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SAMMANFATTNING 

Endoskopiska undersökningar är vanligt förekommande vid diagnostisering av 
gastrointestinala sjukdomar. Checklistor för att öka patientsäkerhet vid kirurgi används runt 
om i världen och studier visar på goda resultat. Under år 2015 inleddes ett projekt vid ett 
akutsjukhus i Stockholm där en checklista implementerades med fokus på säker och 
personcentrerad endoskopi. Patienter har enligt lag rätt att vara delaktiga i hälso- och 
sjukvården samt att få en vård vilken är säker och personcentrerad. Specialistsjuksköterskan 
ska kunna implementera evidensbaserade forskningsresultat i det akuta omhändertagandet av 
patienten. En individuellt anpassad kommunikation och dialog med patient och anhöriga ska 
föras och patientinformationen ska förmedlas så att patientsäkerheten är god oavsett 
arbetsbelastning och patientflöde. Specialistsjuksköterskan ska samarbeta på ett respektfullt 
sätt med övrig vårdpersonal i vårdteamet och vårdkedjan. Utvärdering och uppföljning är 
viktiga delar vid implementering. Utifrån detta ter det sig viktigt att belysa och beskriva 
sjuksköterskors upplevelser av att arbeta och bedriva omvårdnad utifrån en checklista inom 
endoskopisk kontext. 
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta utifrån Checklista 
för Säker och Personcentrerad Endoskopi [CSPE]. 
 
Studien bygger på åtta intervjuer med sjuksköterskor vilka arbetade på endoskopienheter. 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide användes. 
Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera insamlad data. 
 
Respondenterna beskrev att arbete utifrån CSPE upplevdes ge patienterna en delaktighet på 
ett strukturerat sätt samt bidrog till en säker vård. Utmaningar vilka beskrevs var en mindre 
följsamhet till checklistan vid stress och ovana vårdteam. 
 
Införandet av CSPE verkar ha bidragit till en ökad säkerhet för patienterna. Patienternas 
delaktighet upplevdes ha ökat då de blivit aktivt involverade i sjuksköterskans 
sammanfattning inför den endoskopiska undersökningen. Utmaningar i vårdteamet angående 
samarbetet behöver lyftas fram och bemötas. 
 
Nyckelord: Endoskopi, checklista, personcentrerad vård, patientsäkerhet, intervjustudie



                       

 

ABSTRACT 

Endoscopic procedures are common when diagnosing gastrointestinal diseases. Checklists for 
increasing patient safety during surgery are used around the world and studies show good 
results. During 2015 a project was initiated at an emergency hospital in Stockholm, where a 
checklist focusing on safe and person-centred endoscopy was implemented. According to law, 
the patients have the right to be involved in their own healthcare and receive a care that is safe 
and person-centred. The specialised nurse should be able to implement evidence-based 
research in the acute care of the patient. An individually adapted communication and dialog 
with patients and their families should occur and the patient information should be conveyed 
so that patient safety is good regardless of workload and patient flow. The specialised nurse 
should, in a respectful manner cooperate with other healthcare professionals in the health care 
team and the continuous care. Evaluation and follow-up are important components in the 
implementation. Based on this, it seems important to highlight and describe nurses’ 
experiences of working and conducting care based on a checklist within an endoscopic 
context. 
  
The aim of the study was to describe nurses’ experiences of working in accordance to the 
“Checklist for Safe and Person-centred Endoscopy” [CSPE]. 
 
The study is based on interviews with eight nurses who worked at endoscopy units. Data was 
collected through semi-structured interviews and an interview guide was used. Qualitative 
content analysis was used to analyse the collected data.  
 
The respondents described that the work, based on CSPE, was perceived as providing 
participation for patients in a structured way and contributed to safe care. Described 
challenges were less compliance to the checklist when stress arose and when faced with an 
unfamiliar care team. 
 
The introduction of CSPE appears to have contributed to an increased patient safety. The 
patients’ participation was felt to have increased when they became actively involved in the 
nurse’s summary prior to the endoscopic procedure. Challenges regarding cooperation within 
the care team needs to be highlighted and addressed.  
 
Keywords: Endoscopy, checklist, person-centred care, patient safety, interview study 
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INLEDNING 

Personcentrerad vård och patientsäkerhet är högaktuella områden inom hälso- och 
sjukvård. Allt större fokus har under de senaste åren utgått ifrån att vården ska vara 
personcentrerad. Att erbjuda personen att vara delaktig i beslutsprocessen om vård, omsorg 
och behandling resulterar i bättre egenvård och följsamhet till gemensamma beslut 
(Ekman, 2014). Patienter ska erbjudas att vara delaktiga och de egna resurserna ska tas till 
vara. Information och kommunikation ska utföras på en nivå som patienten förstår, detta 
för att patienten ska känna sig trygg och sedd. Vården ska vara säker och bygga på evidens 
(ICN:s etiska koder). Personal inom hälso- och sjukvård är enligt Patientsäkerhetslagen 
(SFS, 2010:659) skyldig att utföra en vård, vilken är god och säker för samtliga patienter. 
Samtidigt ska vården vara produktiv och kostnadseffektiv. Matharoo, Thomas-Gibbson, 
Haycock och Sevdalis (2013) beskriver att arbete utifrån checklista kan bidra till såväl ett 
personcentrerat förhållningssätt som till ett effektivare teamarbete. Vidare anses att vård 
utifrån checklista understödjer en förbättrad kommunikation samt bidrar till att 
kvalitetssäkra gällande patientsäkerhet. 
 
BAKGRUND 

Endoskopi   

Definitionen av begreppet endoskopi är enligt Svenska Akademins ordlista (2006): en 
optisk undersökning inne i kroppen. Endoskopiska undersökningar är vanligt 
förekommande vid diagnostisering av gastrointestinala sjukdomar (Waring et al. 2003). 
Vid endoskopiska undersökningar inspekterar endoskopisten kroppens insida och 
undersöker olika delar. Endoskopisten är vanligen en läkare, de senaste tio åren har även 
sjuksköterskor utbildas till endoskopister (Stephens et al., 2015). Endoskopi är en invasiv 
medicinsk procedur för diagnostisk undersökning, terapi, övervakning och screening av ett 
stort antal varierande störningar i den gastrointestinala kanalen, inklusive godartade, 
premaligna och maligna tillstånd (Tierney, Bevan, Rees & Trebble, 2016).  
 
Vid gastrointestinala besvär är gastroskopi (undersökning av matstrupe, magsäck och 
första del av tunntarm via munnen) numera en rutinundersökning. Koloskopi 
(undersökning av tjocktarm via ändtarmen) genomförs vid besvär som misstänks komma 
från tjocktarmen (Ginsberg, 2012). Båda undersökningarna genomförs också som 
screening vid ärftlighet för cancer samt vid vissa syndrom och sjukdomar där polyper och 
cancer förekommer (Ekwall & Jansson, 2016).  
 
Akut gastrointestinal endoskopi 
Incidensen för gastrointestinal [GI] blödning är 125/100 000 invånare/år i Västeuropa 
(Redéen, 2016). Vid akut övre GI-blödning härstammar blödningen från övre mag-och 
tarmkanalen till ligament Treitz (ligament efter tolvfingertarmen). Detta är ett livshotande 
tillstånd, övervägande del av alla akuta blödningar avstannar dock spontant. Det är av 
största vikt att ta reda på vilka patienter som riskerar fortsatt blödning. Då de vitala 
funktionerna säkrats enligt ABCDE-algoritmen är gastroskopi en livräddande åtgärd. Vid 
större blödning är det att föredra den terapeutiska gastroskopin på operationsavdelning, där 
anestesipersonal kan säkra luftvägar genom intubation. Den vanligaste orsaken till GI-
blödning är ulcus (magsår), följt av erosiv gastrit (inflammation i magsäcken). Andra 
orsaker kan vara Mallory Weiss (skavsår i slemhinnan vid matstrupe/magsäck), malignitet 
och ulcus simplex (inget sår men kärlpipa som blöder). För att bedöma risk för reblödning 
används olika prognostiska klassifikationer (Sjöström, 2010).  
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Incidensen för nedre akut GI-blödning är 87/100 000 invånare/år. Den ökade livslängden 
har bidragit till en ökning av blödningar i nedre GI-kanalen. Den ökade användningen av 
vissa läkemedel, så som NSAID, ASA och antikoagulantia, är även en bidragande faktor 
till ökningen (Hreinsson, Gudmundsson, Kalaitzakis & Björnsson, 2013). Definition av 
nedre GI-blödning är: blödning utgående distalt om ligament Treitz. Efter stabilisering av 
de vitala parametrarna rekommenderas att genomföra en rektoskopi för vägledning av 
vidare diagnostik. Cirka 15 procent av de patienter som uppvisar färskt blod via rektum har 
en övre GI-blödning, varför gastroskopi rekommenderas (Thorarinsson, 2016). Koloskopi 
bör genomföras inom ett dygn enligt riktlinje från American society for gastrointestinal 
endoscopy [ASGE] (2014). Dock finns inga belägg för att tidig koloskopi minskar 
mortalitet eller morbiditet. Den vanligaste orsaken till nedre GI-blödning är divertiklar 
(tarmfickor), vilket motsvarar cirka 40 procent. Andra grunder till tarmblödning är 
ischemisk kolit, kolorektala tumörer och anorektala åkommor (Thorarinsson, 2016).  
 
Omvårdnad vid endoskopi  
Gastrointestinal endoskopi är en medicinsk handling, vilken patienten kan känna oro och 
ängslan inför och under (Tierney et al., 2016). Vid endoskopiska undersökningar är mötet 
med patienten kort. Sjuksköterskor har en viktig uppgift att informera patienten om 
undersökningen samt erhålla hälsohistoria och medicinska aspekter av vikt inför 
undersökningen, till exempel information angående allergier och blodförtunnande 
medicinering. Vid undersökningen ska sjuksköterskan hjälpa och stödja patienten samt 
övervaka dennes säkerhet (Gómez & Llach, 2009; Scholten, 2010). Patientens 
återhämtning ska övervakas av kvalificerad vårdpersonal till dess att patienten kan lämna 
enheten (Beilenhoff & Neuman, 2011).  
 
Cotton (2011) påtalar vikten av god kvalité vid endoskopiska undersökningar. Denna kan 
uppnås genom att följa rekommenderade riktlinjer, välinformerade patienter, minimera 
risker, beskriva och dokumentera avvikelser, lämpligt val av läkemedel samt av att ha en 
rimlig undersökningstid. Detta medför att behovet av högkvalitativ omvårdnad ökar 
(Nasiri, Khatib, Kheiri, & Najafi, 2016; Tierney et al., 2016). Det är betydande skillnad på 
hur patienten upplever undersökningarna (Edberg et al., 2013). Lee et al. (2011) redovisar i 
sin studie att missnöje hos patienter handlar om otillräcklig information och förklaring till 
varför undersökningen upplevts vara obehaglig och smärtsam. Sewitch et al. (2011) har 
undersökt faktorer som påverkar patienttillfredsställelse vid endoskopiska undersökningar. 
Där framkommer att hantering av smärta och ångest, personalens kompetens och 
kommunikation, samt möjlighet att diskutera resultatet med läkare påverkar 
patienttillfredsställelse, dessutom påtalas den fysiska miljön. 
 
Checklista  

År 2004 uppmärksammade och påbörjade World Health Organisation [WHO] ett arbete 
med patientsäkerhet i fokus. Arbetet startade för att minska patienters lidande, 
komplikationer och felbehandlingar samt för att vidta förebyggande åtgärder för att minska 
risker för dessa. Syftet var även att öka vårdkvalitén och patientsäkerheten genom 
definition, mätningar och rapporter av negativa händelser. WHO utarbetade en 
säkerhetschecklista vid kirurgiska ingrepp, vilkens användning nu är vida utbredd (WHO, 
2008). Checklistor ska bygga på evidens och innehålla de viktigaste aspekterna ur 
patientsäkerhetssynpunkt.  
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De bör innehålla detaljer som kan förbises. Försummade detaljer kan få allvarliga 
konsekvenser till följd (Hay, Barnette & Shaw, 2016; Weiser, et al., 2010). Ett annat syfte 
med checklista är att minimera kritiska moment. Detta för att inte utsätta patienten för risk 
samt att säkerställa att rätt arbete utförs (Hay, et al., 2016; Molina et al., 2015). Checklistor 
inom kirurgi finns sedan tidigare och utförda studier gällande dessa checklistor beskriver 
övervägande positiva resultat (Anwer, et al., 2016; Garcia-Paris, et al., 2015). 
 
