bra 
verktyg för kommunikation i akuta situationer (El-Shafy, m.fl., 2018; Murphy, m.fl., 2019). 

Arbetsmiljön påverkar möjligheten att kommunicera på ett bra sätt. Hög ljudnivå, trånga 
lokaler och svårighet att hålla sekretess gör att kommunikation mellan olika team i 
vårdkedjan försämras och viktig information om patienten kan förloras och 
patientsäkerheten hotas. Dessutom kan för mycket personal kan öka svårigheten att 
kommunicera på ett bra sätt (Kalyani, Fereidouni, Sarvestani, Shirazi & Taghinezhad, 2017).   

  Utbildningar inom teamarbete 2.5
I syfte att öva på teamarbete i kritiska situationer finns olika utbildningskurser. Kurserna har 
olika fokusområde men i samtliga kan teamarbete tränas genom simulerade scenarier. Tre av 
dessa utbildningskurser är Akut traumasjukvård för sjuksköterskor (ATSS), Trauma Nurse 
Core Course (TNCC) och Hjärt- lungräddning (HLR) (Cederholm m.fl., 2014; Riksföreningen 
för sjuksköterskor inom trauma, 2019; Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2016). 

Den grundläggande kursen ATSS ger kunskaper om symtom på skador samt metoder för dess 
behandling. Kursen involverar även praktiska övningar i omhändertagande av patienter, 
initiala och sekundära utvärderingar samt kunskap om i vilken ordning olika behandlingar 
bör ske. Övningar kan ske både individuellt och i grupp. ATSS baserar sig på kursen 
Advanced trauma life support (ATLS) som är avsedd för läkare. ATLS i sin tur bygger på att 
behandla patientens skador i den ordning som de först kan leda till död för patienten, att det 
är viktigt med behandling även om någon tydlig diagnos ännu inte finns, att patienten inte 



5 

ska tillfogas ytterligare skador samt att patienten bör flyttas till annan vårdenhet om behovet 
av sjukvård inte kan tillgodoses där på den plats som patienten befinner sig (Cederholm m.fl., 
2014). Kursen TNCC bygger i likhet med ATSS på att arbeta systematiskt och standardiserat 
för att minska morbiditet och mortalitet efter traumahändelser. Kursen vänder sig till 
sjuksköterskor och är specifikt fokuserad på akutsjuksköterskans insats i traumateamet och 
har som syfte att öka kunskaperna och de praktiska färdigheterna som behövs inom 
traumavård (Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma, 2019). 

Det finns HLR-kurser på olika nivåer beroende på utövarens kunskapsnivå (Svenska rådet 
för hjärt- lungräddning, 2016). För sjukhuspersonal finns olika avancerade nivåer beroende 
av arbetsplats och arbetsuppgifter. Gemensamt för kurserna för sjukhuspersonal är att öva 
HLR genom simuleringsövningar med teamarbete. Det team som utför HLR måste 
tillsammans arbeta och systematiskt planera olika moment, såsom att intubera patienten 
eller att föra denne till annan plats (Nilsson, Sundin, Berner & Gryth 2016). Teamet vid HLR 
skapas för just den situationen som föreligger och ofta är det en prövning att i dessa 
situationer arbeta på ett bra sätt, men genom kontinuerlig träning vid upprepade tillfällen 
kan denna prövning klaras av. Den som leder teamet måste tydligt kommunicera med 
teamets övriga medlemmar, genom undervisning och övningar så får alla teamets 
medlemmar utökade kunskaper. För att teamarbetet ska bli så bra som möjligt utbildas 
deltagare i vissa HLR-kurser i metoden Crew Resource Management (CRM). Metoden är 
hämtad från flyget och har fokus på kommunikation, ledarskap och följarskap (Svenska rådet 
för hjärt- lungräddning, 2016).  

  Simuleringsövningars betydelse för teamarbetet 2.5.1

Förbättrade patientomhändertaganden kan erhållas genom att öva på 
traumaomhändertagande. Ett bra sätt att öva är genom att simulera traumascenarion (Baker 
m.fl., 2015; Brazil, Purdy, Alexander, & Matulich, 2019; Capella, m.fl., 2010McLaughlin m.fl., 
2019; Murphy, m.fl., 2018; Rice, m.fl., 2016; Steinemann m.fl., 2011;).  

Patientomhändertaganden blev mer tidseffektiva vid införande av regelbundna 
traumasimuleringsövningar (Hong & Cai, 2018; Murphy m.fl., 2018; Peters m.fl., 2018). 
Personal som övar genom simulering upplever att de blir bättre på kommunikation och 
teamarbete (Bradley m.fl.2018; Murphy m.fl., 2019; Peters m.fl., 2018). Studier har också 
visat att personal blir bättre på att kunna identifiera brister och risker vid 
traumaomhändertagande vid simuleringsträning (Bradley m.fl., 2018; Murphy m.fl., 2019). 

Övning ger färdighet, men för att bevara kunskaper och rutiner behöver simulering 
regelbundet repeteras. Det finns en studie som visar att kortare tidsintervaller mellan 
simuleringstillfällen förbättrar resultatet och att simuleringsbaserad träning bör ske oftare än 
tre gånger per år (Ghazali, Fournier, Breque, Ragot & Oriot, 2019). 

I tillägg till regelbunden och återkommande träning så är det också viktigt att träna på rätt 
plats, dessutom framkommer att simuleringsövningar genomförda på arbetsplatsen är bättre 
jämfört med separata träningsavdelningar. På arbetsplatsen blir träningen mer lik 
verkligheten och underlättar inlärningen. Fördelen med en separat träningsavdelning är 
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istället att lokalen är tillgänglig utan konkurrens från klinisk verksamhet. 
Simuleringsövningar ger på många sätt ett förbättrat teamarbete och i förlängningen en ökad 
patientsäkerhet (Schertzer & Patti, 2019). Studier finner också att simuleringsmomenten kan 
ha negativa effekter som nervositet och ångest inför att prestera framför kollegor. Genom att 
ha en bra genomgång före och efter simuleringen kan detta motverkas. Vid genomgångarna 
kan ångest, oro och nedstämdhet identifieras, lyftas och diskuteras för att ge övningarna 
önskad effekt (Hughes & Hughes,2019). 

Inför ett övningsmoment behöver simuleringsdeltagarna få en genomgång kring scenariots 
upplägg, mål och syfte. Praktisk genomgång kring detaljer som hur länge simuleringen 
väntas pågå, hur telefonsamtal genomförs eller hur blodprover tas. Genomgång före 
simulering minskar störningsmoment och förbättrar kommunikationen (Hughes & Hughes, 
2019). En genomgång efter övningsmoment är också viktig del i simuleringsövningar. En bra 
genomgång kan ge kunskap och stärka deltagarnas självkänsla. När genomgången istället är 
kritisk utan att vara konstruktiv kan självkänslan hos deltagarna sänkas och skapa irritation. 
Irritation kan motverka ett bra teamarbete och på så sätt vara en risk för patientsäkerheten 
(Schertzer & Patti, 2019).  

 Anestesisjuksköterskans uppgifter vid omhändertagande av patient 2.6
vid traumalarm 

Var tionde dödsfall i världen uppstår efter trauma (Norton & Kobusingye, 2013). Trauma 
orsakar lidande för patienter och anhöriga samt kostar samhället stora resurser. 
Traumaomhändertagandet kräver många gånger ett omhändertagande som involverar olika 
specialiteter som måste samarbeta för att uppnå bästa möjliga resultat för patienten 
(Socialstyrelsen, 2015). År 2017 fastställdes gemensamma riktlinjer för traumalarm i Sverige. 
Traumalarm utlöses enligt fasta kriterier i två olika nivåer, nivå 1 och nivå 2, där nivå 1 är en 
högre larmnivå och patientens tillstånd bedöms vara mer kritiskt. Vid den högre larmnivån 
tillkallas mer resurser och andra delar i vårdkedjan kan få kännedom om traumalarmet. 
Intensivvårdsavdelningen kan förbereda en vårdplats och röntgen kan avvakta att utföra 
andra undersökningar för att påskynda eventuell undersökning för traumapatienten 
(Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, 2016). 

När anestesipersonal larmats till ett traumalarm på akutmottagningen är patientens 
hälsotillstånd ofta kritiskt. Anestesisjuksköterskan kommer att ingå i ett team med andra 
professioner. Anestesisjuksköterskans kunskaper om anestesisjukvård kan bidra till teamets 
förmåga att säkerställa och upprätthålla fri luftväg och ventilation, genomföra och underhålla 
anestesi (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 
2012). I anestesisjuksköterskans arbete med patienten så befinner hen sig nära patientens 
huvud för att ha närhet till patientens luftväg. Denna position gör det också möjligt att skapa 
en kontakt med patienten och informera om vad som sker. Patienten kan i akuta situationer 
ofta vara rädd, förvirrad och smärtpåverkad. Mottagligheten för information är i dessa 
situationer begränsad och långa förklaringar är opassande (Lennquist, 2007).  Anpassad, 



7 

tydlig information med enkla ord och att finnas nära patienten är verktyg som kan användas 
för att så bra som möjligt tillgodose patientens behov av trygghet (Lundby, 2011). 

3 PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar att bristfälligt teamarbete kan påverka patienten negativt i samband 
med omhändertagandet. Vikten av att arbeta patientsäkert är lagstadgat där teamarbetet 
spelar en stor roll. Anestesisjuksköterskan har i sin kompetensbeskrivning att hen ska kunna 
ingå i ett team och arbeta patientsäkert. Vid traumalarm på akutmottagningen behöver 
anestesisjuksköterskan snabbt finna sin roll i ett team och omgående initiera ett samarbete 
med övriga teamet. Teamet innefattar olika professioner där erfarenhet och vana av 
traumalarm kan variera. Då anestesisjuksköterskans erfarenheter av teamarbete kan variera 
vid omhändertagande vid traumalarm, finns ett behov av att belysa vilka faktorer som kan 
ligga bakom ett patientsäkert teamarbete i samband med traumalarm på akutmottagning. 
För att få ett fungerande teamarbete så krävs vissa förutsättningar, som leder till ett bra 
genomförande med ett bra resultat. Denna studie kan genom intervjuer av 
anestesisjuksköterskor öka kunskapen om anestesisjuksköterskans erfarenheter av dessa 
förutsättningar för ett välfungerande teamarbete vid traumalarm. Spridning av dessa 
erfarenheter kan bidra till en ökad patientsäkerhet i det kliniska arbetet. 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av teamarbete i samband med 
omhändertagande vid traumalarm på akutmottagning. 