Implementering  
Socialstyrelsen (2012) skriver att förändringsarbete tar tid. Cirka 80 procent av planerat 
förändringsarbete är genomfört efter tre år, utifall kunskap om implementering föreligger.  
Det kan ta flera år innan den nya rutinen följs och fungerar optimalt. Vidare beskrivs 
implementering i olika faser. Först genomförs en behovsinventering vid beslut om ny rutin 
eller metod. Här undersöks behovet av resurser, till exempel utbildning och behov av 
personal, lokaler och tid. Stor vikt bör läggas på undervisning, övningar och återkoppling. 
Nästa fas är användning. När en ny metod implementeras är det viktigt att alla metodens 
beståndsdelar genomförs på avsett vis. Först när så sker kan det hävdas att metoden är 
korrekt implementerad. Sista fasen är vidmakthållande. Här ska hälften av personalen i 
vårdteamet använda sig av metoden på ett korrekt sätt. Socialstyrelsen skriver vidare att de 
ledare som lyckas bedriva ett evidensbaserat arbetssätt är starka ledare med fokus på 
kunskap och forskning samt att de skapar ett arbetsklimat öppet för utveckling. Catchpole 
och Russ (2015) påtalar vikten av lämplig checklista på korrekt plats med en passande 
design för ändamålet. De skriver vidare att implementeringen har betydelse och personer 
med passande kompetens och entusiasm har betydelse för användande av checklista. 
 
Erestam, Haglind, Bock, Erichsen Andersson och Angenete (2017) undersökte 
arbetsklimat före och efter implementering av en reviderad version av WHO:s checklista 
vid operationer. Det framkom att lagarbete är viktigt för patientsäkerheten. Dock beskrivs 
olika uppfattningar om vad gott samarbete är mellan de olika yrkeskategorierna och det 
framkom ingen signifikant förändring av lagarbetet efter implementeringen av den 
reviderade checklistan, vilket tros beror på otillräcklig implementering. De fann brister i 
teamarbete och kommunikation. Anestesiologerna var ovilliga att delta i fokusgrupperna 
men svarade på frågeformulär, om än med lågt deltagande. Kirurgerna uppskattade sitt 
samarbete vara högre än vad andra i vårdteamet gjorde. Haugen, Høyland, Thomassen och 
Aase (2014) kommer i sin studie fram till att stor vikt bör läggas på regelbunden 
teamträning med checklistan för att upprätthålla rutinen och bibehålla säkerheten. 
Vázquez-González et al. (2016) redovisar i sin studie betydelsen av en god implementering 
och teamträning för att få en följsamhet till en checklista för säker kirurgi.  
 
WHO:s checklista 
Införandet av checklistor vid kirurgiska ingrepp har minskat dödlighet och ohälsa (de Vries 
et al., 2010; Haynes et al., 2009; Weiser et al., 2010). Checklistan som WHO (2008) har 
utarbetat syftar till att undvika fel vid kirurgiska ingrepp. Genom användandet av 
checklistan säkerställs identiteten på patienten, anestesin och det kirurgiska ingreppet blir 
säkert och patienten smärtfri. Personalen är förberedd på eventuell blodförlust, 
infektionsrisken minimeras, material kontrollräknas, prover märks korrekt, kommunikation 
och övervakning av kirurgisk volym och kvalité säkras. Användning av WHO:s checklista 
har minskat risken för komplikationer samt ökat överlevnadsgraden för patienter. 
Kommunikationen och gruppdynamiken bland personalen blir avsevärt förbättrad när 
checklista används av alla och användandet skapar en känsla av samhörighet i vårdteamet 
(Anwer, Manzoor, Muneer & Qureshi, 2016; Haugen, et al., 2014).  
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Russ et al. (2014) har undersökt patienters uppfattningar om användandet av checklista i 
praktiken samt huruvida en säkerhetsförbättring har skett. Patienterna ansåg att 
användande av checklista ingav en positiv effekt på deras säkerhet och kirurgernas 
prestanda. 
 
Följsamhet av checklista 
Flertalet studier visar att en god implementering av checklistor, där personalen är villig att 
följa rutinen, bidrar till en säkrare vård för patienten (Garcia-Paris, Cohena-Jiménez, 
Montano- Jiménez & Cordoba-Fernendez, 2015). Gruppdynamiken påverkas negativt om 
någon/några i vårdteamet beslutar sig för att följa checklistan på egen hand.  
Detta kan få till följd att alla inte känner sig delaktiga (Haugen et al., 2014; Lingard et al., 
2005). Molina et al. (2015) påtalar att en negativ arbetsmiljö kan få till följd att 
personalens vilja att uttrycka sina åsikter minskar. En dålig arbetsmiljö leder även till att 
misstag lättare begås, samt kan skapa en ovilja att använda checklistan i rädsla för att 
förlöjligas (Flin, Yule, McKenzie, Paterson-Brown & Maran, 2006). Catchpole och Russ 
(2015) skriver om vikten av färdigheter i samarbete och kommunikation samt ett 
sociokulturellt stöd för en framgångsrik följsamhet av checklistor. 
 
Bristande följsamhet av checklista  
Nørgaard, Johnsen och Marhaug (2016) redovisar att bruk av checklistan förekommer mer 
sällan vid korta och akuta operationer. Haugen et al. (2014) erfar att det är kirurger som i 
störst utsträckning avstår ifrån att använda checklistan, detta på grund av tidsbrist. 
Kirurgerna upplever att användandet av checklista tar för mycket tid i anspråk (O’Connor, 
Reddin, O’Sullivan, O’Duffy & Keogh, 2013; Thomassen, Brattebo, Heltne, Softeland & 
Espeland, 2010). I en studie av 37 133 genomgångar av checklistan i samband med 
operation kommer Berenhholtz et al. (2009) fram till att en genomgång innan operation i 
genomsnitt tog två minuter och fyrtiofem sekunder samt att en genomgång efter operation 
tog två och en halv minut. Det har även framkommit att de finns en risk att checklistan 
används ”slentrianmässigt” vilket kan leda till att viktiga uppgifter inte uppmärksammas 
(Aveling, McCulloch & Dixon-Woods, 2013; Haugen, et al., 2014).  
 
Checklista inom endoskopi 
Beilenhoff och Neuman (2011) beskriver i sin artikel vikten av att ha arbetsbeskrivningar, 
standardvårdplaner och att använda sig av checklistor vid endoskopiska undersökningar. 
Matharoo et al. (2013) och Matharoo et al. (2015) drar slutsatsen i sina studier, där 
checklista implementerats vid endoskopienhet, att införandet har bidragit till ökad 
patientsäkerhet och är en möjlighet för kostnadseffektiv kvalitetsförbättring. En checklista 
med fokus på personcentrering, där patienten är involverad, är ett sätt att göra patienten 
delaktig.  Checklista för Säker och Personcentrerad Endoskopi [CSPE] är en sådan 
checklista (Bilaga 1). CSPE är uppdelad i tre delar där det tydligt framgår vilka moment 
som ska beröras och avhandlas. Den första delen, vilken benämns Före, innehåller en 
presentation av alla i vårdteamet och en gemensam identitetskontroll av patienten. Här 
kontrollerar även endoskopisten instruments funktioner och meddelar om extra utrustning 
behövs. Den andra delen benämns Sammanfattning inför undersökningen. I den 
sammanfattar sjuksköterskan den information vilken framkommit vid samtal inför 
undersökningen, indikation och relevant hälsohistoria. Sjuksköterskan förmedlar även 
patientens förväntningar som framkommit samt frågar om patienten vill tilläga eller fråga 
något. Endoskopisten ska aktivt lyssna samt komplettera med frågor. Den sista delen kallas 
Efter. I den informerar endoskopisten patienten om undersökningens fynd och hur 
uppföljning planerats.  
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Endoskopisten skriver remiss och etiketter för tagna prover direkt på 
undersökningsrummet. Sjuksköterskan frågar om patientens upplevelse av undersökningen 
och dokumenterar svaret i journalen. För att minska risken för att komplikationer uppstår 
förefaller användande av checklistor vid alla undersökningar, både de akuta och planerade, 
vara ett bra verktyg (Matharoo et al., 2015; Matharoo et al., 2013). 
 
Specialistsjuksköterskans kompetens 

Specialistsjuksköterskan ska arbeta utifrån de sex kärnkompetenserna: personcentrerad 
vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård, samt 
förbättringskunskap (Cronenwett et al., 2007; Edberg et al., 2013). Sjukvården är 
högspecialiserad, vilket kräver sjuksköterskor med specialkompetens. 
Specialistsjuksköterskan kan bidra till helhetssyn, kontinuitet, fördjupad kunskap samt 
patientsäkerhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Nobahar (2016) drar slutsatsen i sin 
studie med sjuksköterskor inom intensivhjärtsjukvård att specialistkompetensen har 
bidragit till förbättrad vårdkvalitet och en ökad patienttillfredsställelse. 
Specialistkompetensen gav även en ökad status hos sjuksköterskorna och förbättrade 
omvårdnaden. En sjuksköterska på avancerad nivå har fördjupad kunskap inom specifika 
områden och ska kunna hantera situationer utifrån denna kunskap. Omvårdnad på 
avancerad nivå utgår från den enskilda patientens behov och sjuksköterskan identifierar, 
bedömer, övervakar och utför omvårdnadsåtgärder (Cronenwett et al., 2007; Edberg et al., 
2013). I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 
akutsjukvård (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 
2017) framgår att en beredskap för det oväntade och oförutsägbara ska föreligga. På ett 
professionellt sätt ska akutsjuksköterskan utföra avancerad omvårdnad utifrån evidens, 
oavsett allvarlighetsgrad hos patienten. Specialistsjuksköterskan ska kunna implementera 
evidensbaserade forskningsresultat i det akuta omhändertagandet av patienten. Omvårdnad 
ska utföras på ett systematiskt och tryggt sätt genom en individuellt anpassad 
kommunikation och dialog med patient och anhöriga.  Patientinformationen ska förmedlas 
så att patientsäkerheten är god oavsett arbetsbelastning och patientflöde. Samtycke för vård 
och behandling ska inhämtas från den enskilda individen. Omvårdnad och behandling 
utförs enligt patientens rättigheter, värdighet och egna önskemål. Specialistsjuksköterskan 
ska samarbeta på ett respektfullt sätt med övrig vårdpersonal i vårdteamet och vårdkedjan 
kring patienten.  
 