5 METOD 

För att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av teamarbete i samband med 
omhändertagande vid traumalarm på akutmottagning användes en kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att kunna besvara studiens syfte.  
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 Design 5.1
Studien har genomförts med kvalitativ design samt innehållsanalys med induktiv ansats 
enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2017).   

 Urval  5.2
En kvalitativ metod är lämplig för att undersöka erfarenheter och förstå meningen i det som 
studeras. Forskning med kvalitativ metod kan samla in data genom intervjuer och ger en 
djupare förståelse jämfört med den kvantitativa metodens mer siffermässiga 
forskningsmetod. En annan skillnad mot kvantitativa studier är att kvalitativa studier 
fokuserar på färre antal deltagare. Det är dock viktigt att inkludera informanter som kan ge 
olika skildringar av det som vill studeras. En premiss för att inkluderas är att de faktiskt har 
varit med om det som efterfrågas. Ett strategiskt urval eftersträvar att välja informanter som 
kan ge detaljerade redogörelser som svarar på studiens syfte (Henricson & Billhult 2018). 
Kvalitativ forskning inleds med att välja lämpligt område för att tillgå informanter, samt 
lämplig miljö för detta (Polit & Beck 2012). Studien genomfördes på två anestesikliniker. Vad 
gäller kvalitativ innehållsanalys och antalet deltagare så brukar 20 nämnas som lämpligt 
antal. Vidare kan händelser inträffa som gör att antalet deltagare blir mindre, ibland 10–20 
informanter. Dock kan färre deltagare ge både ett bredare och ett smalare resultat. 
(Danielsson, 2017 b). Utifrån detta och för att uppnå datamättnad, så valdes ett antal om tio 
informanter till studien. Samtliga informanter var anestesisjuksköterskor och fördelningen 
mellan de två sjukhusen var fem från vartdera sjukhuset. Inklusionskriterier var att 
deltagande informanter skulle utgöras av anestesisjuksköterskor med larmkompetens och 
hade deltagit vid minst ett traumalarm. Exklusionskriterier var anestesisjuksköterska som 
har rotationstjänstgöring. Anestesisjuksköterskans perspektiv är det som vill undersökas, 
rotationstjänstgöring mot annan klinik bedömdes kunna påverka med erfarenheter som inte 
införskaffats som anestesisjuksköterska. En förfrågan till verksamhetschef på respektive 
klinik om tillåtelse att genomföra studien skickades via mejl. I förfrågan fanns önskemål att 
verksamhetschefer skulle utse urvalet till studien, och om möjligt så varierat som möjligt 
utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier. Verksamhetschefer ombads även skicka 
förfrågan samt inkluderat missivbrevet till de valda informanterna. Missivbrevet innehöll 
information om studien, kontaktuppgifter till studiens författare samt dess handledare för 
eventuella frågor. Bifogat fanns även en blankett för informerat samtycke som ombads vara 
ifylld och medtagen till intervjutillfället.  

 Datainsamling 5.3
För att utveckla frågor till en intervju krävs att intervjuaren har kunskap om det som ska 
studeras. Semistrukturerade frågor kan bestå av en inledningsvis bred fråga där intervjuaren 
sedan ställer följdfrågor, och exempelvis ber informanten att utveckla sitt svar eller beskriva 
känslor och tankar. Här går det också att variera ordningsföljden på frågorna vid varje 
intervju, genom att det sker en anpassning till situationen (Danielsson, 2017 a). Föreliggande 
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studie använde sig av intervjufrågor som författarna själva konstruerade med stöd av 
handledare. Frågorna finns att ta del av i intervjuguiden i bilaga A. Det är vanligt att i 
intervjustudier använda sig av en intervjuguide. Med detta menas att frågorna är 
nedtecknade i förväg för att ge en viss struktur till intervjun. Genom detta kan också tiden 
utnyttjas på bästa sätt, en intervjuguide bör dock inte vara längre än ett A4-papper 
(Danielsson, 2017 a).  

Intervjuaren har en stor roll i att göra intervjun framgångsrik. Det kan handla om att passa in 
i miljön med exempelvis rätt klädsel och kommunikation. Neutralitet och förmåga att 
anpassa sig efter situationen är viktiga kvalitéer hos intervjuaren. Att ställa frågor och följa 
upp svaren är intervjuarens uppgift. För att klara den uppgiften är det viktigt att ha en god 
förmåga att lyssna och tolka informantens kroppsspråk. Det finns känslouttryck som kan 
vara svåra att uppfatta genom att lyssna på en inspelad intervju. För att inte glömma bort 
dessa känslouttryck är det viktigt att så fort som möjligt transkribera intervjun. Även 
intervjuarens eget kroppsspråk är av betydelse för att inte påverka informantens redogörelse 
I denna studie genomfördes en pilotintervju och resultatet valdes att inkluderas i studiens 
resultat. En pilotintervju ger möjlighet att testa frågor och intervjuns upplägg. En annan 
fördel är att författarna får tillfälle att prova teknisk utrustning och prova på rollen som 
intervjuare. En pilotintervju ger också uppskattning av intervjutiden (Danielsson, 2017 a). 
Efter genomförd pilotintervju gjordes inga justeringar av intervjufrågorna då de upplevdes 
välfungerande utifrån att besvara studiens syfte. Därför valdes pilotintervjun att inkluderas i 
studiens resultat.  

Platsen för intervju bör vara avskild och lugn för att ge optimala förutsättningar för intervju, 
men som intervjuare måste anpassning efter erbjuden lokal ske (Danielsson 2017 a). I denna 
studie eftersträvades dessa förhållanden, intervjuer skedde i lokal på informanternas 
arbetsplats och genomfördes under informantens arbetstid och tog 10 - 15 minuter. 
Författarna till studien genomförde tillsammans sex intervjuer och fyra genomfördes 
individuellt. Samtliga informanter arbetade i anslutning till operationsavdelningar. Vid en av 
operationsavdelningarna genomfördes intervjuerna i änden av en längre korridor. Detta var 
den mest avskilda och lediga plats som kliniken kunde erbjuda för att genomföra 
intervjuerna. Platsen hade inga förbipasserande eller höga ljudnivåer, dock syntes 
informanterna från andra änden av korridoren. 

Det är till nytta att själv transkribera de genomförda intervjuerna, detta genom att lyssnandet 
kombinerat med skrivandet repeterar intervjun. Här kan förståelsen öka genom att höra 
skiftningar eller pauser i informantens tal. Vidare kan en utskrift av intervjudata göra 
materialet översiktligt. Allt textmaterial måste behandlas (Danielsson, 2017 a). I föreliggande 
studie transkriberades det inspelade materialet av författarna. I den senare analysprocessen 
skedde aldrig någon utskrift i pappersformat av intervjudata, utan allting granskades genom 
ordbehandlingsprogram. 
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 Analys 5.4
Vid analys av intervjudata genomförs transkribering som ett första steg. En upprepning av 
intervjusituationen ges genom att transkribering sker samtidigt som genomlyssningen. 
Materialet transkriberas ordagrant för att fånga nyanser i intervjun och kodas. Efter 
färdigställd transkribering bör materialet lyssnas igenom på nytt för att kontrollera att 
transkriberingen blivit korrekt och att ingenting saknas från intervjun (Danielsson, 2017 a). 
Efter färdigställd transkribering bör materialet läsas igenom för att gå vidare i 
analysprocessen. Intervjutexterna från alla deltagare kan läggas in i en tabell. Studiens frågor 
till informanterna markeras lämpligen för att göra de lättare att hitta i materialet. Vidare kan 
meningsenheter som svarar till studien identifieras i materialet. För att enklare avgränsa 
dessa kan de färgkodas (Danielsson, 2017 b). I föreliggande studie blev det inspelade 
materialet lyssnat på efter varje genomförd intervju. I samband med genomlyssning 
transkriberades materialet ordagrant. Den samtidiga transkriberingen orsakade avbrott i 
genomlyssningen. Efter avslutad transkribering spelades intervjun upp igen samtidigt som 
transkriberingen lästes igenom för att upptäcka felaktigheter i texten. Felaktigheterna kan ha 
uppstått till följd av de avbrott som gjordes i genomlyssningen som genomfördes samtidigt 
som transkribering genomfördes. Eventuella felaktigheter korrigerades. Vidare lästes det 
transkriberade materialet igenom av bägge författarna vilket skedde i en mall på dator där 
alla intervjutexter lagts in. Därefter diskuterades det transkriberade materialets innehåll och 
förslag på formulering av textens budskap diskuterades. 

En kvalitativ innehållsanalys genomförs med avsaknad av förutfattade meningar. I en 
induktiv ansats transformeras det påtagliga i det insamlade materialet till det mer 
generaliserade och universellt giltiga. Analysprocessen inom kvalitativ innehållsanalys 
innefattar att dela in det insamlade materialet i olika enheter. Dessa enheter kan utgöras av 
meningsbärande enheter, kondensering, koder och kategorier. En meningsbärande enhet kan 
utgöras av ett stycke med text som innehåller en viss kontext. Dessa får inte vara för långa 
eftersom det kan göra det svårare att behandla enheten då den kan innehålla flera 
innebörder, men den bör inte heller vara för kort. En kondensering görs sedan av den 
meningsbärande enheten genom att textmassan minskas samtidigt som det väsentliga i 
texten bevaras. Därefter skapas abstrakta benämningar på de kondenserade enheterna i form 
av koder. Dessa koder ska representera meningsenhetens sammanhang och vad som är syftet 
med studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Koder som är liknande varandra kan 
formas till kategorier eller subkategorier (Danielsson, 2017 b). Meningsenheter som svarade 
till studiens syfte identifierades och kortades sedan ner till meningsbärande enheter genom 
att de reducerades i längd för att bli mer lätthanterliga, dock utan att förlora sitt budskap. 
Därefter skedde en kodning av den kondenserade meningsenheten med syfte att lyfta kärnan 
i budskapet för att sedan möjliggöra en kategoriindelning föregående av subkategorier. De 
slutgiltiga kategorierna ämnar svara till studiens syfte. Nämnda analysprocess av det 
transkriberade materialet skedde med hjälp av ett analysschema i form av en tabellindelning 
för det transkriberade materialets olika indelningar. Detta genomfördes elektroniskt i ett 
ordbehandlingsprogram för att ge en överblick av analysprocessen. Exempel på 
analysprocessen visas i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 
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Meningsenheter	 Kondenserade	
meningsenheter	

Kod	 Subkategori	 Kategori	

Det	som	påverkar	
mest	om	
teamarbetet	
fungerar	är	om	
det	finns	en	bra	
ledare.	