Personcentrerad omvårdnad 
Begreppet personcentrerad vård utgår ifrån att patienten är en person med vilja, förmåga, 
ansvar och behov. Vården ska utgå ifrån varje enskild person och grundas på ett 
partnerskap med personen/patienten och sjukvårdspersonal, vilket skapar en gemensam 
förståelse samt ökad följsamhet från patienten. God kommunikation i en vårdsituation är 
av vikt för ett personcentrerat förhållningssätt (Ekman, 2014). Vidare skriver Ekman 
(2014) att hälso- och sjukvårdspersonal ska informera och lyssna på patienten som en 
person vilken är expert på sig själv, sin situation och sitt mående. Genom att lyssna kan 
personens resurser och möjligheter tas till vara. När begreppet patient används har 
vederbörande fått en roll, medan en person är en identitet vilken är unik samt utgår från 
vem denne är. Att ha en patientroll kan ge/vara en form av integritetsskydd för den 
enskilda individen. Det är av vikt att förstå att patienters förväntningar och behov av 
omvårdnad är olika (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Patientens tidigare erfarenheter 
och berättelser, tillsammans med sjuksköterskans information, bidrar till en gemensam 
förståelse (Edberg et al., 2013).  
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Individer tar kontroll på varierande sätt, därför måste omvårdnaden anpassas efter enskilda 
personers sätt att hantera nervositet och ångest samt deras sätt att ha kontroll (Bundgaard, 
Nielsen, Sørensen & Delmar, 2013). Bundgaard, Sørensen och Delmar (2016) beskriver att 
patienter uppskattar sjuksköterskors förmåga att fokusera på undersökningen som 
genomförs och de värderar den tid som avsatts för information, undervisning och stöd. I 
studien observeras sjuksköterskor och läkare när de arbetar tvärvetenskapligt. Respekt 
inför andras professionalism och förståelse för att denna är viktig skapar en förbättrad 
kvalitet och ett förbättrat lagarbete. Detta har en positiv påverkan på patienters erfarenheter 
under besöket vid en gastroskopi, vilken varar cirka 30 minuter (Bundgaard et al., 2016). I 
studien understryks vikten av att alltid vara närvarande och engagerad. Höga förväntningar 
hos patienter före ingripande och en uppfattning att dessa förväntningar uppfyllts är 
förknippat med ökad sannolikhet för medgörlighet och samarbete från patienter (Gleason, 
Harper, Eggly, Ruckdeschel & Albrecht, 2009; Kumar et al., 2007; Uhlmann, Inui, 
Pecoraro & Carter, 1988). Sadooghiasl, Parvizy och Ebadi (2016) påtalar sjuksköterskans 
moraletiska ansvar att stå på patientens sida och våga utmana rutiner och åsikter.  
 
Säker vård  
En god vård ska, enligt Socialstyrelsen (2006), vara säker, evidensbaserad, 
patientfokuserad, ges i rätt tid samt vara effektiv och jämlik. I vårdsituationer kan fel 
uppstå i olika skeden: vid planering, aktion, kontroll, avstämning, informationsinhämtning, 
kommunikation samt vid felaktiga val (Hollnagel, 1998). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763) ska sjukvården uppfylla kraven på en god vård med en trygghet för 
patienter i vård och behandling. Likaså ska den tillgodose en hög patientsäkerhet, vilket 
innebär att patienten involveras i sin vårdprocess på ett sätt som bidrar till att förebygga 
och minska riskerna för att vårdskador uppstår (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 
2015). Vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och den enskilda patienten 
har rätt till sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård där denne visas omtanke och 
respekt.  
 
Vårdgivaren är enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skyldig att vidta nödvändiga 
åtgärder för att undvika och förebygga vårdskador, både av etiska och humanitära skäl. En 
vårdskada innebär att en patient drabbats av lidande, kroppslig eller psykisk skada/sjukdom 
eller dödsfall, vilket inträffat vid besök inom hälso- och sjukvård samt kunde undvikits om 
rätt åtgärder vidtagits. Ett patientsäkerhetsarbete utgår ifrån analyser och avvärjning av 
riskorsaker. Tillbud ska skapa en patientsäker vård, varför det är av vikt att anmäla och 
rapportera händelser som hade kunnat orsaka skada eller olycksfall men slutade väl (Lindh 
& Sahlqvist, 2012). Inom slutenvården drabbas cirka tio procent av världens patienter av 
vårdskador (Lindh & Sahlqvist, 2012; Socialstyrelsen, 2013; Ödegård, 2013). Baines et al. 
(2013) har i sin studie uppmärksammat att antalet patienter vilka skadas i hälso- och 
sjukvården tenderar att öka. De vanligaste orsakerna till att vårdskador inträffar återfinns 
inom riskområdena: fallskador, hantering och användande av läkemedel, vårdrelaterade 
infektioner samt trycksår. Ytterligare en orsak till vårdskada är förväxling av patienters 
identitet och fel begångna till följd av misstag vid informationsöverföring (Lindh & 
Sahlqvist, 2012). Personalens yrkesskicklighet samt den rådande kulturen på arbetsplatsen 
har betydelse för patienters säkerhet och förhindrande av vårdskador (Ödegård, 2013). 
 
För en säker vård krävs en fungerande kommunikation, vilken utförs så att patienter, 
anhöriga och vårdpersonal har förståelse för varandra (Lindh & Sahlqvist, 2012). Brister i 
kommunikation är vanligt inom hälso- och sjukvården och kan leda till allvarliga skador.  
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Information som lämnas till patienter måste vara fullständig och ändamålsenlig samt 
förmedlas i enlighet med patientens förståelse (Lindh & Sahlqvist, 2012). Arbetsplatser 
med ett öppet klimat, vilket tillåter åsikter och ifrågasättande, får ökat teamarbete och 
säkrare vård till följd (Olsson, Forsberg & Bjerså, 2016). Studier visar att sjuksköterskor 
inom operationsteamen idag är bättre på att påtala och framföra risker inom vården 
(Hemingway, O’Malley & Silvestri, 2015). Standardiserade verktyg underlättar säkrare 
kommunikation och är tidsbesparande. Ett exempel på det är användande av checklistor 
(Lindh & Sahlqvist, 2012). Avsteg från rutiner skapar ökad risk för patientskada (Ödegård, 
2013). Vården ska vara säker och utgå från kvalitetsarbete för att upprätthålla god 
patientsäkerhet. Vården ska utgå från tydliga riktlinjer och rutiner, vilka är kända och 
accepterade av alla medarbetare i vårdteamet kring patienten (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Information och kommunikation 
Patienten är expert på sig själv och är utifrån detta perspektiv en viktig person i 
vårdteamet. För att dra nytta av detta är det av vikt att patienten informeras på en korrekt 
nivå (Edberg et al., 2013). En god omvårdnad bygger på att vara uppmärksam på 
patientens behov och önskemål utan att kompromissa med värderingar och etiska aspekter 
(Malterud, 2014). Tierney et al. (2016) redovisar patienters ståndpunkter gällande vad de 
önskar för vårderfarenheter vid personcentrerad vård och endoskopi. Patienterna anger att 
de viktigaste aspekterna hos endoskopisten och dennes assistent är att de har kontroll över 
patientens obehag, en teknisk skicklighet samt att teamet kan kommunicera på ett effektivt 
sätt gällande undersökningen och resultatet. En framgångsrik coping-strategi för 
preoperativ ångest är förmedlande av information samt distraktion given av medicinsk 
personal (Aust et al., 2016). 
 
Brister i kommunikation inom hälso- och sjukvården kan få allvarliga konsekvenser till 
följd (Berenholtz et al., 2009; Dunn et al., 2007; Fore, Sculli, Albee & Neily, 2013; Hay et 
al., 2016; Socialstyrelsen, 2016). Användande av checklista skapar ett säkerhetstänkande 
samt en trygghet och öppenhet i att kommunicera och överföra information (Haugen et al., 
2014). Teamarbete stärks då handlingar och händelser verbaliseras i vårdteamet och när 
alla får komma till tals och bli hörda (Flin et al., 2006). Berenhholtz et al. (2009) kommer i 
sin studie fram till att majoriteten av vårdgivarna ansåg att standardiserade verktyg för 
kommunikation förbättrade teamarbete och tvärvetenskaplig kommunikation. Ett verktyg 
för säker muntlig kommunikation är: Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning och 
Rekommendation [SBAR], där informationen struktureras och förmedlas i fyra steg. 
Situationen som ska förmedlas bör vara kort. Bakgrund till situationen ska beskriva 
relevant fakta avseende den rådande situationen. Den aktuella bedömningen beskriver 
situationen precis i denna stund. I sista delen ska mottagaren få klarlagt varför kontakt 
tagits. Metoden är ett konkret och enkelt hjälpmedel i alla situationer och ökar vårdkvalité 
och patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2016). Achrekar et al. (2016) påvisar i sin studie att 
sjuksköterskor, vilka introducerats att använda SBAR i kommunikationen, har förvärvat en 
mera fokuserad och enkel kommunikation vid överrapportering av patienter. Övervägande 
del av sjuksköterskorna ansåg att SBAR var en bra metod för kommunikation, mer än 
hälften upplevde att den sista delen var svår. 
 
Problemformulering 

Endoskopiska undersökningar är vanligt förekommande vid diagnostisering av 
gastrointestinala sjukdomar.  
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Studier beskriver hur endoskopiska undersökningar kan orsaka exempelvis stress och 
smärta och hur flertalet patienter upplever nervositet och oro inför och under 
undersökningen. Detta medför att behovet av högkvalitativ omvårdnad ökar. Under år 
2015 inleddes ett projekt vid ett akutsjukhus i Stockholm där en checklista 
implementerades med fokus på säker och personcentrerad endoskopi (CSPE). Två år 
senare arbetar ytterligare två endoskopienheter efter CSPE. Checklistor inom kirurgi finns 
sedan tidigare och utförda studier gällande dessa checklistor beskriver övervägande 
positiva resultat. Omvårdnad på avancerad nivå ska utgå ifrån de sex kärnkompetenserna: 
personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och 
förbättringskunskap. CSPE är en checklista vilken berör dessa kärnkompetenser och som 
inte tidigare utvärderats med utgångspunkt från sjuksköterskors perspektiv. Utvärdering 
och uppföljning är viktiga delar vid implementering. Utifrån detta ter det sig viktigt att 
belysa och beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta och bedriva omvårdnad 
utifrån en checklista inom endoskopisk kontext. 
 
SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta utifrån Checklista för Säker 
och Personcentrerad Endoskopi (CSPE). 
 
METOD  

Design och ansats 

En empirisk studie med deskriptiv studiedesign samt med kvalitativ och induktiv ansats har 
genomförts. Metoden för att besvara uppsatt syfte var semistrukturerade intervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer användes då det är lämpligt att alla respondenter får samma 
frågor samt får svara fritt, vilket är att föredra när ett specifikt ämne ska beskrivas. 
Metoden ger även en möjlighet för intervjuaren är att ge följdfrågor och be om 
förtydliganden vid behov, vilket förordas av både Kvale och Brinkmann (2009) samt Polit 
och Beck (2016). 
 
Urval 

Polit och Beck (2016) menar att antalet inkluderade i en studie bör styras av 
informationsbehovet och av hur mycket information som kan inhämtas av respondenterna. 
Valt urvalsförfarande för studien var ett icke slumpmässigt urval vilket förordas av Polit 
och Beck (2016). Urvalet skedde i en homogen grupp, vilket rekommenderas av Danielson 
(2012) samt Polit och Beck (2016), för att uppnå svar på syftet. Chefsjuksköterskorna på 
tre olika endoskopienheter kontaktades och informerades om studien. Polit och Beck 
(2016) understryker vikten av att undvika bias i urvalsförfarandet av respondenter. Därför 
utsåg chefsjuksköterskorna på de olika enheterna lämpliga respondenter utifrån 
inklusionskriterierna. Deltagande av två till tre sjuksköterskor från respektive enhet på de 
utvalda sjukhusen önskades för att få ett bredare perspektiv på CSPE:s användning.  
 
Inklusionskriterier  
Sjuksköterskor vilka var verksamma inom endoskopiverksamhet och vilka introducerats 
till att arbeta utifrån aktuell CSPE. De skulle använda sig av CSPE i sitt arbete samt 
behärska det svenska språket.  
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Exklusionskriterier  
Sjuksköterskor under inskolning.  
 
Datainsamling 

Kontakt med respondenter 
Tillstånd för att genomföra studien ansöktes från ansvariga verksamhetschefer. 
Chefsjuksköterskor vid berörda kliniker informerades om studien via mejl. 
Chefsjuksköterskorna på de tre endoskopienheterna tillfrågade potentiella respondenter 
som uppfyllde de uppsatta inklusionskriterierna, samt lämnade ut information om studien 
(Bilaga 2) via mejl. Respondenten till pilotintervjun tillfrågades däremot direkt av 
intervjuaren. För tre av respondenterna utföll det sig naturligt att själva ta kontakt med 
intervjuaren efter att ha tillfrågats av chefssjuksköterskan. Inför de fyra sista intervjuerna 
tog intervjuaren själv kontakt med respondenternas sektionsledare för att besluta om tid för 
intervjuerna.  
 
Intervjuguide 
En på förhand utarbetad frågeguide användes under samtliga intervjuer (Bilaga 3). 
Intervjuguiden säkerställde att samma frågor ställdes till alla respondenter. Intervjuerna var 
semistrukturerade vilket innebar förbestämda frågor. Frågorna följde en systematik som 
även gav möjlighet till flexibilitet och en möjlighet för intervjuaren att ställa uppföljande 
frågor. Polit och Beck (2016) anser att denna intervjuform är lämplig då ett bestämt ämne 
eller fenomen ska undersökas. 
 
Pilotintervju  
En pilotintervju genomfördes för att kontrollera om frågorna gav svar på syftet. 
Pilotintervjun syftade till att utvärdera intervjuguiden och skapa en möjlighet att eventuellt 
revidera denna inför datainsamlingen (Polit & Beck, 2016). Respondenten i pilotintervjun 
uppfyllde inklusionskriterierna och ett bekvämlighetsurval tillämpades. Danielson (2012) 
påtalar vikten av att testa den tekniska utrustningen vid pilotintervjun samt den designerade 
intervjutiden och att frågorna i intervjuguiden ger svar på studiens syfte. Frågeguiden 
(Bilaga 3) reviderades inte efter pilotintervjun. Pilotintervjun besvarade studiens syfte och 
inkluderades därför i resultatet. 
 
Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes vid sex olika tillfällen under december 2016. Pilotintervjun och 
de tre inledande intervjuerna hölls under fyra olika dagar. De följande fyra intervjuerna 
genomfördes under två dagar. Intervjuerna genomfördes på en plats vilken valts utifrån 
respondentens önskemål, där risk för att bli störd minimerats. Polit och Beck (2016) påtalar 
att omgivningen där intervjun genomföres är viktig för att inte bli störd eller avbruten. Före 
intervjustarten informerades respondenterna om studien och samtycke inhämtades genom 
att respondenten fick signera ett samtyckesformulär (Bilaga 2). Intervjutiden varierade 
mellan 20 och 29 minuter, medeltiden var 23,8 minuter. 
 
Respondenter  
Åtta sjuksköterskor som tillfrågats valde att medverka i studien. Alla respondenter var 
kvinnor i åldrarna 32 till 52 år, medelåldern var 42,5 år. De hade arbetat i 4 till 26 år som 
sjuksköterskor, medeltiden var 14,4 år. Antal år på endoskopienhet varierade från 1,5 till 
12 år, medeltiden var 5 år.  
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Transkribering 
De ljudupptagna intervjuerna spelades in på mobiltelefon och fördes sedan över på ett 
USB-minne. Intervjuerna ljudupptogs och transkriberades därefter ordagrant samma dag 
som de genomförts, vilket förordas av Polit och Beck (2016). För att bedöma ifall texten 
var förståelig togs hjälp av en oberoende person som fick läsa de avidentifierade texterna, 
vilket rekommenderas av Polit och Beck (2016).  
 
Dataanalys 

Den transkriberade texten kodades så att intervjuerna avidentifierades. Detta gjordes 
genom att varje respondent slumpmässigt tilldelades ett nummer mellan ett och åtta. 
Ansatsen var induktiv vilket innebär att författaren i möjligaste mån genomfört en 
förutsättningslös analys av texten. Induktiv ansats är vanlig vid intervjuer gällande 
upplevelser hos människor enligt Lundmark och Hällgren Graneheim (2012). Texten 
analyserades genom att först läsas igenom upprepade gånger. Detta för att skapa en känsla 
för helheten. Meningar vilka svarade på syftet markerades med gul penna.  
Analys av det manifesta innehållet i texten genomfördes i enlighet med vad Graneheim och 
Lundman (2004) beskriver. Trots att en manifest ansats använts så förekommer alltid en 
viss grad av tolkning vid arbete med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 
2004). I texten identifierades 128 meningsbärande enheter. Fraser och meningar som 
svarade på syftet plockades ut. De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket 
innebär att meningsenheterna sammanfattades och kortades ner utan att innehåll förlorades. 
De kondenserade enheterna tillskrevs en kod där det viktigaste i meningsenheten framkom. 
Med utgångspunkt i Lundmark och Hällgren Graneheims modell (2012) delades koderna 
in i sex subkategorier vilka sedan delades in i tre kategorier där innehållet framkom (se 
tabell 1). Vid analysprocessen bearbetades texten och redovisades i tabellform för att 
tydliggöra respondenternas upplevelse av att arbeta utifrån CSPE. Översikten utgår ifrån 
Graneheim och Lundman (2004) och tre exempel illustreras i tabell 2 och tabell 3. 
 
Tabell 1. Kategorier och antal koder 
Kategori Antal koder 
Personcentrerad vård 55 stycken 
Säkerhet 36 stycken 
Utmaningar 36 stycken 

 
Tabell 2. Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkatergori Kategori 
Jag tror att de lättare kommer 
till tals om de har något de 
funderar på. 

Lättare att 
komma till tals 

Lyssnad på Kommunikation 
och Information 

Personcentrerad- 
vård 

Tycker den ökar 
patientsäkerheten men den tar 
inte mycket tid i anspråk och 
ändå ökar vi patientsäkerheten 
och det är bra. 

Ökar 
patientsäkerhete
n men den tar 
inte mycket tid i 
anspråk 

Ökar 
patientsäkerhet 

Struktur Säkerhet 

Att det kan vara lite rörigt för 
att vi är så många på rummet. 
Ibland har jag tänkt på det där, 
att det kan vara lite spretigt. 

Rörigt och 
spretigt när 
många är på 
rummet 

Rörigt i team Teamkänsla Utmaning 
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Tabell 3. Subkategorier och kategorier  
Subkategorier Kategori 
Sjuksköterskans roll Personcentrerad vård 
Kommunikation och Information 
CSPE:s utmaningar Säkerhet 
Struktur 
Teamkänsla Utmaningar 
Följsamhet till CSPE  

 
Forskningsetiska övervägande 

Hänsyn togs till Vetenskapsrådets (2011) fyra grundläggande krav under studien: 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Enligt 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2016) krävs det att nyttan 
av studier på människor ska överväga riskerna. 
 
Tillstånd för att genomföra intervjuerna inhämtades från enhetscheferna för de olika 
endoskopienheterna. Information om studiens syfte och utformning lämnades muntligt och 
skriftligt till de som inkluderas (Bilaga 2). Samtycke till att medverka i studien inhämtades 
skriftligen innan intervjun inleddes (Bilaga 2). De medverkande blev informerade om att 
de när som helst, utan risk för negativa konsekvenser, kunde avbryta sin medverkan i 
studien vilket förordas av Kvale och Brinkmann (2009). 
 
Viss risk för bias kunde finnas, då flertalet respondenter i studien är kollegor till 
intervjuaren (Polit & Beck, 2016), därför skickades en förfrågan till Sophiahemmets 
forskningsetiska råd angående detta. Studentarbete på avancerad nivå faller inte under 
etikprövningslagen (SOSFS, 2003:460). Det uppgavs inga invändningar till att studien 
genomfördes, extra vaksamhet på integritet och konfidentialitet påtalades dock och hänsyn 
till detta togs. 
 
De inspelade intervjuerna hanterades endast av författaren och kommer att raderas efter att 
studien godkänts. De inspelade intervjuerna förvaras inlåsta på författarens arbetsplats ifall 
behov av att höra på ljudupptagningen vid flera tillfällen skulle uppkomma. Den 
transkriberade texten, vilken är avidentifierad, kommer också att förstöras efter arbetets 
godkännande och förvaras under arbetes gång så att obehöriga ej kommer åt den 
(Danielson, 2012). Respondenterna uppmanades att kontakta författaren ifall frågor eller 
åsikter skulle framkomma efter intervjuerna. Enligt nyttjandekravet kommer insamlad data 
endast att återfinnas i denna studie vilket överensstämmer med WMA:s (2016) 
rekommendationer. Vid förändringsarbete och implementering av ny metod är det viktigt 
med återkoppling och uppföljning och författaren ansåg därför ett behov av studien samt 
att den uppfyller nyttjandekravet enligt WMA (2016). 
 
RESULTAT  

Resultatet redovisas utifrån de subkategorier och kategorier (Personcentrerad vård, 
Säkerhet, Utmaningar) som framkommit under analysprocessen. Citat har hämtats från 
intervjuerna för att belysa respondenternas upplevelser. 
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Personcentrerad vård 

Alla respondenter upplevde att CSPE:s införande bidragit till att patienterna i högre grad 
än tidigare övergått till att aktivt delta i undersökningarna. Det kändes naturligt för 
respondenterna att hålla en sammanfattning inför patienten och tilltala dem direkt 
framifrån tillsammans med läkare. En annan viktig aspekt var att låta patienten få sitta eller 
ligga med höjd huvudända under samtal, detta för att visa respekt och skapa en känsla av 
värdighet. Genom att alla i undersökningsrummet samlades kring patienten och att fokus 
var på denne upplevdes en vinst för såväl patienten som för vårdteamet. 
 

”Jag tycker att man samlas upp kring patienten, att läkare och sjuksköterska,  
eller vilka det nu är på rummet … att man stannar upp på rummet och  
avbryter det man håller på med och fokuserar 100 procent på patienten, på: ’det 
här ska vi göra’.” (Respondent två) 

 
Det upplevdes naturligt och enklare att ge patienten möjlighet att i högre grad vara 
deltagande när frågor ställdes till denna efter sammanfattningen och att där få en 
bekräftelse på att uppgifterna stämde. Patienterna tillfrågades även om de ville förtydliga 
eller tillägga något. Det lämnades utrymme för patienterna att framföra erfarenheter av 
tidigare undersökningar. En viktig del i personcentrerad endoskopi var att det fanns en 
naturlig möjlighet för patienten att få ställa frågor, framföra önskemål och förväntningar. 
Patienterna kunde lättare komma till tals och bli hörda då informationen riktades direkt till 
dem. Respondenterna uppgav att CSPE lett till att patienter blivit sedda och bemötta på ett 
professionellt sätt.  
 

”Det är därför jag tycker att checklistan är bra, för att du har börjat tänka  
på patientens position, hur vi pratar med patienten. Patienten har möjlighet  
att uttrycka sig och uppge sina önskemål och förväntningar. På så sätt tycker  
jag patienten är mycket mer delaktig än som det har varit innan. Vi är lite  
mer medvetna hur vi förhåller oss till patienten, både vi och doktorn, och vilka 
moment ska vi gå igenom.” (Respondent fyra) 

 
Respondenterna upplevde att CSPE har bidragit till att öka patienters delaktighet, 
tillfredställelse och känsla av trygghet. Även då patienter varit medvetandepåverkade och 
inte kunnat delta i bruklig utsträckning så tillämpades CSPE. När patienter inte kunde 
förmedla sig hämtades information från journal, medföljande anhöriga eller personal. 
Förklaring och information lämnades alltid till patienten på anpassad nivå oavsett 
förståelsegrad. 
 
Sjuksköterskans roll 
CSPE upplevdes ha gjort sjuksköterskan synligare och gett denne en större roll i 
undersökningsrummet. Några respondenter upplevde den större rollen som påfrestande i 
början. Sjuksköterskan har ett ingående ankomstsamtal med patienterna innan 
undersökningen och nu kommer informationen som då tillhandahållits fram till läkaren på 
ett naturligt sätt. Det fanns en upplevelse av att före CSPE:s införande så nåde 
informationen från sjuksköterskan inte fram till de andra i vårdteamet. 
 

”Sjuksköterskan får en viktigare roll på rummet och man måste skärpa till  
sig, närvaron är påslagen. Visar att vi är engagerade.” (Respondent åtta)  
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Teamträning, vilken genomfördes i samband med införandet av CSPE, upplevdes vara 
positiv. Det framkom önskemål om ytterligare teamträning då det upplevdes vara positivt i 
flera hänseenden. 
 