Det	som	påverkar	
om	teamarbetet	
fungerar	är	en	
bra	ledare	

Bra	ledare	 Kompetent	
ledarskap	

Ledarskap	är	
viktigt	för	ett	bra	
teamarbete	

 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Denna studie granskades av Mälardalens högskola innan missivbrev skickades ut. Missivbrev 
godkändes av handledare före utskick till verksamhetschefer. Den etiska reflektionen ska 
genomsyra hela arbetet, inte bara finnas med inledningsvis (Kjellström, 2017). Etiken för 
forskning regleras genom lagstiftning men också genom internationella överenskommelser. 
Etiska grundregler och riktlinjer bör följas i forskning för att skydda deltagare i studien från 
att fara illa. För att skydda deltagare i vetenskapliga studier bör de ta hänsyn till de fyra 
forskningsetiska huvudkraven. Dessa fyra krav innefattar: informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (CODEX, 2019).  

Informationskravet tillgodosågs genom att information förmedlades via ett brev som 
skickades till deltagarna samt till verksamhetschef på aktuell klinik. I brevet ingick 
information om studiens syfte, metod, genomförande och informanternas uppgift i studien. 
Deltagarna informerades också om att de kan avbryta sitt deltagande i studien när de själva 
önskar. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att deltagarna informerades om deras 
självbestämmande över deltagande i studien. Deltagarna informerades även innan en 
intervju startade. Innan intervjustart lämnade deltagaren ett skriftligt samtycke till 
deltagande i studien. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att följa General Data 
Protection Regulation (GDPR) (Datainspektionen, 2016). Inhämtade data behandlades och 
förvarades på ett sätt som gjorde att oberoende inte kunde ta del av den. Deltagarna kan 
heller inte identifieras utifrån de uppgifter som presenteras i studien. Nyttjandekravet 
tillgodosågs genom att det enbart insamlades uppgifter som krävdes för att svara till studiens 
syfte.  



12 

7 RESULTAT 

Resultatet beskriver anestesisjuksköterskans erfarenheter av teamarbete i samband med 
omhändertagande vid traumalarm på akutmottagning. Presentation av resultatet sker i två 
kategorier: ledarskapets och kommunikationens avgörande roll för ett bra teamarbete och att 
ha goda kunskaper om traumaomhändertagandet. Kategorier och dess subkategorier är 
presenterade som löpande text, citat från informanterna presenteras för att berika resultatet. 

Anestesisjuksköterskorna som deltog i studien hade en varierad arbetslivserfarenhet. Den 
informant som arbetat kortast tid hade varit anestesisjuksköterska i två år och den som 
arbetat längst hade en erfarenhet på 30 år. Medianen för arbetslivserfarenhet som 
anestesisjuksköterska var sju år. Genomsnittet för arbetade år som anestesisjuksköterska var 
9,8. Antalet kvinnor som deltog i studien var åtta och antalen män var två.  

Utbildning i HLR uppgav sju anestesisjuksköterskor att de hade genomfört, fyra hade 
genomfört ATSS, fyra hade genomfört TNCC och två hade genomfört PS (Prehospital 
Sjukvårdsledning).  Teamarbetesövningarna CEPS (Centrum för patientsimulering 
Södersjukhuset), PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) och AMLS (Advanced Medical 
Life Support) uppgavs ha genomförts av en anestesisjuksköterska vardera.   

Tabell 2: Presentation av kategorier och tillhörande subkategorier 

 

Ledarskapets	och	
kommunikationens	

avgörande	roll	för	ett	bra	
teamarbete	

Ledarskapets	
påverkan	på	
teamarbetet	

Kommunikationens	
roll	för	ett	
fungerande	
teamarbete	

Att	ha	goda	kunskaper	om	
traumaomhändertagandet	

Förberedelser	och	
time-out	för	att	

stärka	teamarbetet	

Kompetenta	
teammedlemmar	
genom	utbildning	

Rollfördelning	och	
rollöverskridande	

arbete	
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 Ledarskapets och kommunikationens avgörande roll för ett bra 7.1
teamarbete 

Kategorin ledarskapets och kommunikationens avgörande roll för ett bra teamarbete är 
indelat i två subkategorier; ledarskapets påverkan på teamet följt av kommunikationens roll 
för ett fungerande teamarbete. 

 Ledarskapets påverkan på teamarbetet 7.1.1

Flera av anestesisjuksköterskorna ansåg att ledarskapets tydlighet var en faktor för 
framgångsrikt teamarbete. Det var viktigt att ledaren tydligt visade sig som en ledare och att 
de var tydliga i sitt beslutsfattande. Vidare framkom att när teamledaren ledde och styrde 
gruppen samlades fokus och alla arbetade mer tillsammans. Ledaren kunde identifiera vad 
som behövde göras och följde upp att det blivit gjort. 

Informanterna delgav också att på samma sätt som ett tydligt ledarskap är viktigt för att få ett 
välfungerande team så gav ett otydligt ledarskap ett sämre fungerande team. När ledarskapet 
inte var tydligt kunde i vissa fall ledarskapet bli svåruppfattat då någon annan försökte ta 
över ledarskapet, ibland fler än en. Samma sak skedde också när ledaren saknades eller 
försvann under pågående trauma. ”När jag har varit med om dåligt teamarbete var när 
traumaledaren bara försvann. Det var aldrig något tydligt. Har vi en luftväg? Andning? Det 
var kaosartat hela situationen”. Då hade gruppen mycket svårt att identifiera vem som styrde 
och vem som var ledare för traumaomhändertagandet. Vissa anestesisjuksköterskor upplevde 
att ett otydligt ledarskap ledde till att alla jobbade var för sig vid traumaomhändertagandet. 
Det var ingen som samlade och fokuserade gruppen på vilka fynd som fanns och som 
behövdes göras. Traumateamet hade då svårt att identifiera vilket steg i omhändertagandet 
de befann sig i. 

Anestesisjuksköterskorna uppgav att ledarskapet behöver vara kompetent. Med kompetent 
ledarskap menas att ledaren ska ta bra beslut i traumaomhändertagandets olika steg. Att de 
bra besluten fattas tidigt i omhändertagandet lyftes också som en del i ett bra ledarskap. 
Informanter beskrev att det kompetenta ledarskapet ofta fanns hos de med mera erfarenhet 
och som de arbetat med tidigare. Ledare som är nya i sin roll uppgavs behöva mer stöttning 
och vägledning i sitt ledarskap.  

Informanterna i studien uppgav att all kompetens i teamet inte ligger hos ledaren, gruppens 
medlemmar kan ha mer kompetens på specifika områden. En informant lyfter att det ibland 
kan uppstå konflikter i vad som är rätt beslut i traumaomhändertagandet och att vissa ledare 
inte upplevs ta in råd och förslag från annan personalkategori. Detta trots att 
anestesisjuksköterskan hade god erfarenhet och kunskap om det specifika området. En 
anestesisjuksköterska uppgav att de ibland har mer erfarenhet och kunskap om vissa 
speciella situationer som kan uppstå vid trauman.  

Om man ska ge blod till exempel till ett barn så drar vi alltid ur det ur påsen, vi vill aldrig sätta 
det i en Level till barn för då har vi ingen aning om hur mycket blod som ges. Utan vi drar ur det 
ur påsen i en 50ml-spruta och sätter i sprutpump och ger det så med värmare. Men då tyckte 
doktorn ”Nej”, vi skulle sätta det i en Level.  
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En annan anestesisjuksköterska lyfte att hierarkiska konflikter bör undvikas för ett 
framgångsrikt teamarbete.   

 Kommunikationens roll för ett fungerande teamarbete 7.1.2

Flera anestesisjuksköterskor uttryckte att kommunikationen bör vara tydlig. Detta då en 
tydlig kommunikation underlättar och ger ett snabbare omhändertagande. Tydlighet 
beskrevs av informanter som både att kommunicera med en ljudvolym som är enkel att 
uppfatta på akutrummet och som att vara bestämd, rak och inte tveka. Flera informanter 
nämnde Closed Loop Communication som ett fungerande verktyg för tydlig kommunikation.  

När informanter beskrev sina erfarenheter kring bra traumaomhändertaganden lyftes 
kommunikationen som ett välfungerande element. Att kommunicera handlar inte bara om 
att prata, flera lyfte vikten av att kunna vara lyhörd, lyssna och ta emot den information som 
förmedlades. En anestesisjuksköterska lyfte att det inte alltid behöver sägas så mycket för att 
ha en god kommunikation. I teamsammansättningar där medlemmarna kände varandra väl 
kunde det räcka med ögonkontakt eller små gester som att visa upp en läkemedelsspruta och 
få en nickning till svar. Brister i kommunikation kan leda till stora svårigheter i 
traumaomhändertagandet. 

Kirurgen och narkosläkaren pratade ihop sig tidigt om att de skulle hoppa över steg i 
traumaomhändertagandet i ABC och börja på D i stort sett för att komma till en snabb CT.  
Det är ju problematiskt […] att man ska kliva från ABC konceptet då ska man ju ha ganska 
mycket i ryggen […] Dels ska man veta vad man håller på med dels måste man förmedla det att 
vi tänker såhär. 
 

Vidare anger flera anestesisjuksköterskor att de upplever otydlig kommunikation som en 
bidragande faktor till ett mindre bra traumaomhändertagande. En anestesisjuksköterska 
nämner otydlig kommunikation inom traumateamet som en erfarenhet av mindre bra 
teamarbete. ”Man fick inte in någon infart utan det borrades, det kommunicerades aldrig att 
inte borrningen verkade ha fungerat”. Ytterligare en anestesisjuksköterska nämner att läkare 
kan stå och prata sinsemellan. ”Oftast är det ju kirurg och narkosläkaren, dem tisslar och 
tasslar tillsammans, att inte alla får höra vad dem säger. Att de går igenom ABCDE 
tillsammans, och sen hör inte alla samtidigt”. När inte hela teamet involveras i 
kommunikationen så upplever den anestesisjuksköterskan att teamarbetet hämmas.  