Kommunikation och information 
Respondenterna upplevde att en vinst med CSPE var att alla i vårdteamet fick samma 
information. Att kommunicera direkt med patienten bidrog till ökad delaktighet och 
möjlighet för patienten att korrigera eventuella felaktigheter. Kommunikationen upplevdes 
bli bättre efter införandet av CSPE. Det blev enklare att kommunicera då CSPE möjliggjort 
en bra och tydlig struktur. Även om frågorna till patienterna tidigare varit desamma gav det 
gemensamma samtalet med patienten en känsla av ett mer professionellt bemötande. En 
annan vinst var att information inte behövde upprepas då alla var fokuserade på patienten 
vid ett och samma tillfälle.  
 

”Dessutom, det bästa med checklistan är ju just det här att man vet att man  
får med sig doktorn. Att han eller hon får samma information som jag har.”  
(Respondent ett) 

 
Uppsamlingen inför undersökningen upplevdes skapa en positiv teamkänsla. Den 
gemensamma genomgången av CSPE upplevdes inte ta mer än 30 sekunder, dessa 
sekunder upplevdes dessutom vara väldigt värdefulla. Det upplevdes viktigt att alla 
fokuserade på CSPE och att ingen gjorde något annat simultant vid genomgången. 
Respondenterna tyckte inte att dessa 30 sekunder bidrog till ökad stress eller att svårigheter 
att hinna med fanns. Det upplevdes att den förändrade kommuniceringen skapade en 
personcentrering i kommunikationen. Patienten fick ett naturligt tillfälle att lämna 
återkoppling på huruvida informationen förmedlats på rätt nivå och på vad som gått bra 
och vad som gått mindre bra. Det hände att en del patienter inte visste varför de kommit 
och sade att de inte fått någon information om detta. Tydlig information, presentation av 
alla i vårdteamet och genomgång av indikation för undersökningen beskrevs vara en 
trygghet för patienten. 
 

”Det blir mer patientsäkert, jag tror att det blir det, patienterna känner sig mer 
trygga, de vet vilka vi är och vad vi gör här och vad som ska ske för att många 
säger att: ’ja, jag har inte fått någon information, jag vet ingenting men här är det 
klart och tydligt’. Det här kommer vi göra med dig, har du något som du vill 
tillägga? Är det något du undrar över?” (Respondent sex) 
 

Respondenterna beskrev att de inledningsvis upplevdes litet ovant att tala med patienten 
enligt den nya rutinen. En viss svårighet att minnas och förmedla all insamlad information 
i genomgången utifrån CSPE erfors. Det upplevdes vara en stor hjälp att den aktuella 
CSPE fanns uppsatt på väggen inne i undersökningsrummet. Likaså upplevdes det vara 
enklare när patienten informerades om CSPE innan genomgång så att de inte behövde 
fundera över varför sjuksköterskans blick drogs till CSPE. En viss osäkerhet beskrevs när 
kommunikation genomfördes med hjälp av tolk, då det var svårt att veta exakt vad som 
förmedlats. 
 
En viktig uppgift för sjuksköterskan vid undersökningarna upplevdes vara att, till alla i 
vårdteamet kring patienten, förmedla att arbetet skulle utgå ifrån CSPE. En känsla av att 
det enkelt blir rörigt om inte alla vet sin del i CSPE upplevdes även. Det framkom att det 
ibland var svårt att få gehör i teamet.  
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Orsaken till detta angavs vara att det inte framkom tillräckligt tydligt att arbetet förts 
utifrån CSPE. En annan orsak var en känsla av att alla i vårdteamet inte tog CSPE på fullt 
allvar eller inte ansåg att det var viktigt. 
 

”Ibland är det svårt att få gehör för att man vill att de ska lyssna upp och åh,  
fokusera. Det kan vara att jag inte är riktigt tydlig att säga: ’stopp nu tar vi  
checklistan’.” (Respondent ett)  

 
Sjuksköterskans skyldighet att försöka kommunicera och förklara vad som händer trots att 
patienten inte förstår eller är medvetandesänkt beskrevs. Vid dessa undersökningar 
utnyttjades hjälp av vårdpersonal eller anhöriga till patienten. En upplevelse var att det var 
enklare att börja tala om en patient istället för med en patient när gensvar från denne inte 
kunde erhållas. Här beskrevs vikten av att anpassa kommunikation och information utifrån 
patientens nivå. Patienter fick, oberoende av medvetandegrad, samma information om 
aktuell undersökning och de visades respekt. Försök att tyda patienten genom att iaktta 
mimik och gester beskrevs.  
 
Säkerhet 

En gemensam upplevelse hos alla respondenter var att CSPE fått till följd att viktiga 
aspekter inför undersökningen inte förbisågs, till exempel frågor om läkemedelsallergi och 
blodförtunnande läkemedel. Detta skapade en känsla av trygghet hos respondenterna. 
Innan CSPE införande var det enkelt att förbise frågor som nu är obligatoriska att ställa. 
Detta fick till följd att säkerheten upplevdes förbättrad.  
 

”[…] det här med blodförtunnande Waran, för det tycker jag att det kunde jag 
nog faktiskt glömma bort lite ibland. Känner jag att jag ibland fick med det, men 
ibland att: ’oj, ja just det, den här står ju på det här’. Och det är något som 
verkligen sitter nu, det känner jag att jag nu aldrig missar faktiskt och det tycker 
jag ändå är viktigt för jag vet inte hur mycket man kan lita på att läkaren har koll 
på allt sådant där. Det känns inte som de alltid har det och allergier så klart.” 
(Respondent fem) 

 
CSPE upplevdes omfatta och täcka in det väsentliga inför endoskopiska undersökningar. 
Kontroll av personnummer tillsammans med läkare ökade känslan av patientsäkerhet. 
Likaså upplevdes en ökad säkerhet vid den gemensamma genomgången där sjuksköterskan 
sammanfattade vad som framkommit i samtal med patienten. Det uppstod en ytterligare 
kontroll av att remissen stämde överens med patientens uppfattning. Patienten fick här 
även en möjlighet att komplettera med information. Införandet av CSPE upplevdes 
dessutom positiv då hela vårdteamet i undersökningsrummet erhöll samma information vid 
samma tillfälle. Tidigare upplevdes att patienten kunde ge skild information till 
sjuksköterskan och läkaren. Det uppstod en känsla av ökad säkerhet när informationen 
kom fram till hela vårdteamet. Det uppgavs att detta skapade en känsla av trygghet och 
säkerhet hos patienten. CSPE ökade tydligheten och informationen skapade en trygghet i 
och med att alla hade kunskap om det kommande skeendet. Ytterligare en upplevelse var 
att CSPE ökade patientsäkerheten utan att ta mycket tid i anspråk. 
 

”Jag upprepar vad jag uppfattat av vad patienten berättar. Då kan  
patienten bekräfta om jag uppfattat rätt. Det tycker jag är bra.”   
(Respondent, tre) 
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CSPE:s utmaningar 
I akuta situationer följdes CSPE inte fullständigt, endast det viktigaste kontrollerades: 
patientens identitet och läkemedelsrelaterade frågor. Vid undersökningar på andra 
avdelningar användes inte CSPE på ett sätt som var likvärdigt det vilket fastlagts vid 
implementeringen. Orsaken till detta uppgavs vara stress. Vid dessa tillfällen följdes inte 
CSPE utifrån samma struktur. De viktigaste frågorna kontrollerades, dock inte lika 
strukturerat. 
 

”Utan där [på en annan avdelning] kanske det blir att man går igenom alla bitar 
[av checklistan], men det kanske inte är att man stannar upp innan man börjar 
där. […] Man går igenom alla bitar men har inte sammanfattningen på samma 
sätt. Att: ’alltså, nu ska vi göra det här och det här’. Så är det nog när man går 
iväg.” (Respondent två) 

 
Det upplevdes viktigt att alla i vårdteamet var delaktiga i CSPE:s förfarande och vad det 
innebar för de enskilda yrkesrollerna. För att skapa säkerhet för patienterna så var det av 
vikt att alla anammade enskilt ansvar. Risk för incident upplevdes när läkare inte skrev 
patologremiss direkt efter avslutad undersökning. En risk uppstod då för att felmärkning av 
provrör kunde uppkomma. Denna avvikelse i rutin upplevdes vara störande då arbetet inte 
fungerade smidigt. En annan punkt i CSPE vilken ofta förbisågs var huruvida extra 
utrustning planerades inför undersökningen och då borde tagits upp innan start. 
 
Struktur 
En upplevelse vid CSPE:s implementerande var en viss svårighet att arbeta utifrån en ny 
rutin. Det tidigare invanda arbetssättet gjorde det svårt att tvingas förändra sitt invanda 
tankemönster. Fler respondenter beskrev att CSPE bidrog till en bättre struktur och 
minimerade risken att försumma viktiga detaljer. Även om samma information och frågor 
till patienten ställts tidigare beskrevs en stor vinst i att alla agerade likvärdigt. CSPE 
behövde anpassas efter patientens situation och kunde inte alltid fullföljas. Strukturen 
innebar ett bättre samtal med patienten och en bättre rapportering. CSPE beskrevs som ett 
bra arbetsredskap för vårdteamet, vilket även kom patienterna till nytta. Strukturen och en 
vana av att arbeta efter CSPE gjorde så att tid sparades.  
 

”Jag skulle säga att förut var det också väldigt patientsäkert, för vi ställde de där 
frågorna också, fast var och en gjorde i sin egen ordning så att säga. Och det är 
strukturen som blivit bra, så att alla gör likadant, så på så sätt att vi gör likadant 
tycker jag det har blivit bättre, men, eh, om jag får uttrycka mig så, så tycker jag 
att vi haft det förut också.” (Respondent fyra) 

 
När beslut fattats gällande implementering av rutin med CSPE upplevdes följsamheten 
som viktig och att alla i vårdteamet fokuserade på att få det att fungera. Det beskrevs som 
mycket viktigt med ett bra samarbete i undersökningsrummet. En god dialog där alla gavs 
möjlighet att höras ansågs betydelsefullt. Teamkänslan upplevdes vara viktig. Några av 
respondenterna beskrev hur de agerade övertydligt när det brast i uppmärksamheten kring 
CSPE. Andra beskrev tillfällen då bristande uppmärksamhet från andra i vårdteamet fick 
som konsekvens att de slutade följa CSPE. 
  

”Bristande respekt då lägger jag ner checklistan.” (Respondent sju) 
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Utmaningar 

När CSPE implementerades dröjde det innan det föll sig naturligt att arbeta utifrån den. En 
respondent påtalade att den nya rutinen till en början skiftade fokus, respondenten 
upplevde att större fokus föll på själva CSPE än på patienten som skulle undersökas. Det 
förelåg en inlärningsperiod då arbetet omstrukturerades och vårdteamet behövde anpassa 
sig till att arbeta utifrån CSPE. Det framkom att inlärningsperioden måste få ta mer tid i 
anspråk. Vid själva införandet av den nya rutinen med CSPE upplevdes det att 
undersökningarna tog längre tid. Det visade sig dock, efter ett tag, att tid sparas under 
längre sikt, när rutinen blivit en vana. En respondent påtalade att det från andra i 
vårdteamet uppvisats ett visst motstånd mot CSPE, då det ansågs ta längre tid med den nya 
rutinen. Detta överensstämde inte med respondentens uppfattning. En annan respondent 
upplevde det svårt att vänta med inhämtande av personnummer på patienten tills alla i 
teamet befann sig i undersökningsrummet.   
 

”Ja, en sak som jag tycker är svår är att man ska fråga om personnummer när 
alla är med på rummet. Där känner jag att det är svårt för en själv att vänta så 
länge innan man frågar efter personnummer. Nej, det upplever jag som svårt, 
jag vill kolla personnummer när patienten kommer in på rummet. Och då kanske 
jag inte alltid drar det sen. Jag tänker när man arbetat efter checklistan ett tag, 
att det finns möjlighet och tillfälle att göra, att vi gör på vårt sätt. Liksom, att man 
kör en avstämning eller någonting.” (Respondent sju) 

 
Teamkänsla   
Flera av respondenterna upplevde viss svårighet i att få läkare att lyssna aktivt under tiden 
då sjuksköterskan höll sammanfattningen, enligt CSPE, inför en undersökning. En 
svårighet som upplevdes var att på instruerat vis nå somliga läkare för genomgång av 
CSPE. 