Det finns faktorer som underlättar möjligheten till god kommunikation vid 
omhändertagandet på akutrummet. Flera anestesisjuksköterskor ansåg att en presentation av 
teammedlemmarna med namn och uppgift innan patienten anlänt öppnade för ett 
kommunikationsvänligt klimat. Öppenhet i teamet framhölls av flera anestesisjuksköterskor 
genom att teamledaren ibland kan ställa frågor och bjuda in övriga teammedlemmar att 
komma med förslag och åtgärder. Informanter ansåg också att öppenheten visar sig också 
när teammedlemmar vågar ställa frågor eller informera andra i teamet om fynd och 
observationer.  
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Öppen, lyhörd, att man törs säga att… alltså det kan ju vara såhär vid trauma att man har gått 
bet, men det kan vara någonting som jag funderar på… kan det inte vara det här? Att man törs 
säga det, det måste vara ett öppet klimat så man törs säga vad man tycker och tror, även om 
man inte bara ska skrika det rakt ut. Man får ju heller inte vara någon som kommer som en 
besserwisser och tycker att… hallå här kommer jag... utan det är att alltid vara öppen och lyhörd 
och ödmjuk och tillföra sina kunskaper. 

 

En anestesisjuksköterska ansåg att om arbetet är lugnt och avslappnat, även när patientens 
tillstånd är kritiskt, så kan kommunikationen lättare kan förmedlas och uppfattas. Vidare 
lyfte flera anestesisjuksköterskor att när det är för mycket personal på akutrummet blir det 
svårare att arbeta. Ljudnivån höjs och det blir svårare att kommunicera, att uppfatta vad som 
är utfört, håller på att utföras eller vad som redan är utfört. ”När man har alldeles för mycket 
folk på rummet, då vet man inte riktigt vem som gör vad”, var en erfarenhet som delades av 
en anestesisjuksköterska.  

 Att ha goda kunskaper om traumaomhändertagandet 7.2
Kategorin att ha goda kunskaper om traumaomhändertagandet är indelat i tre subkategorier; 
förberedelser och time-out för att stärka teamarbetet, kompetenta teammedlemmar genom 
utbildning samt rollfördelning och rollöverskridande arbete.  

 Förberedelser och time-out för att stärka teamarbetet 7.2.1

Informanterna uppgav att ett första steg i traumaomhändertagande är förberedelse. Tiden 
från förvarning om traumalarm till att patienten anländer kan användas till att samla rätt 
personal, plocka fram utrustning som behövs och diskutera rollfördelning. 
Anestesisjuksköterskorna uppgav att information om patienten kunde spridas och alla i 
teamet får möjlighet att göra sig redo.  

Det var ett drunkningstillbud och dom kom in på akuten så var vi redan, jag som 
narkossköterska och primärjouren som narkosläkare och narkosläkare som bakjour på plats och 
vi hade redan diskuterat igenom, vi visste var det var, vem som tog vad. Att jag skulle spruta 
läkemedel, primärjouren skulle handräcka bakjouren för bakjouren var den som skulle ha 
huvudansvaret för luftvägen. Så där hade vi ett otroligt bra teamarbete […] och allt flöt så där 
superbra och så var vi inte så lång stund på akuten utan det var ett snabbt omhändertagande 
och så gick vi upp på IVA och så blev det väldigt bra till slut. 
 

När tid för förberedelse inte finns och patienten är på akutrummet före 
anestesisjuksköterskan ansågs det ge en stressande känsla av att ligga efter och då krävdes 
det att snabbt samla nödvändig information. En anestesisjuksköterska beskrev det som en 
förvirringssituation att försöka jobba ikapp i en redan tidspressad miljö.  

Många informanter lyfter att teamledaren bör ha en time-out där situationen kan summeras 
och planeras. Där det som genomförts lyfts fram i en strukturerad och tydlig ordning. Det 
fortsatta omhändertagandet kan planeras och hela teamet blir informerade om patientens 
fortsatta vård. Anestesisjuksköterskorna berättade att detta kan bidra till en trygghet i 
arbetet och samlar teamets fokus.  
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”Jag har varit med om några gånger då det varit en duktig kirurg som har stått vid sidan om 
och tagit all information, lagrat den och sedan avbrutit för att ta om det är ABCDE, och 
sammanfattat. Då har det blivit gjort det man tänkt sig, det har ju för det mesta fungerat bra 
tycker jag” 

En annan anestesisjuksköterska lyfte att det inte behöver vara ledaren som initierar en time-
out. Alla teammedlemmar kan be om att en time-out genomförs.   

 Kompetenta teammedlemmar genom utbildning 7.2.2

Informanter uppgav att utbildning är viktigt för att kunna arbeta i traumateamet och att de 
genom utbildning får kunskaper om sin uppgift i traumaomhändertagandet. Att ha kunskap 
om andras uppgifter kan också vara en trygghet. Anestesisjuksköterskor ansåg att när det 
fanns teammedlemmar som inte kunde konceptet för ett traumaomhändertagande så 
märktes det tydligt. Vidare ansågs att traumateamet sällan består av samma sammansättning 
av personal och att utfallet av traumaomhändertagandet kunde vara beroende av hur 
teamsammansättningen såg ut och att återkommande utbildningar är viktigt för att alla ska 
ha samma arbetssätt.   

”Det är mycket personbundet, det byts ju hela tiden ut personal så det är sällan man jobbar 
med samma personer så då är det extra viktigt att man har tydliga riktlinjer för vad man ska 
göra och att träningen är kontinuerlig… det är därför jag anser att det är för lite att träna en 
gång om året…”.  

Vissa uppgav att avsteg från traumarutinerna kan ske, ibland händer det av misstag och 
ibland med mening. I båda fallen kan det ge ett sämre omhändertagande. ”Patienten hade ett 
traumatiskt hjärtstopp, och riktlinjerna för traumatiskt hjärtstopp följdes inte utan man gick 
in på de vanliga HLR riktlinjerna”, var en erfarenhet av bristande kunskaper som delades av 
en anestesisjuksköterska.   

 Rollfördelning och rollöverskridande arbete 7.2.3

Flera informanter tog upp vikten av att det finns olika roller i teamet vid 
traumaomhändertagande. De olika specialiteterna kompletterar varandra till en helhet och 
varje yrkeskategori måste göra sin del i omhändertagandet. ”Det är samarbete, att alla 
yrkeskategorier gör sin grej, det man liksom ska sköta, sina arbetsuppgifter och få ihop hela 
helheten tillsammans”. Vissa delgav att de olika medlemmarna i traumateamet har olika 
uppgifter och det är viktigt att kunna hantera sina egna uppgifter, men att kunna andra 
teammedlemmars uppgifter kan också vara viktigt för ett bra omhändertagande. ”Alla vet lite 
grann vad man ska göra men också att man kan flytta sina roller, utefter vad som händer i 
scenariot eller situationen”. Vidare framkom att kunskap om andras roller och personen i 
rollen är viktigt. En anestesisjuksköterska uttryckte att tidigare arbete med samma team kan 
utgöra trygghet.  
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Flera anestesisjuksköterskor framhävde vikten av att kunna arbeta rollöverskridande och 
hjälpas åt inom teamet. Det kan vara så att teamet har en teamledare som är ny i sin roll och 
då kan hjälp ges genom att komma med förslag på åtgärder eller be om summeringar. En 
anestesisjuksköterska betonade också att ledaren då måste vara mottaglig för förslag. En 
informant uttryckte att anestesisjuksköterskans roll är att sköta luftvägen, ofta tillsammans 
med en anestesiolog. Från den positionen ges god överblick och förutsättningar för att kunna 
identifiera om andra i teamet behöver hjälp. Vidare framhöll informanter att luftväg och 
andning är två grundläggande delar av traumaomhändertagandet, viktigt att först säkerställa 
dessa innan andra delar i traumaomhändertagandet stöttas upp. Att kunna byta fokus och 
vara flexibel är en viktig del i traumaomhändertagandet. Att själv vara aktiv och hjälpa andra 
framhölls av flera anestesisjuksköterskor som viktigt. En anestesisjuksköterska betonade 
också att det är viktigt att våga be om hjälp när det behövs. ”När man kommer ner där så 
tänker man sköta sin del. Men om det är någonting som inte fungerar i gruppen så försöker 
man hjälpa till”. 

En anestesisjuksköterska belyste också att hjälpa andra som inte vill ha hjälp kan leda till 
sämre teamarbete.  

”Jag har varit med om någon gång när jag försökt hjälpa till. För akutens syrror har ju en hel del 
att göra och undersköterskan där, men det känns som att man klampar in på någons revir då, 
det faller inte alltid så bra ut. Det är ju inte alltid jag har så mycket att göra, jag ska ju vara 
narkosläkaren behjälplig som det heter så fint, men det är ju inte alltid jag behöver det så jag 
skulle ju kunna sätta nån nål eller nånting men nja… då känns det som att jag trampar någon på 
tårna…”. 
 

Att hjälpa andra utan att tydligt kommunicera detta kan leda till att flera gör samma saker 
och göra traumaomhändertagandet ineffektivt. 

8 DISKUSSION 

Under nedanstående rubriker kommer resultat och metod, samt etiska aspekter att 
diskuteras. 

 Resultatdiskussion 8.1

De huvudsakliga resultaten i denna studie var att ledarskap och kommunikation samt att ha 
goda kunskaper om traumaomhändertagandet tillsammans är viktiga faktorer för att skapa 
ett välfungerande team för omhändertagande av traumapatienten. För att gruppen skulle få 
ett välfungerande ledarskap krävdes att ledaren var både tydlig och kompetent. 
Kommunikation behövde i likhet med ledarskap vara tydlig, men gynnades också av en miljö 
som var lugnare med lägre ljudnivå och utan för mycket personal på rummet. Att teamet 
hade goda kunskaper om traumaomhändertagande kunde visa sig genom att få tid för 
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förberedelse, använda time-out för att samla och fokusera gruppen, rätt utbildning för 
gruppens medlemmar samt tydlig rollfördelning och rollöverskridande arbete.  