 
”Det här med att få med, att få med läkaren att lyssna, det kan jag ibland  
tycka är lite svårt.” (Respondent fem) 

 
Respondenterna upplevde att somliga läkare aktivt lyssnade när sjuksköterskan talade med 
patienten. Andra läkare kunde sysselsätta sig med andra företeelser då sjuksköterskan 
talade. De kunde till exempel ägna sig åt att ta på sig undersökningshandskar med ryggen 
vänd mot patienten. En ytterligare svårighet var att bibehålla fokus i vårdteamet då 
okoncentration kunde upplevas. Det var speciellt tydligt när nya läkare, vilka inte blivit 
ordentligt informerade om CSPE, ingick i vårdteamet. Samma problem upplevdes med 
läkare som inte arbetade på endoskopin i stor utsträckning utan kom enstaka gånger i 
månaden. Flera respondenter upplevde att det uppstod oordning i rummet när det var fler i 
vårdteamet kring patienten. Det blev därmed svårt att uppmärksamma alla på vikten av 
följsamhet efter CSPE. Hälften av respondenterna upplevde att kirurger inte föreföll anse 
att det är viktigt att följa CSPE. Det fanns en känsla av att den information patienten 
delgivit sjuksköterskan i inledningssamtalet inte var värdefull i läkarens perspektiv. 
 

”Ja, det är ju de här doktorerna som också är vana att vara på operation och 
köra. De tycker, eller några i alla fall, att det är jobbigt. ’Jag vet precis vad jag 
[läkare] ska göra’ och det finns ingen information som jag [sjuksköterska] har 
som skulle vara värdefull känns det som.” (Respondent åtta) 

 
Det framkom att arbete utifrån CSPE var enklare i ett litet vårdteam på en endoskopienhet 
där alla kände varandra.  
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En sämre följsamhet upplevdes uppstå då ett ovant vårdteam försökte arbeta helt utefter 
CSPE:s alla moment. CSPE användes inte likvärdigt när undersökningar genomfördes på 
andra enheter, till exempel på operation eller intensiv- och vårdavdelningar. Orsaker till 
detta var bland annat stress vilken berodde på att patienterna kunde vara svårt sjuka och 
cirkulatoriskt instabila. Det upplevdes att arbetet utifrån CSPE på dessa avdelningar inte 
fungerade lika bra som på endoskopienheten. En annan orsak som beskrevs var att på 
intensiv- och operationsavdelningar var en annan sjuksköterska huvudansvarig för 
patienten. En upplevelse var att CSPE fallerade när patienterna blev sövda. På 
operationsenheterna finns en egen checklista, vilken dessutom är snarlik den på 
endoskopienheterna. Den avgörande skillnaden mellan de två checklistorna var att 
patienten inte är delaktig i samma utsträckning på operationsenheten som på 
endoskopienheten. En annan upplevelse var att läkarna hade bråttom när undersökningar 
genomfördes på andra avdelningar där vakna patienter undersöktes. De kunde inte vänta på 
att sjuksköterskan iordningställt utrustningen inför undersökningen och kunde då tala med 
patienten innan sjuksköterskan var redo.  
 

”Det kan vara så att läkaren har bråttom, de kan inte vänta när man förbereder. 
Läkaren kanske gärna vill hjälpa till, men vill göra det smidigt.  
Den ena förbereder stapel och den andra frågar patienten, för att fördela jobbet 
kanske. Då har jag inte hunnit.” (Respondent tre) 

 
Följsamhet till CSPE  
Användandet av checklistan tenderade ha sämre följsamhet vid stress. När tidschemat 
fallerat och tid behövde arbetas in följdes inte checklistan fullständigt enligt rutinen. 
Likaså vid ett svårare ingrepp där det upplevdes stress uteslöts delar i checklistan. En 
känsla av skyndsamhet kunde få som konsekvens att sammanfattningen till patienten 
förbigicks.  
 

”Eh… Nä, men det jag kommer på nu är, som jag kan bli lite stressad av, är att 
ibland när det ska gå lite fort kan vissa läkare… Det kan hända att en läkare är 
på väg att sätt in bitblocket i munnen innan man har kört sin sammanfattning, att 
de vill att: ’så, nu ska vi börja’. Eh… Så det kan jag känna ibland: ’vänta jag 
måste ha min sammanfattning först’. Det kan jag känna och då har jag sagt det, 
men det är såna saker man kan bli lite stressad av ibland.” (Respondent fem) 

 
Fler respondenter talade om upplevelser av att det vid tillfällen känts svårt att ta upp 
indikationen för undersökningen och att de emellanåt undvikit denna punkt. De upplevde 
att det blev en upprepning då de redan avhandlat detta vid samtalet inför undersökningen. 
Vissa av respondenterna ansåg att det var läkarens ansvar att delge patienten indikationen 
inför undersökningen. De flesta respondenterna tyckte att den första delen av CSPE följdes 
och fungerade tillfredställande. Det framkom emellertid att den sista delen, gällande 
uppföljning, stundom glömdes bort. En annan utmaning var att få remissen för prover till 
patologen utskriven på undersökningsrummet direkt efter undersökningen. Förklaringen 
till detta angavs vara problem med datorer på undersökningsrummen.  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  

För att beskriva upplevelser av fenomen ur individers synvinkel, och på så sätt få svar på 
syfte, är kvalitativa intervjuer en tillämpbar metod enligt Kvale och Brinkmann (2009). 
Inledningsvis var idén att intervjua patienter med koppling till CSPE.  
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Det uppstod dock svårigheter i att finna ett bra syfte utifrån patientperspektivet. För att 
erhålla information om CSPE funktion så ändrades syftet till att utgå ifrån sjuksköterskors 
upplevelser. 
 
En kvantitativ ansats med enkäter hade kunnat användas ifall syftet utgått ifrån ett 
patientperspektiv. Då studien utgår ifrån sjuksköterskors upplevelser så hade det inte varit 
möjligt att få svar på 50 enkäter, vilket är ett minimum enligt Sophiahemmets Högskolas 
riktlinjer. Detta då det endast finns tre endoskopienheter i Sverige vilka använder sig av 
CSPE. 
 
Då syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta utifrån CSPE beslutades 
att data skulle insamlas genom enskilda intervjuer. Polit och Beck (2016) skriver att 
intervjuer är en lämplig metod att använda när ämnen som inte tidigare beskrivits i stor 
utsträckning ska undersökas. Polit och Beck (2016) påtalar vidare att det är enklare att hitta 
respondenter att delta i enskilda intervjuer än att delta i fokusgrupper. Det hade varit 
intressant att söka svar på syftet genom intervjuer i fokusgrupper. Detta för att skapa en 
diskussion kring syftet, vilket kanske hade givit ett rikare svar på det uppsatta syftet, vilket 
rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2009). Med tanke på de relativt små 
arbetsgrupperna på endoskopienheterna valdes denna metod bort, då svårigheter att 
sammanföra tillräckligt många respondenter vid ett och samma tillfälle sannolikt skulle ha 
uppkommit. 
 
Urval 
Ett strategiskt urval tillämpades för att få respondenter med erfarenhet inom ett specifikt 
område. Detta är, enligt Polit och Beck (2016), ett lämpligt urval vid denna typ av studie. 
För att få ett bredare perspektiv och en mer allsidig bild av fenomenet, samt större 
variationer i svaren på forskningsfrågorna, så tillfrågades respondenter från tre olika 
endoskopienheter vilka arbetar utifrån CSPE. För att respondenterna inte skulle känna 
tvång att delta i studien tillfrågade chefsjuksköterskorna på de olika enheterna lämpliga 
respondenter utifrån inklusionskriterierna. Att detta tillvägagångssätt tillämpades berodde 
på att författaren i denna studie är kollega till några av respondenterna och därmed såg en 
föreliggande risk för att respondenterna kunde påverkas av att bli personligt tillfrågade. 
Det tillämpade förfarande innebar att författaren inte var medveten om vilka respondenter 
som fått förfrågan om deltagande. En risk med tillvägagångssättet var dock att urvalet av 
respondenterna styrts av chefsjuksköterskorna och att respondenter med tydliga och starka 
åsikter tillfrågats, detta kan ha påverkat resultatet. Det kan även ha existerat en risk att 
respondenterna inte känt sig bekväma med att säga sin mening till någon de känner. Å 
andra sidan kan det vara enklare att tala mer öppet med en redan bekant person. 
Respondenterna kan ha upplevt att de var tvungna att delta i studien, ett problem som finns 
beskrivet i flera artiklar (Borbasi, Jackson & Wilkes, 2005; Cashmore, 2006). För att om 
möjligt minska risken för feltolkningar av data tillfrågades sjuksköterskor med goda 
kunskaper i det svenska språket. Då samhället blivit mer mångkulturellt hade det varit 
intressant att titta på kulturella skillnader, det hade dock blivit för omfattande för denna 
studie. För att få respondenter med erfarenhet av CSPE valde författaren att exkludera 
sjuksköterskor under inskolning. Detta för att inte riskera att erhålla svar med fokus på 
andra checklistor. 
 
Genomförande 
En intervjuguide utarbetades utifrån syftet och en pilotintervju genomfördes för att se att 
svar på syfte framkom.  
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Några av frågorna var utformade så att respondenterna kunde svara ja eller nej, vilket inte 
rekommenderas av Polit och Beck (2016). Trots detta så valde författaren till aktuell studie 
att behålla de frågorna, eftersom det gick att utforma följdfrågor med utgångspunkt i dessa 
frågor och svar framkom både i pilotintervjun och de övriga intervjuerna. 
 
Intresset upplevdes vara stort både av att delta i studien och att få ta del av det kommande 
resultatet. Författaren upplevde att respondenterna var positiva till studien. Målet var 
ursprungligen att intervjua nio sjuksköterskor. Efter åtta intervjuer upplevdes dock en 
mättnad av data och fler intervjuer skulle inte tillföra ny kunskap i ämnet. När kategorier 
och teman upprepas har datamättnad uppnåtts enligt Polit och Beck (2016) och ytterligare 
intervjuer tillför inte något nytt. 
 
För att skapa en trygghetskänsla hos respondenterna informerades de innan intervjustart 
om att de kunde avbryta intervjun när de ville utan att behöva uppge något skäl. 
Respondenterna uppmanades ta kontakt med författaren efter intervjun ifall de önskade 
tillägga eller fråga något. 
 
Intervjuerna genomfördes under respondenternas arbetstid, vilket kan ha lett till en viss 
stress på grund av hög arbetsbelastning och personalbrist. Därför upplevdes det vara av 
största vikt att hålla den tid som uppgetts i forskningspersonsinformationen. Alla intervjuer 
höll tidsangivelsen. Intervjuaren upplevde att intervjuerna gick bättre efter hand och det 
var även enklare att vänta på förtydliganden och vidare reflektioner efter hand. Då det 
uppstod tystnad upplevdes det inte som besvärande utan mer information erhålls då 
automatiskt från respondenterna. Intervjuerna utfördes på respektive endoskopienhet och 
rum bestämdes av respondenterna. Detta tillvägagångssätt användes då det var bekvämast 
för respondenterna, vilka inte behövde avsätta extra tid för att uppsöka lokal utanför 
arbetsplatsen. Enligt Polit och Beck (2016) är det viktigt att välja plats så att risken att bli 
störd minimeras, trots att hänsyn till detta tagits blev två av intervjuerna avbrutna. Det 
föranleder att tro att det skulle varit bättre att hålla intervjuerna på en annan plats, så att 
övriga kollegor inte haft kännedom om lokalen. Trots avbrott så fullföljdes dessa två 
intervjuer och viktig data framkom. 
 