 Ledarskapets och kommunikationens avgörande roll för bra teamarbete 8.1.1

Ledarskap framkom som en central del i framgångsrikt teamarbete. Ledaren för teamet ska 
vara tydlig och kompetent. Detta stämmer väl överens med Murphy m.fl. (2019) som 
identifierade att bra och tydligt ledarskap ger förbättrat teamarbete. Samma studie finner 
också att ledaren fungerar som en katalysator som skapar förutsättningar för bra teamarbete 
och att avsaknad av ledarskap ger motsatsen och kan ge ett oordnat och nästan kaotiskt 
omhändertagande. Samtliga informanter som deltagit i denna studie framhöll ledarskapet 
som en avgörande faktor och kan avgöra skillnaden mellan ett bra och ett sämre 
traumaomhändertagande i likhet med Murphy m.fl. (2019). Anestesisjuksköterskorna i 
föreliggande studie framhöll flera faktorer som kan ge ett bättre patientomhändertagande. 
Ledarskapet kan också vara avgörande för att främja eller hämma dessa andra faktorer. 
Liknande fynd gjordes av Nolan, m.fl., (2017) som fann att en kompetent teamledare kan 
vara den som exempelvis initierar en time-out, planerar och organiserar. Ledarskapet har en 
tydlig koppling till gruppens prestation och gruppens prestation påverkar direkt 
patientsäkerheten (Murphy m.fl. 2019). Patientsäkerheten kan med andra ord vara kopplat 
till ett kompetent och tydligt ledarskap. 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att bra kommunikation behövs för att bedriva bra 
teamarbete. Detta lyftes av samtliga informanter. Detta i likhet med resultaten av Brock m.fl. 
(2013) och Murphy m.fl. (2019). Closed Loop Communication lyftes som ett bra verktyg för 
att underlätta kommunikationen. Det stämmer väl med fynden från studierna genomförda av 
El-Shafy m.fl. (2018) och Murphy m.fl. (2019). I föreliggande studie framkom även att 
kommunikationen inte alltid var beroende av ord. Kroppsspråk och ögonkontakt kunde 
ibland räcka för att få fram ett budskap. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning av 
de Lange m.fl. (2018). Kommunikationens tydlighet är viktig enligt studiens informanter. 
Tydlighet kan bidra till att ett budskap inte kan misstolkas och att det kan uppfattas i miljön 
för traumaomhändertagandet. Jung m.fl. (2018) studerar den verbala kommunikationen vid 
trauman och finner att om den grammatiska formen matchar den kommunikativa avsikten 
blir kommunikationen tydligare och har mindre risker för missförstånd. Tydlighet handlar 
också om miljön där teamarbete utförs. Miljön påverkar teamets kommunikation och därmed 
också teamets prestation. En lugn, mindre stressad plats och utan för mycket personal på 
rummet underlättar möjligheten för kommunikation (Kalyani, m.fl., 2017). Detta återfinns 
även i denna studie där många informanter upplevde att traumaomhändertaganden ibland 
drar till sig mer personal än vad situationen kräver. Denna personalresurs kan då försämra 
teamets arbetsmiljö och försämrar möjligheten för kommunikation. Presentationen kan 
skapa ett mer kommunikationsvänligt klimat genom att ”bryta isen” och få gruppen att börja 
kommunicera. Detta lyftes av några informanter. Liknande fynd har gjorts av Kalyani m.fl. 
(2017). Effektiv kommunikation ger ett bättre teamarbete och är viktigt för patientsäkerheten 
(Brock m.fl., 2013).  
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 Att ha goda kunskaper om traumaomhändertagandet 8.1.2

Att ha goda kunskaper om traumaomhändertagandet lyftes som resultatets andra kategori. 
Den delades in i tre subkategorier. Förberedelse lyftes av informanterna som ett bra sätt för 
att underlätta möjligheten för ett välfungerande teamarbete. Tiden före mottagandet av en 
patient kan läggas på att ta fram utrustning, samla personal och presentera sig. I 
presentationen ingår även att berätta vilken roll i teamet varje medlem har, vilket kan 
underlätta för att få en struktur i arbetet. Författarnas egna erfarenheter av detta är att om 
tiden för förberedelse är tillräcklig och används på rätt sätt kan tiden för omhändertagandet 
effektiviseras. El-Shafy m.fl. (2018) gör liknande fynd. Förvarning om trauma ger möjlighet 
för förberedelse och organisering, vilket kan vara extra viktigt när det är hög belastning på 
den enhet som ska ta emot traumapatienten. 

Anestesisjuksköterskorna uppgav att när teamet använder sig av en time-out ges möjlighet 
att summera, utvärdera och planera det fortsatta omhändertagandet. Time-out ansågs vara 
ett bra verktyg för att ge ett bra teamarbete. Denna studie finner i likhet med Nolan m.fl. 
(2017) att genom att använda sig av time-out så ges ett bättre omhändertagande. 
Användandet av time-out ger förbättrat traumaomhändertagande och ger på så sätt en bättre 
patientsäkerhet (Nolan m.fl.,2017).  

Resultatet visade att kompetenta teammedlemmar är en nyckel till ett välfungerande 
traumaomhändertagande och utbildning ger kunskap om traumaomhändertagets 
strukturerade tillvägagångssätt. Vidare framkom att det behöver övas praktiskt på 
traumaomhändertaganden för att upprätthålla kunskapsnivåerna. Teori och praktik bidrar 
tillsammans till ett smidigt traumaomhändertagande. Andra studier visade på liknande 
resultat där simulering på olika traumascenarion gav förbättrade patientomhändertagande 
vid trauma (Baker m.fl. 2015; Brazil, m.fl., 2019; Capella, m.fl., 2010; McLaughlin m.fl., 
2019; Murphy m.fl., 2018; Rice, m.fl., 2016 Steinemann m.fl., 2011). Utbildad personal kan 
ge färre misstag. Patientsäkerheten gynnas av ett utbildat och väl presterande traumateam 
(Ivatury m.fl., 2008). Sammansättningen av personal framhölls av anestesisjuksköterskorna 
som en faktor som kan påverka teamarbetet. Att personal kände varandra och hade arbetat 
ihop tidigare kunde gynna utgången av traumaomhändertagandet. Detta fynd kunde också 
ses i studien av Kalisch & Lee (2010) där det framkom att personal som arbetar mer frekvent 
med varandra presterar bättre i teamarbetet. Personalomsättningen på en verksamhet kan 
spela en roll i möjligheterna att bygga upp stabila rutiner för verksamheten, då introduktion 
och upplärning av ny personal tar tid (SKR, 2020). I det avseendet kan en stabil arbetsgrupp 
ge större möjligheter till kontinuitet, vilket på sikt kan generera ett bättre teamarbete.  

Rollfördelning framhölls som ytterligare en faktor som kan ge ett bra teamarbete. Detta fynd 
gör även Nallamothu m.fl. (2018) i sin studie. Där ses ett samband mellan tydlig 
rollfördelning och bra prestation av teamet. Genom att veta vilken roll och uppgift varje 
teammedlem har så kan arbetet med traumapatienten lättare struktureras. Dålig struktur ger 
ett sämre omhändertagande som leder till att patientsäkerheten hotas (Ivatury m.fl., 2008).  

Det framhölls av anestesisjuksköterskor att rollfördelning är viktigt. Men det är också av stor 
vikt att kunna lämna sin roll och arbeta rollöversskridande. Att vara behjälplig och att kunna 
ta emot hjälp beskrivs som en viktig faktor för ett välfungerande team. Det kan anses vara en 
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självklarhet att hjälpas åt inom teamet. Men det kan vara en fin balans mellan att hjälpas åt 
och att klampa in på annans revir och orsaka missförstånd. Återigen är kommunikation av 
stor vikt för att ge ett bra traumaomhändertagande. Brock m.fl. (2013) undersöker 
teamutbildningars betydelse för att öka patientsäkerheten. Ett av deras fynd är att deltagarna 
efter genomförd utbildning utvecklar sin kommunikationsförmåga och i större utsträckning 
ber om och erbjuder hjälp till andra medlemmar i teamet. Deltagarna i studien beskriver att 
de upplever ett samband mellan deras ökade utbildningsnivå och en ökad patientsäkerhet. 
Även Peters m.fl. (2018) finner att hjälpsamhet inom teamet ökar teamets prestation och 
ökar patientsäkerheten. Teamarbete är att i grupp arbeta mot ett gemensamt mål, och i en 
sådan process krävs att alla medlemmarna i teamet hjälps åt (Brock m.fl., 2013). Vid 
traumaomhändertaganden är den position som anestesisjuksköterskan har nära patientens 
huvud. Från den positionen får anestesisjuksköterskan närhet till patientens luftväg och kan 
assistera anestesiologen vid behov. Positionen ger också en god överblick över patienten. Den 
överblicken kan hjälpa andra i traumateamet som inte har lika god översikt genom att 
anestesisjuksköterskan kan upptäcka behov hos patienten som kan förmedlas till övriga 
teamet.  

 Resultatets betydelse för samhället och anestesisjuksköterskan 8.1.3

Enligt Socialstyrelsen (2017 b) så är ett bra teamarbete viktigt för att främja 
patientsäkerheten. Denna studie presenterar två kategorier som av studiens informanter 
anses vara viktiga fundament i hur ett bra traumaomhändertagande ska bedrivas. 
Reflektioner från författarna innefattar således att om ett traumateam arbetar befrämjande 
för studiens två kategorier så bidrar detta till en ökad patientsäkerhet. Den ökade 
patientsäkerheten vid traumaomhändertaganden kan bidra till samhällsnytta. Genom att ha 
goda kunskaper, ett bra ledarskap och en bra kommunikation kan eventuellt ett bättre 
resultat av traumaomhändertaganden erhållas. Dödstal, allvarliga skador, lidande för 
patienter och anhöriga och vårddygn på sjukhus som orsakas av bristande teamarbete kan 
minska. Minskad tid på sjukhus minskar också vårdkostnaden för patienten, vilket då bidrar 
till mindre kostnader för samhället eftersom svensk sjukvård till största del finansieras av 
skattemedel (Vårdguiden 1177, 2020).  

En del av anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning lyfter förmågan att arbeta 
patientsäkert och att kunna arbeta i team. Anestesisjuksköterskor som tar del av denna 
studies resultat kan få ökade kunskaper om faktorer som kan gynna deras arbete i team vid 
traumaomhändertaganden. Ökade kunskaper kring traumaomhändertagandet ger mer 
trygghet enligt informanter i denna studie. Det förbättrade teamarbetet kan i nästa steg leda 
till ökad patientsäkerhet och ökad trygghet i anestesisjuksköterskans roll i traumateamet.   

 Metoddiskussion 8.2
Hur pass trovärdigt ett studieresultat är kan diskuteras utifrån flera vinklar, nämligen 
giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2017). 
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Giltighet kan speglas i om studien belyser de särdrag som utmärker det som ville studeras. 
Här innefattas att dels välja ut rätt antal informanter, men även informanter som faktiskt kan 
ge svar på studiens syfte. Tillfredsställande är om både kvinnor och män inkluderas då detta 
kan besvara syftet utifrån olika perspektiv, vilket är önskvärt vid kvalitativ innehållsanalys 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I föreliggande studie intervjuades 
anestesisjuksköterskor som presenterat sina erfarenheter av teamarbete vid traumalarm. För 
att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av teamarbete i samband med 
omhändertagande vid traumalarm på akutmottagning valdes således denna metod. Den 
genomförda studiens giltighet styrks av att den innefattar tio informanter med varierande 
arbetslivserfarenhet som anestesisjuksköterskor, och samtliga har erfarenhet av att arbeta i 
team vid traumaomhändertagande. Studien är också genomförd på två olika sjukhus, med en 
jämn fördelning av informanter, vilket ytterligare ökar giltigheten. Dock var åtta informanter 
kvinnor och två informanter var män, vilket ger en ojämn könsfördelning med en eventuell 
avsaknad av synsätt. Olika beskrivningar kan erhållas beroende på kön och en jämnare 
fördelning mellan kvinnor och män skulle kunna göra fler fynd än denna studie gjort 
(Danielsson, 2017 a). Antalet informanter som behövs kan inte på förhand avgöras för att 
uppnå datamättnad. Kvaliteten i data avgör optimal mängd (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). En resultatmättnad upplevdes i studiens analysprocess, där många 
informanter beskrev liknande erfarenheter av traumaomhändertaganden. 

Tillförlitligheten kan öka när intervjuer genomförs gemensamt av de som bedriver studien. 
Dessutom kan tillförlitligheten öka av att forskare tillsammans går igenom det insamlade 
materialet då det bidrar till en bättre logik när kategorier ska utses. Vidare kan intervjuer 
som sker på varsitt håll av forskare orsaka att frågor ställs olika. Studieresultatets opartiskhet 
avgörs av den effekt som forskaren har på det som studeras, samt vilken grad av förförståelse 
som forskaren har för det studerade fenomenet. Förförståelse kan ge möjlighet att använda 
sina tidigare erfarenheter för att kunna få djupare förståelse för resultatet och upptäcka ny 
kunskap. Tillförlitlighet stärks när analysprocessen tydligt beskrivs och att 
ställningstaganden i forskningsprocessen styrks (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Då 
bägge författare till aktuell studie tidigare arbetat på akutmottagning och ingått i team vid 
traumalarm så fanns en förförståelse kring ämnet, vilket kan stärka möjligheten för att 
upptäcka ny kunskap. I föreliggande studie granskades det insamlade materialet tillsammans 
av studiens författare och delades in i kategorier efter en gemensam genomgång och 
diskussion för att sortera och sammanställa budskapen hos informanterna. Frågorna som 
ställdes var av semistrukturerad karaktär med öppna och reflekterande svar. Sex intervjuer 
genomfördes tillsammans av författarna, de andra fyra intervjuerna genomfördes på varsitt 
håll i form av två intervjuer vardera. Att sex intervjuer genomfördes gemensamt kan anses 
vara en styrka för studien. Att några intervjuer genomfördes enskilt resulterade i att en fråga 
inte ställdes på exakt samma sätt vilket till viss del kan ha bidragit till diskrepanser i svaren 
hos informanterna, vilket inte behöver vara en nackdel i kvalitativa studier då flera 
variationer kan erhållas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Denna fråga var ”Hur ofta 
övas teamarbete vid traumalarm”. Författarna bedömde också att frågan varit suboptimalt 
formulerad och var inte tydlig avseende om det syftades på övning individuellt, eller generellt 
på kliniken. Hur ofta övningar genomförs är avgörande för bibehållande av kompetens 
(Ghazali m.fl., 2019). Att få en beskrivning av hur ofta informanterna övar hade kunnat ge en 
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uppfattning om informantens teamrelaterade utbildningsnivå. Än mer intressant om kanske 
frågan dessutom berört hur ofta de övar teamarbete vid traumalarm på akutmottagningen, 
med sammansättning av traumateam av personal från olika personalkategorier. Ytterligare 
en fråga kunde ha haft en mer optimal formulering. Frågan syftade till att få en uppfattning 
om informantens teamrelaterade utbildningsnivå. Denna fråga var ”har du genomfört 
utbildning i ATSS, HLR eller annan teamarbetesövning? Om ja, vilka?”. Svaren på denna 
fråga upplevdes otillförlitliga. Vissa uppgav att de inte hade gått HLR-utbildning, vilket 
författarna tror är en utbildning samtlig anestesi-personal genomfört. Vidare var det stor 
spridning av svaren då några endast uppgav ATSS och HLR, medan andra fortsatte med att 
uppge fler teamarbetesövningar. Ett förtydligande av frågan eller en mer strukturerad fråga 
för olika utbildningar hade eventuellt gett ett mer användbart resultat för att få en 
uppfattning om informantens teamrelaterade utbildningsnivå. Denna typ av jämförbara 
frågor är mer lämpliga i strukturerad form (Danielsson, 2017 a). Då hade alla fått en bättre 
chans att redovisa vilka utbildningar med fokus på teamarbete de tidigare genomfört. Utöver 
detta så upplevde författarna att när intervjumikrofonen stängts av så fortsatte samtalet om 
teamarbete vid traumalarm med fria reflektioner från informanterna. Informanterna fyllde 
på med fler erfarenheter och tankar om ämnet. Mer resultat som hade kunnat inkluderas i 
studien gick därmed förlorat. En avslutande fråga om informanterna har något ytterligare att 
tillägga skulle kunna ha bidragit till att även denna information hade inkluderats i studiens 
resultat. Eventuellt skulle en ostrukturerad intervju också varit användbar då informanternas 
fria reflektioner hade kunnat fångas upp utan att störas. En ostrukturerad intervju kan dock 
leda till att frågor blir bortglömda. Användandet av intervjuguide kan också ha påverkat och 
stört interaktionen mellan intervjuare och informant. Författarna kan bli för styrda av 
intervjuguiden och avsluta intervjun när alla frågor i intervjuguiden är ställda, istället för att 
känna av om det finns mer information att hämta hos informanten (Danielsson, 2017 a). 

Delaktighet i studien är oundvikligt då forskaren intervjuar informanten och är den som 
återger dennes svar. Vidare är inte materialet oberoende forskaren men det är viktigt att det 
är informantens erfarenheter som återberättas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  
Vad gäller delaktigheten i föreliggande studie så har det framställda resultatet ämnats 
återspegla informanternas svar i största möjliga mån, författarna ställde semistrukturerade 
frågor till informanterna och eftersträvade öppna svar. Framställningen av dessa har haft 
avsikten att inte innehålla värderingar från författarna.  

Överförbarhet anger huruvida studien är möjlig att överföra till andra förhållanden, och 
redovisas lämpligen med att tydligt återge metoden för studien (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Studiens syfte var att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av 
teamarbete i samband med omhändertagande vid traumalarm på akutmottagning. Studiens 
resultat bedöms kunna överföras till andra sammanhang och situationer där teamarbete 
ingår, både akuta och icke akuta situationer. Att ledarskap, kommunikation och kunskap är 
avgörande faktorer för ett bra traumaomhändertagande bedöms också kunna vara 
erfarenheter som andra medlemmar i traumateamet delar. Studien genomfördes på två 
sjukhus med fem informanter per sjukhus och totalt tio informanter. En pilotintervju 
genomfördes. Frågorna som ställdes vid pilotintervjun upplevdes välfungerande. Inga 
justeringar av frågor gjordes efter pilotintervjun, varför även den inkluderades i analysen. 
Pilotintervjun gav också en uppfattning om hur lång tid en intervju tog att genomföra. 



23 

Bedömningen på förhand visade sig vara överskattad, pilotintervjun tog 10 minuter jämfört 
med författarnas uppskattade 30 minuter. I förfrågan om tillstånd till studiens 
genomförande till verksamhetschefer stod det 30–40 minuter, och denna hade redan 
skickats ut innan pilotintervjun genomfördes. Denna skillnad i bedömd tidsåtgång och 
faktisk tidsåtgång bedöms av författarna ha mindre betydelse. Ett omvänt scenario där 
författarnas intervju tar mer tid i anspråk än vad som är avsatt för intervjun skulle kunna ge 
negativa konsekvenser för berörd verksamhet och informant. Således bedöms studiens 
resultat inte ha blivit lidande av att mer tid togs i anspråk än vad som uppskattades på 
förhand. Informanterna inkluderades utifrån kriterierna att de skulle ha larmkompetens 
samt ha deltagit vid minst ett traumalarm. Rotationstjänstgöring mot annan klinik gjorde att 
potentiella informanter exkluderades. Anestesisjuksköterskans perspektiv var det som 
önskades undersökas, rotationstjänstgöring mot annan klinik bedömdes kunna påverka med 
erfarenheter som inte införskaffats som anestesisjuksköterska. Bland informanterna fanns 
viss erfarenhet av ambulanssjukvård och därmed även erfarenheter av 
traumaomhändertaganden i en annan roll än som anestesisjuksköterska. Ingen av dessa hade 
pågående rotationstjänstgöring som exkluderade dem från studien. Det betonades dock 
innan intervjustart att det var anestesisjuksköterskans perspektiv som ville undersökas. 
Intervjuer genomfördes utifrån semistrukturerade frågor som spelades in, varpå författarna 
transkriberade dessa ordagrant. Därefter träffades författarna och analyserade insamlade 
data som delades in i koder utifrån meningsbärande enheter. Koderna delades in i kategorier 
föregicks av subkategorier. Därefter sammanställdes den största delen av resultatet 
gemensamt av författarna men till viss del skedde detta på skilda håll på grund av 
omständigheter som bidrog till att författarna inte alltid hade möjlighet att arbeta 
tillsammans. Den begränsade möjligheten att träffas och tillsammans bearbeta resultatet i 
indelade kategorier kan ha haft inverkan på resultatets framställning, eftersom 
analysprocessen är en dynamisk och kreativ process med att tolka och att finna mönster 
(Danielsson, 2017 b). Detta anses ha mindre betydelse för hur resultatet illustreras då 
kategorierna och den egentliga analysen av det insamlade materialet till större del skedde 
tillsammans, vilket utgör resultatets fundament. 