Intervjuguiden tillämpades under alla intervjuer och författaren lade särskild tyngd på 
orden ”checklista” och ”upplevelse” när denne ställde frågorna för att tydliggöra fokus. 
Författaren upplevde att frågorna delvis överlappade varandra, varför det kändes bra att en 
semistrukturerad metod för intervjun valts. Alla frågor ställdes vid samtliga intervjuer, 
dock inte i samma ordning. Då författaren till studien inte tidigare genomfört intervjuer 
måste det tas i beaktande att viktig fakta kan ha undgått till följd av oerfarenhet gällande 
intervju- och frågeteknik. 
 
Intervjuaren besitter, enligt Chew-Graham, May och Perry (2002), en viss makt och risk 
finns att respondenten kan säga saker mot sin vilja. Då ämnet som avhandlats inte ansågs 
tillhöra ett känsligt område upplevde författaren inte att någon av respondenterna verkade 
besvärade efter någon fråga, dock kan det finnas en risk att så är fallet. 
 
Förförståelse 
Författaren har, efter lång erfarenhet inom det endoskopiska området, en förförståelse i 
ämnet för studien, därför lades stor vikt vid att författaren försökt förbli objektiv genom 
hela studien. Kunskap kring ämnet kan påverka forskningsprocessen.  
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En risk är att tolkningen av data färgas av den egna förförståelsen för ämnet och att fel 
slutsats därför dras. En risk för omedveten tolkning av data existerar. Det kan även vara till 
fördel att besitta förkunskaper då större förståelse till data finns, vilket Lundmark och 
Hällgren Graneheim (2012) anför. Polit och Beck (2016) påtalar vikten av att 
förförståelsen ska finnas i åtanke genom hela arbetet för att minimera risken av att 
påverkas av egna värderingar och åsikter. Detta har författaren försökt hålla i åtanke 
genom att föra en kritisk självreflektion utifrån den egna förförståelsen i ämnet. 
 
Analysförfarande 
Lundmark och Hällgren Graneheim (2012) menar att kvalitativ innehållsanalys har en 
fördel då tolkningen kan genomföras på olika nivåer. Det finns en risk att förlora helheten 
om analysen genomförs för textnära och kodningen blir för detaljerad. För att texten ska 
vara begriplig och meningsfull behövs en viss abstraktion och tolkning. Lundmark och 
Hällgren Graneheim (2012) menar vidare att viss tolkning kan leda till ökad möjlighet att 
se mönster och sammanhang. Intervjuaren har själv transkriberat all text vilket lett till 
ytterligare förståelse för data. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) hade tillförlitligheten 
ökats ifall två personer transkriberat data, eftersom eventuella skillnader då kunnat 
upptäckas. Likaså hade troligtvis hela analysen skilt sig om studien genomförts av två 
författare eftersom det handlar om tolkning av data. Analysförfarandet tog lång tid och 
processen att dela in data i kategorier och subkategorier var ansträngande. Flera koder 
liknade varandra och passade in i flera subkategorier. 
 
Trovärdighet samt pålitlighet 
Trovärdighet och pålitlighet påverkas av insamlingsmetoden enligt Carlsson (2012). Olika 
formuleringar av samma frågor kan få olika resultat till följd. Författaren till denna studie 
har försökt vara observant och lyhörd under intervjuerna för att få svar på uppsatt syfte och 
därigenom öka trovärdigheten för studien. Det finns alltid en risk att genomföra intervjuer 
med kollegor och detta måste tas i beaktande enligt Vetenskapsrådet (2011). Det kan finnas 
en risk att intervjuaren till aktuell studie påverkat respondenterna omedvetet för att få ett 
intressant resultat. Detta har dock tagits i beaktande löpande genom hela studien och 
intervjuaren har försökt att tänka på detta under intervjuerna samt försökt att hålla sig 
neutral. 
 
För att öka trovärdigheten i en studie rekommenderas av Polit och Beck (2016) att flera 
personer läser och bearbetar samma data. Detta har inte skett i denna studie vilket kan ses 
som en brist. Hjälp av utomstående togs dock av en oberoende person för att läsa den 
avidentifierade och transkriberade texten för att kontrollera att data var förståelig. Mycket 
tid har lagts på att läsa data samt att dela in texten i kategorier och subkategorier för att 
göra tydliga avgränsningar. Efter återkoppling från handledare har texten bearbetats 
ytterligare och förtydligats, vilket stärkt studien. 
 
Det finns en risk att respondenterna kan uppleva att författarens tolkning av intervjuerna 
inte stämmer överens med vad de försökt förmedla och att resultatet således inte speglar 
deras upplevelser (Sandelowski, 1994). För att stärka studiens pålitlighet har citat från 
respondenterna redovisats. Dock kan inte intervjuer ses som oberoende av intervjuaren då 
denne är delaktig i processen enligt Lundmark och Hällgren Graneheim (2012). 
 
För att öka trovärdigheten i studien så hade det varit intressant att ta del av upplevelser från 
alla yrkesprofessioner i vårdteamet gällande användandet av CSPE.  
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I denna studie ligger fokus hos sjuksköterskor, men då läkare är en del i vårdteamet och 
viss kritik gentemot dem framkommit så hade det varit intressant att ta del av deras 
upplevelser av CSPE. Speciellt då flera studier tyder på brist av följsamhet från läkare när 
det kommer till tillämpande av checklista (Haugen et al. 2014; O`Connor et al., 2013; 
Thomassen et al., 2010).  
 
Resultatdiskussion 

Resultatet tyder på att sjuksköterskornas upplevelse av att arbeta utifrån en CSPE är 
positiva, dock beskrivs vissa utmaningar. Studiens resultat diskuteras utifrån de tre 
kategorier vilka framkommit efter analysen av texten från intervjuerna: personcentrerad 
vård, säkerhet och utmaningar. 
 
Personcentrerad vård 
En av sjuksköterskans kärnkompetenser är att bedriva personcentread vård varför en 
checklista med fokus på detta område känns angeläget att undersöka. Respondenterna 
upplevde att vården blivit personcentrerad på ett tydligare sätt i och med att patienterna 
efter implementering av CSPE är delaktiga i samspelet kring den endoskopiska 
undersökningen. Detta stämmer väl in i kompetensbeskrivningen för akutsjuksköteskor 
(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
I den påtalas vikten av att patienterna får ett systematiskt och standardiserat 
personomhändertagande och förutsättningar för att skapa delaktighet och partnerskap i den 
aktuella vårdsituationen med hänsyn tagen till den sårbara situation patienten befinner sig i 
(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I aktuell 
studie beskrevs hur patienterna på ett mer naturligt sätt blir delaktiga och inbjuds att 
kommunicera innan och under undersökningarna. Den gemensamma genomgången av 
relevant hälsohistoria och indikation, där patientens uppgifter kontrolleras gentemot den 
information som fanns i remiss, upplevdes av sjuksköterskorna innebära en ökad 
delaktighet för patienterna, eftersom patienterna här kunde komplettera information på ett 
naturligt sätt. Detta bekräftar Bundgaard et al. (2016), vilka beskriver patienters 
upplevelser vid endoskopiska undersökningar. Deras resultat visade att patienter värderar 
den tid som avsatts för information, undervisning och stöd som värdefull. Författaren till 
aktuell studie har inte funnit någon existerande checklista gällande delaktighet och 
personcentrerad vård, varför det är svårt att göra någon jämförelse. Litteratursökningar 
visar att det finns en kunskapslucka gällande detta område.  
 
Tierney et al. (2016) beskriver hur en tydlig och god kommunikation och dialog är av vikt 
för att öka patienters aktiva deltagande. Resultatet bekräftas i aktuell studie, där 
respondenterna upplevde att delaktigheten blivit tydligare genom det nya förhållningsättet 
gällande kommunikation. Vidare beskrevs upplevelser som berörde värdighet för 
patienterna när de fick inta en sittande ställning under kommunikationen inför 
undersökningen. Vid introduktionsträningen av CSPE fick respondenterna själva testa att 
inta liggande och sittande ställning samtidigt som samtal fördes och samtalet uppfattades 
som mer jämlikt i sittande ställning. Värdighet för patienterna upplevdes även öka när alla 
professioner kring patienten var involverade och uppmärksamma i kommunikationen inför 
undersökningen. Edberg et al. (2013) beskriver hur patienters uppgifter tillsammans med 
sjuksköterskans information bidrar till en gemensam förståelse, vilket även respondenterna 
i denna studie beskriver. Respondenterna upplever att patienternas delaktighet blivit 
tydligare efter införandet av CSPE.  
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I linje med tidigare forskning (Gleason et al., 2009; Kumar et al., 2007) redovisas att 
genom att inbjuda till och möjliggöra patienters delaktighet så ökar sannolikheten för ett 
ökat samarbete från dessa, vilket är av vikt vid endoskopiska undersökningar. 
 
Det nya förhållningssättet kring kommunikationen, som uppkommit i samband med 
införandet av CSPE, påminner om SBAR, där informationen blir tydlig på ett strukturerat 
sätt. CSPE är utarbetad så att den information vilken är av vikt för undersökningen 
framkommer, likaså att patientens erfarenheter och önskemål lyfts fram på ett naturligt sätt. 
Respondenterna beskriver en vinst i att patienterna inte behöver upprepa information utan 
istället blir delaktiga och kan korrigera eventuella missuppfattningar. Patienterna får en 
möjlighet att själva påverka informationen så att den förmedlas på ett förståeligt sätt, vilket 
borde resultera i ett lugn och en känsla av kontroll hos patienterna. Tierney et al. (2016) 
bekräftar detta i sin studie där patienter tillfrågats angående personcentrerad vård och 
endoskopi. Där framkommer att patienterna värdesätter vårdteamets förmåga att 
kommunicera på ett effektivt sätt gällande undersökningen och resultatet (Tierney et al., 
2016). I specialistsjuksköterskans kompetens ingår att individuellt anpassa kommunikation 
på ett systematiskt och tryggt sätt. Viss otrygghet beskrevs av respondenterna när 
kommunikation fördes via tolk och det är förstås frågan om hur väl delaktigheten kan 
garanteras dessa patienter. Respondenter beskrev i aktuell studie även svårighet gällande 
delaktighet när patienter är medvetandepåverkade. Delaktigheten är då ej möjlig att 
kontrollera på samma sätt. Respondenterna beskrev dock att information i dessa situationer 
gavs på anpassad nivå, dock inte lika utförlig. Edberg et al. (2013) bekräftar vikten av 
information på korrekt anpassad nivå och således aktuell studies resultat. Det finns flertalet 
studier liksom denna vilka pekar på att en fullgod kommunikation minimerar risken för 
komplikationer (Berenholtz et al., 2009; Dunn et al., 2007; Fore et al., 2013; Hay et al., 
2016). 
 
Respondenterna beskrev även en känsla av stärkt teamkänsla när alla fick komma till tals 
på ett tydligt sätt, vilket även Flin et al. (2006) beskriver. Respondenter beskrev att 
sjuksköterskans roll uppfattades viktigare efter CSPE:s införande. Anledningen till detta 
kan vara att sjuksköterskor håller i sammanfattningen inför undersökningen. Detta 
stämmer väl med Socialstyrelsens (2013) beskrivning av en patientsäker vård, i vilken det 
framgår att vården ska vara tydlig utifrån rutiner och riktlinjer. Vidare framhålls att rutiner 
och riktlinjer ska var kända och accepterade av alla i vårdteamet kring patienten. 
Respondenterna upplevde att deras engagemang och ansvar att förmedla patienters 
uppgifter blivit tydligare i och med införandet av CSPE, vilket styrks av Sadooghiasl et al. 
(2016) studie. Sadooghiasl et al. (2016) har i sin studie undersökt sjuksköterskors 
moraletiska ansvar och dragit slutsatsen att sjuksköterskans moraliska kurage gör denne 
mer framgångsrik i sin profession. En respondent upplever att sjuksköterskans roll blivit 
synligare efter CSPE:s införande, detta beskrivs även av Haugen et al. (2014) vilka påtalar 
en trygghet och en öppenhet i kommunikationen och överföring av information utifrån 
checklista leder till tydlighet. Flin et al. (2006) beskriver hur vårdteamet stärks då allas 
åsikter uppmärksammas vilket även upplevdes av respondenterna i denna studie. Likaså 
beskrev respondenterna en vinst av att CSPE involverar patienterna på ett aktivt sätt 
eftersom sammanfattningen förmedlas till patienten. I det tidigare förhållningssättet var det 
lätt hänt att informationen kommunicerades till de andra i vårdteamet utan att patienten 
inkluderades. Patienten blev således inte delaktig på samma sätt. Flera respondenter 
upplevde att kommunikationen/dialogen med patienter och vårdteam blivit enklare då 
CSPE strukturerat upp kommunikationen, vilket även beskrivs av Berenholtz et al. (2009).  
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Berenholtz et al. (2009) skriver i sin studie om hur standardiserade verktyg förbättrat 
kommunikation och likaså stärkt vårdteamet. I kompetensbeskrivningen för 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård (2017) beskrivs vikten av 
samverkan i vårdteam med kunskaper och färdigheter för att verka för tvärprofessionellt 
omhändertagande samt bedriva evidensbaserad vård. Aktuell studie har även den pekat på 
att det standardiserade omhändertagandet skapat ett tydligare och ett starkare vårdteam. 
Det upplevdes en viss oreda och oklarhet hos respondenter vid de tillfällen när strukturen 
rubbades av att läkaren inte inväntade sjuksköterskan utan avhandlade CSPE på egen hand. 
Här kan ses en risk för att CSPE används slentrianmässig och viktig information förbises, 
vilket även Aveling et al. (2013) beskriver. 
 