 Etikdiskussion 8.3
I studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska huvudkraven vilka är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta i enlighet med CODEX 
(2019). Informationskravet infrias genom att samtliga informanter till studien fick läsa 
igenom och skriva under ett informationsbrev innan intervjun startade.  

Samtyckeskravet uppfylles genom att deltagarna informerades om att deltagandet i studien 
var frivilligt. På ett av de två sjukhusen som inkluderats i studien blev informanter utsedda av 
klinikens vårdutvecklare, medan författarna själva tog kontakt med potentiella informanter 
på den andra kliniken. Här blir en reflektion utifrån samtyckeskravet att de utsedda 
informanterna eventuellt inte ville medverka i studien, detta var dock inget som framkom 
under någon intervju. Dessutom ifylldes samtyckesblankett av samtliga informanter. Den 
kliniken där författarna själva tog kontakt med informanter är blivande arbetsplats för 
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författarna. Detta kan ha påverkat informanternas vilja att deltaga i studien och den 
informationen som de väljer att berätta. De kan ha känt sig tvingade att delta i studien trots 
information om frivillighet. Som blivande kollegor skulle informanterna dessutom eventuellt 
inte vilja berätta om sina erfarenheter där de själva begått misstag eller inte gjort ett bra 
teamarbete.  

Vidare infriades konfidentialitetskravet genom att denna studie efterlever 
dataskyddsförordningen på det sätt att all inspelade data förvarats på mobiltelefoner med 
kodlås samt att det transkriberade materialet förvarades på dator med kodlås. Informanterna 
fick också information om att deras presenterade erfarenheter kommer genomgå kodning 
och framställas på ett sätt som inte går att härleda tillbaka till dem, samt att deras 
personuppgifter sparas under studiens gång och sedan raderas. Endast personuppgifter som 
var behövliga för studiens genomförande samlades in. En reflektion utifrån 
konfidentialitetskravet berör den plats som tilldelades för intervju på en av de två klinikerna. 
Detta då studien genomfördes på informanternas arbetsplatser och som beskrivet tilldelade 
den ena operationsavdelningen en intervjuplats som låg i änden av en korridor. Detta var den 
bästa platsen som kunde erbjudas för tillfället till intervju. Även om denna plats inte var 
optimal så genomfördes intervjuerna på tilldelad plats. Platsen skulle kunna ha påverkat 
studien resultat genom att störa informanterna under pågående intervju. Som intervjuare 
behövs ödmjukhet och anpassning efter erbjuden lokal ske (Danielsson 2017 a). Den 
tilldelade korridoren var lugn och avlägsen från övrig verksamhet och de genomförda 
intervjuerna kunde inte höras av någon obehörig. Dock så kan kollegor till informanterna på 
bägge arbetsplatserna ha observerat att dessa gått iväg till avskild plats med författarna, 
vilket skulle kunna leda till att informanternas kollegor läser studien och på det sättet kan 
avidentifiera dessa informanter då de vet om deras deltagande. Detta var i sig ingenting som 
uttrycktes av någon informant, snarare diskuterade några av informanterna på egen hand sitt 
deltagande i studien med andra kollegor. Således gavs författarna intrycket av att detta inte 
är av någon etisk negativ betydelse i förhållande till studiens nytta. 

Nyttjandekravet infrias genom att all insamlade data endast använts relaterat till studien och 
inte på något annat sätt. Efter godkänt arbete kommer all insamlade data att raderas.  

8.4   Vidare forskning 
Vidare forskning kan vara att undersöka andra medlemmar i traumateamets erfarenheter av 
omhändertagande av traumapatient på akutmottagningen. Kommer en sådan undersökning 
visa likande resultat eller kan det finnas delar i teamarbetet som inte lyfts fram av 
anestesisjuksköterskorna som deltog i denna studie? Vidare skulle kvantitativa studier kunna 
bidra till ett bredare resultat genom att fler informanter kan nås med enkäter. På det sättet 
skulle fler kliniker på andra sjukhus ha möjlighet att inkluderas i studier och eventuella 
skillnader skulle då kunna jämföras. Alternativt skulle en observationsstudie kunna visa hur 
ett traumateam faktiskt arbetar. I en sådan studie skulle en fördjupning i hur ledarskap, 
kommunikation, strukturerat arbete eller behjälplighet kunna ge ytterligare kunskaper om 
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hur traumateamet fungerar och identifiera potentiella förbättringsområden och belysa 
problem.  

9 SLUTSATS 

Genom att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter av teamarbete vid traumalarm på 
akutmottagning har denna studie hittat faktorer som kan påverka patientomhändertagandets 
utfall. Teamarbetet främjas av ett bra ledarskap där både ledarens tydlighet och kompetens 
är avgörande för ett tillfredsställande patientomhändertagande. Vidare kräver också 
traumateamet en god kommunikation i ett kommunikationsvänligt klimat, dessutom är det 
viktigt att ha goda kunskaper om traumaomhändertagandet där kunskap om sin egen roll är 
viktigt, men också att ha förmågan att kliva utanför rollen och hjälpa andra. När dessa delar 
fungerar så upplever anestesisjuksköterskan ett välfungerande teamarbete vilket kan leda till 
en ökad patientsäkerhet. Genom att ta del av dessa erfarenheter kan patientsäkerheten ökas, 
vilket skulle kunna leda till minskat dödsantal, minskat lidande och mindre kostnader för 
samhället.	 



26 

REFERENSLISTA 
Baker, V.O., Cuzzola, R., Knox, C., Liotta, C., Cornfield, C., Tarkowski, R & … Carlson, J. 

(2015). Teamwork education improves trauma team performance in 
undergraduate health professional students. Journal of educational evaluation 
for health professions, (12). doi: 10.3352/jeehp.2015.12.36  

Bradley, N.L., Innes, K., Dakin, C., Sawka, A., Lakha, N., & Hameed, S.M. (2018). 
Multidisciplinary in-situ simulation to evaluate a rare but high-risk process at a 
level 1 trauma centre: the “Mega-Sim” approach. Canadian journal of surgery, 
61(5), 357–360. doi: 10.1503/cjs.005417 

Brazil, V., Purdy, E., Alexander, C., & Matulich, J. (2019). Improving the relational aspects of 
trauma care through translational simulation. Advances in Simulation, 4(1). doi: 
10.1186/s41077-019-0100-2 

Brock, D., Abu-rish, E., Chiu, C-R., Hammer, D., Wilsson, S., Vorvick, L., & … Zierler, B. 
(2013). Interprofessional education in team communication: working together to 
improve patient safety. BMJ Quality & Safety. 22(5) 414–423. doi: 10, 1136 / 
bmjqs-2012-000.952. 

Capella, J., Smith, S., Philip, A., Putnam, T., Gilbert C., Fry, W. & Harvey, E (2010). 
Teamwork training improves the clinical care of trauma patients. Journal of 
surgical education, 67(6), 439–443. doi: 10.1016/j.jsurg.2010.06.006 

Carlström, E., Kvarnström, S., & Sandberg, H. (2013) Teamarbete i vården. I Edberg, A-K., 
Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J (Red.), Omvårdnad på 
avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. 
(s.63–102). Lund: Studentlitteratur AB. 

Cederholm, M., Danielsson, J., Ekbom, B., Fredén, F., Huss, F., Kildal, M., & … von Seth, M. 
(2014). ATSS: Akut traumasjukvård för sjuksköterskor (3. uppl.). Uppsala  

CODEX. (2019). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad 2019-12-02 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Danielsson, E. (2017 a) Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s.143–154). Lund: 
Studentlitteratur AB.  

Danielsson, E. (2017 b) Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 
och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s.285–300). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Datainspektionen (2016). Dataskyddsförordningen (GDPR). Hämtad 2020-01-21 från 
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ 



27 

de Lange, S., van Eeden, I., & Heyns, T. (2018). Patient handover in the emergency 
department: ‘How’ is as important as ‘what’. International Emergency Nursing, 
36, 46–50. doi: 10.1016/j.ienj.2017.09.009 

El-shafy, I.A., Delgado, J., Akerman, M., Bullaro, F., Christopherson, N.A.M., & Prince, J.M. 
(2018). Closed-Loop Communication Improves Task Completion in Pediatric 
Trauma Resuscitation. Journal of surgical education, 75(1), 58–64. doi: 
10.1016/j.jsurg.2017.06.025 

Ghazali, D. A., Fournier, E., Breque, C., Ragot, S. P., & Oriot, D. (2019). Immersive 
simulation training at 6-week intervals for 1 year and multidisciplinary team 
performance scores: a randomized controlled trial of simulation training for life-
threatening pediatric emergencies. Emergencias: Revista De La Sociedad 
Espanola De Medicina De Emergencias, 31(6), 391–398.  

Henricson, M. (2017). Forskningsprocessen. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s.43–55). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Henricson, M., & Billhult, A. (2014). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s.129–138). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Henricson, M., & Billhult, A. (2018). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s.111–120). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Hong, Y., & Cai, X. (2018). Effect of team training on efficiency of trauma care in a chinese 
hospital. Sage journal, 46(1), 357–367. doi: 10.1177/0300060517717401 

Hughes, P. G & Hughes, K. E (2019). Briefing Prior to Simulation Activity. StatPearls 
(Internet). Hämtad 2019-12-18 från https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.ep.bib.mdh.se/books/NBK545234/ 

Ivatury, R., Guilford, K., Malhotra, A., Duane, T., Aboutanos, M., & Martin, N. (2008). 
Patient Safety in Trauma: Maximal Impact Management Errors at a Level I 
Trauma Center. The Journal of Trauma: Injury, Infection, And Critical Care, 
64(2), 265-272. doi: 10.1097/ta.0b013e318163359d 

Jung, H., Warner-Hillard, C., Thompson, R., Haines, K., Moungey, B., LeGare, A., & … 
Sullivan, S. (2018). Why saying what you mean matters: An analysis of trauma 
team communication. The American Journal of Surgery, 215(2), 250–254. 

Kalisch, B. & Lee, K. (2010). The impact of teamwork on missed nursing care. Nursing 
Outlook, 58(5), 233–241. doi: https://doi.org/10.1016/j.outlook.2010.06.004 

Kalyani, M., Fereidouni, Z., Sarvestani, R., Shirazi, A., & Taghinezhad, A. (2017). Perspectives 
of Patient Handover among Paramedics and Emergency Department Members; a 
Qualitative Study. Emergency, 5(1), e76. 



28 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 
Från idé till examination inom omvårdnad. (s.57–80). Lund: Studentlitteratur 
AB. 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (2016). Nationella traumalarmskriterier 2017: 
Säker Traumavård [Broschyr]. Hämtad 19-12-02 från https://lof.se/wp-
content/uploads/trauma-broschyr.pdf 

Lennquist, S. (2007). Traumatologi. Stockholm: Liber AB.  

Lundby T. (2011). Akutpatienter på sjukhus. I I. L Hovind (Red.), Anestesiologisk 
omvårdnad. (s.427–436) Lund: Studentlitteratur 

Lundman, B., Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I B. Höglund 
Nielsen, & M. Granskär (Red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård. (s.219–234). Lund: Studentlitteratur AB 

McLaughlin, C., Barry, W., Barin, E., Kysh, L., Auerbach, M., Upperman, J & … Jensen, A. 
(2019). Multidisciplinary Simulation-Based Team Training for Trauma 
Resuscitation: A Scoping Review. Journal of Surgical Education, 76(6),1669–
1680. 

Murphy, M., Curtis, K., Lam, M.K., Palmer, C.S., Hsu, J., & McCloughen, A. (2018). 
Simulation-based multidisciplinary team training decreases time to critical 
operations for trauma patients. Injury, 49(5), 953–958. doi: 
10.1016/j.injury.2018.01.009 

Murphy, M., McCloughen, A., & Curtis, K. (2019). The impact of simulated multidisciplinary 
Trauma Team Training on team performance: A qualitative study. Australian 
emergency care, 22(1), 1–7. doi: 10.1016/j.auec.2018.11.003 

Nallamothu, B., Guetterman, T., Harrod, M., Kellenberg, J., Lehrich, J., & Kronick, S. m.fl. 
(2018). How Do Resuscitation Teams at Top-Performing Hospitals for In-
Hospital Cardiac Arrest Succeed? Circulation, 138(2), 154–163. doi: 
10.1161/circulationaha.118.033674 

Nilsson, B., Sundin, P., Berner, J. & Gryth, D. (2016). Hjärt- lungräddning. I S Lindahl, O 
Winsö, J åkeson (red.) Anestesi. (s.385–406). Stockholm: Liber  

Nolan, H.R., Fitzgerald, M., Howard, B., Jarrad, J., & Vaughn, D. (2017). The Trauma Time-
Out: Evaluating the Effectiveness of Protocol-Based Information Dissemination 
in the Traumatically Injured Patient. Journal of trauma nursing, 24(3), 170–173. 
doi: 10.1097/JTN.0000000000000286 

Norton, R., & Kobusingye, O. (2013). Injuries. New England Journal Of Medicine, 368(18), 
1723-1730. doi: 10.1056/nejmra1109343 



29 

Patientsäkerhetslag (2010:659) Hämtad 19-12-02 från Riksdagens webbplats: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659   

Peters, V.K., Harvey, E.M., Wright, A., Bath, J., Freeman, D., & Collier, D. (2018). Impact of a 
TeamSTEPPS Trauma Nurse Academy at a Level 1 Trauma Center. Journal of 
emergency nursing, 44(1), 19–25. doi: 10.1016/j.jen.2017.05.007 

Polit, D., & Beck, C. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing 
practice. Wolters Kluwer. 

Rice, Y., DeLetter, M., Fryman, L., Parrish, E., Velotta, C., & Talley, C. (2016). 
Implementation and Evaluation of a Team Simulation Training Program. Journal 
of trauma nursing, 23(5), 298–303. doi: 10.1097/JTN.0000000000000236 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening (2012) 
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård [Broschyr]. 
Hämtad 19-12-02 från https://aniva.se/wp-content/uploads/2014/12/komp-
beskrivning-anestesi.pdf 

Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma. (2019). TNCC. Hämtad 20-04-16 från 
https://www.trauma.se/kurs/tncc/ 

Schertzer, K & Patti L. (2019). In Situ Debriefing in Medical Simulation. StatPearls 
(Internet). Hämtad 2019-12-17 från: https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.ep.bib.mdh.se/books/NBK549876/ 

Socialstyrelsen. (2015). Traumavård vid allvarlig händelse. Hämtad 20-04-16 från 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-11-5.pdf 

Socialstyrelsen. (2017 a). Definition av patientsäkerhet och vårdskada. Hämtad 2020-01-21 
från https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/definitionen-
av-patientsakerhet-och-vardskada 

Socialstyrelsen. (2017 b). Ledarskapet, teamet och individen. Hämtad 2019-10-21 från 
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/sakerhetskultur/ledarskapet-teamet-
individen 

Steinemann, S., Berg, B., Skinner, A., DiTulio, A., Amzelon, K., Terada, K & … Speck, C 
(2011). In situ, Multidisciplinary, simulation-based teamwork training improves 
early trauma care. Journal of surgical education, 68(6), 472–477. doi: 
10.1016/j.jsurg.2011.05.009 

Svenska rådet för hjärt- lungräddning. (2016). A-HLR vuxen: Avancerad hjärt-lungräddning 
till vuxen, kursbok med webbutbildning. Illustrationer och design, Laerdal 
2016.br 



30 

Sveriges kommuner och regioner (2020). Bemanningstrend för inhyrd personal i hälso och 
sjukvården. Hämtad 2020-05-02 från : 
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/hals
oochsjukvard/bemanningstrendinhyrdpersonal.11422.html 

Vårdguiden 1177. (2020) Patientavgifter och högkostnadsskydd. Hämtad 20-04-15 från 
https://www.1177.se/Dalarna/sa-fungerar-varden/kostnader-och-
ersattningar/patientavgifter/ 

 
 
 
 



 

 

BILAGA A: FRÅGEFORMULÄR 
Hur många år har du arbetat som anestesisjuksköterska? 

Har du genomfört utbildning i ATSS, HLR eller annan teamarbetesövning?   

Om ja; vilka? 

Hur ofta övas teamarbete vid traumalarm? 

Kan du beskriva vad teamarbete är för dig? 

Vad utgör ett bra teamarbete? 

Vad utgör ett mindre bra teamarbete? 

Hur kan du bidra till ett bra teamarbete? 

Vad är dina erfarenheter av teamarbete vid traumalarm på akuten? 

Kan du ge exempel på när teamarbete fungerade bra? 

Kan du ge exempel på när teamarbete fungerade mindre bra? 

 

 

Följdfrågor: 

Kan du utveckla lite mer? 

Hur känns det då? 

Hur tänker du då? 

 

 



 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Mälardalens högskola 

 

Datum 

BILAGA B: FÖRFRÅGAN TILL VERKSAMHETSCHEF OM 
TILLÅTELSE ATT GENOMFÖRA STUDIE 
Till verksamhetschef 

Vi heter Marcus Norbäck och Robin Flood och är studenter i 
specialistsjuksköterskeutbildningen i anestesisjukvård vid Mälardalens högskola. I 
utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår 
studie är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av teamarbete vid 
omhändertagande av patient vid traumalarm på akutmottagningen. 

Härmed tillfrågas om att få genomföra studien vid er enhet. Det kommer att innebära att vi 
kommer till kliniken och intervjuar fem anestesisjuksköterskor där inklusionskriterium är att 
de måste ha deltagit vid minst ett traumalarm på akutmottagning. Tidsåtgången för detta 
bedöms vara 30-40 minuter per person. Vi vore tacksamma om att få tillgång till lokal på 
plats samt om det finns möjlighet att genomföra intervjuer under studiedeltagarens arbetstid. 

Deltagande i projektet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering.   

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 
med respekt för konfidentialitet enligt Dataskyddsförordningen, General Data Protection 
Regulation (GDPR).  

Eventuell risk/nytta 

Studien bedöms att inte medföra risker. Fördelar med studien är att ny kunskap kan 
inhämtas om anestesisjuksköterskors erfarenheter av teamarbete i samband med 
traumalarm på akutmottagning. Nackdel kan vara att det tar av verksamhetens tid om 
intervjuerna genomförs under arbetstid. 

Nytta i ett vidare perspektiv 

Studiens resultat väntas belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter kring teamarbete vid 
traumalarm där ny kunskap kan bidra till bättre samarbete och en ökad patientsäkerhet. 

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola, 
och publiceras i databasen Diva. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det 
färdiga resultatet. 

 



 

 

 

Ytterligare information lämnas av 

Marcus Norbäck 

mnk19001@student.mdh.se 

076 10 70 197 

 

Robin Flood 

rfd19001@student.mdh.se 

073 06 76 737 

 

Handledare: 

Anneli Strömsöe 

ase@du.se  

  



 

 

 

Samtycke till genomförande av projektet Anestesisjuksköterskan och teamarbete vid 
traumalarm. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 
genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA C: TILLFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE  
Anestesisjuksköterskan och teamarbete vid traumalarm 
 

Vi heter Marcus och Robin och är studenter i specialistsjuksköterskeutbildningen i anestesiologisk 
vård vid Mälardalens högskola. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 
magisteruppsats. Syftet med vår studie är beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av 
teamarbete vid omhändertagande vid traumalarm på akutmottagningen. För att delta i studien krävs 
att du deltagit som anestesisjuksköterska vid minst ett omhändertagande av traumapatient på 
akutmottagning. 
Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 
 
Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att delta i en intervju. Intervjun kommer att spelas in och 
bedöms ta 30–40 minuter. Intervjuerna kommer att skrivas ut och sedan analyseras för att upptäcka 
mönster mellan intervjuer. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon orsak. Data 
behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras så att ingen 
utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen kommer inga uppgifter att 
kunna härledas till dig och datan kommer att raderas. 

Om du väljer att delta i studien kommer en intervju med dig att genomföras i en lokal vid din 
arbetsplats.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Annelie Strömsöe, se nedan. 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Robin Flood   Marcus Norbäck 

0730676737   0761070197 
rfd19001@student.mdh.se  mnk19001@student.mdh.se 

 

Anneli Strömsöe 

Handledare   

Tel: 

ase@du.se   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Samtycke till att deltaga i projektet:  

Anestesisjuksköterskan och teamarbete vid traumalarm 

 

 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro 
läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den skriftliga informationen 
om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange orsak, kan 
avbryta mitt deltagande i studien. 

 

JA, jag vill delta i projektet ”Anestesisjuksköterskan och teamarbete vid traumalarm" 
 och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på 

föregående sida. 
 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________ 

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