Säkerhet 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) fastställer att vården ska bedrivas patientsäkert och 
att åtgärder ska vidtas för att förebygga vårdskador. Ett sätt att uppfylla dess krav är 
användandet av CSPE, vilket bekräftas av respondenterna i studien. En av 
specialistsjuksköterskans kärnkompetenser är säker vård, vilket även är en viktig del i 
CSPE. Respondenterna upplevde en känsla av trygghet då CSPE fick till följd att viktiga 
frågor angående personnummer, allergier, antikoagulantia och tidigare erfarenheter som 
nämnts vid sammanfattningen och samtalet inför undersökningarna framkom. Studier, 
vilka utförts vid användandet av WHO:s checklista under operationer, bekräftar att 
checklista säkerställde identiteten hos patienter och att rätt ingrepp genomfördes. Risk för 
ohälsa och dödlighet minskade dessutom (de Vries et al., 2010; Haynes et al., 2009; Weiser 
et al., 2010). Vanliga orsaker till vårdskador är, enligt Lindh och Sahlqvist (2012), 
förväxling av patienters identitet samt fel begångna till följd av misstag vid 
informationsöverföring. Enligt respondenterna i aktuell studie hjälper CSPE till att undvika 
dessa misstag på ett naturligt sätt. Respondenterna upplevde den gemensamma kontrollen 
av identiteten på patienterna som en extra säkerhet. 
 
Att kontrollera så att informationen i remissen stämde överens med patientens uppfattning 
en ytterligare gång inför undersökningen skapade en känsla av säkerhet hos 
respondenterna. Då förändringar i patientens hälsohistoria kunnat uppstå efter remissens 
skrivande så kändes den ytterligare kontrollen angelägen. En annan risk är att remittenten 
förväxlat patienter i remisser. Införandet av CSPE innebar att hela vårdteamet fick samma 
information vid samma tillfälle. Haugen et al. (2014) styrker att säkerhetstänkande utifrån 
en checklista ger en trygghet och öppenhet i att kommunicera och överföra information, 
vilket även bekräftades av respondenter i denna studie. Respondenterna upplevde att CSPE 
omfattade viktiga uppgifter inför undersökningarna, vilket troligtvis är en förutsättning för 
att en ny rutin ska efterföljas.  
 
Ödegård (2013) påtalar att avsteg från rutiner ökar risk för patientskada. Respondenterna 
påtalade bristande följsamhet till CSPE vid specifika tillfällen, orsaker till detta var stress 
och en upplevelse av bristande engagemang från andra i vårdteamet. Ödegård (2013) 
skriver vidare att den allmänna kulturen på arbetsplatsen har betydelse för patienternas 
säkerhet och förhindrande av vårdskador. Det kan således föreligga en risk för vårdskada 
när CSPE inte följdes enligt rutin. En beredskap för hur dessa situationer ska hanteras vore 
således önskvärt. Författaren till aktuell studie fick en uppfattning av att teamarbetet 
förefaller ha blivit starkare och tydligare efter CSPE:s införande i det mindre vårdteamet 
på endoskopin, där en sjuksköterska och en läkare ingår. Olsson et al. (2016) beskriver 
liksom respondenterna en upplevelse av att det ökade teamarbetet lett till en säkrare vård 
för patienterna.  
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Vidare skriver Olsson et al. (2016) att ett öppet arbetsklimat, där alla kan framföra sina 
åsikter och har mod att ifrågasätta, stärker vårdteamet. Ingen av respondenterna påtalade 
att patienterna var negativt inställda till CSPE, däremot beskrevs en viss undran från de 
patienter som kommer på regelbundna kontroller och inte tidigare varit med om den nya 
rutinen. Dessa patienter upplevde en viss förvåning när läkaren och sjuksköterskan de 
träffat i flera år helt plötslig presenterade sig inför undersökningen.  
 
Resultatet visar på att stress medför att CSPE inte följs enligt inlärd struktur, 
respondenterna påtalade dock att uppgifter om identitet och allergier alltid kontrollerades. 
Stress upplevdes när undersökningar genomfördes på avdelningar där personal som 
saknade vana av CSPE ingick. Respondenterna beskrev även stress när undersökningarna 
var brådskande på grund av patientens hälsotillstånd. Stress kunde även uppstå då 
vårdteamet bestod av medarbetare som inte känner varandra. I ett sådant, ovant, vårdteam 
kunde en viss osäkerhet uppstå. Här kan en risk för tillbud föreligga då rutinen inte följs ut 
enligt CSPE. Det är ogynnsamt eftersom standardiserade verktyg underlättar säkrare 
kommunikation och är tidsbesparande enligt Lindh och Sahlqvist (2012). Respondenterna 
beskrev att CSPE behövde anpassas efter patientens situation och hälsostatus. 
 
Utmaningar 
En upplevelse som beskrevs i studien var att det dröjde innan det kändes naturligt att arbeta 
utifrån CSPE. Respondenterna beskrev att när den nya strukturen blivit en vana besparade 
CSPE tid. Flera studier uppvisar att orsak till minskad följsamhet av checklistor beror på 
att de tar för lång tid i anspråk (O`Connor et al., 2013; Thomassen et al., 2010).  
Nørgaard et al. (2016) beskriver att tidsmässigt korta och akuta operarationer har en 
minskad följsamhet till checklistor vilket förklaras bero på stress. Detta resultat stämmer 
väl med aktuell studie där stress är en orsak till minskad följsamhet av CSPE. Det kan 
förefalla anmärkningsvärt att de få minuter, vilka spenderas på genomgångar av 
checklistor, utgör ett hinder när det finns studier som tydligt beskriver hur användande av 
checklista skapar en ökad säkerhet för patienterna. I denna studie beskrev respondenter att 
sammanfattningen vid somliga tillfällen uteslöts på grund av tidsbrist, vilket resulterar i 
risk för minskad delaktighet för patienterna och på så vis strider mot huvudsyftet med 
CSPE. 
 
En annan upplevd utmaning efter implementeringen var en viss svårighet att få alla i 
vårdteamet att fokusera på CSPE och att göra alla delaktiga i den nya rutinen. En orsak till 
detta kan vara att det tar lång tid att implementera och genomföra ett förändringsarbete. 
Socialstyrelsen (2012) beskriver att det tar upp till tre år att genomföra ett 
förändringsarbete om det löper problemfritt. Med den höga personalomsättningen som 
råder inom hälso- och sjukvården idag är det inte orimligt att dra slutsatsen att det kan ta 
längre tid då personalen ständigt byts ut. Detta kan innebära en risk att följsamheten därför 
fördröjs. Emellertid borde det vara enklare att lära ut nya rutiner till ny personal, vilka inte 
blivit inskolade på annat vis. Socialstyrelsen (2012) skriver vidare att stor vikt bör läggas 
på undervisning och återkoppling, vilket även några respondenter i aktuell studie angående 
CSPE påtalar. En orsak till den bristande följsamhet av CSPE som beskrevs var att alla inte 
fått utbildning angående den nya rutinen. Haugen et al. (2014) påvisar även ett resultat 
vilket tyder på att regelbunden teamträning är viktig för att vidhålla säkerhet. 
 
Respondenterna beskrev att samarbetet i vårdteamet var viktigt. En upplevelse var att det 
var enklare att arbeta utifrån CSPE i ett litet team där endast patienten, endoskopisten och 
sjuksköterskan ingick.  
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Det upplevdes vara viktigt för teamkänslan att alla tilläts möjlighet att höras. Möjligheten 
att bli uppmärksammad och hörd får en ökad teamkänsla till följd, vilket bekräftas i en 
studie av Molina et al. (2015). Det framkommer i den studien att ett negativt 
arbetsklimat/miljö leder till att alla inte vågar uttala sina åsikter och därmed kan säkerheten 
inte garanteras (Molina et al., 2015). Det finns flera studier vilka tyder på att en icke 
tillfredställande arbetsmiljö kan utmynna i att misstag uppkommer mer frekvent (Flin et 
al., 2006). Respondenterna beskrev att de upplevde att följsamheten till CSPE minskade 
när det ingick flera personer i vårdteamet kring patienten och en viss oordning upplevdes 
då. Likaså när läkare som inte arbetade på endoskopin regelbundet ingick i vårdteamet. Det 
strukturerade sättet att följa CSPE föll sig inte naturligt vid dessa tillfällen. Tierney et al. 
(2016) konstaterar i sin studie att kommunikationen i vårdteamet anses vara en viktig 
punkt för patienttillfredsställelsen. Författaren till detta arbete kan se en tydlig koppling till 
att nya och ovana vårdteam kring CSPE utgör en orsak till minskad följsamhet.  
 
I aktuell studie beskrev respondenterna en upplevelse av att kirurger i allmänhet hade 
svårare att följa CSPE vilket även bekräftas av Haugen et al. (2014). Detta kan tyckas 
märkligt då det är en av deras vardagliga uppgifter på operationsavdelningen. I en studie av 
Erestam et al. (2017) framkommer att anestesiologer och kirurger har ett annat sätt att se på 
samarbete och kommunikation. Samarbete är en viktig del i ett vårdteam, vilket även 
framkommer i aktuell studie, det tyder på att ytterligare resurser behöver läggas på dessa 
områden.  
 
Slutsats 

Sjuksköterskorna upplevde att CSPE bidragit till en ökad säkerhet för patienterna. 
Dessutom upplevde sjuksköterskorna att patienternas delaktighet hade ökat då de blivit 
aktivt involverade i sjuksköterskans sammanfattning inför den endoskopiska 
undersökningen. Utmaningar i vårdteamet angående samarbetet behöver lyftas fram och 
bemötas. 
 
Klinisk tillämpbarhet 

Patienter har rätt till en säker och personcentrerad vård. För att uppnå detta måste hälso- 
och sjukvården utvecklas och driva ständiga förbättringsarbeten samt följa evidensbaserad 
vård. Hälso- och sjukvården ska verka för ett tvärprofessionellt omhändertagande, där 
samverkan i olika vårdteam är av vikt. Resultatet från studien kan komma att bidra till 
ökad förståelse för uppföljning och utbildning efter implementering av ny rutin för att få 
det att fungera optimalt. Tid och teamträning behövs för att få nya rutiner att bli den nya 
normen. Regelbunden återkoppling och teamträning borde därför genomföras på 
regelbunden basis. 
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Forskningspersonsinformation 
 
Titel - Checklista vid endoskopiska undersökningar  
 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta utifrån checklista vid 
endoskopiska undersökningar. 
 
Bakgrund 
Sjuksköterskans profession vilar på de sex kärnkompetenserna: personcentrerad vård, 
säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. 
Efter implementering av checklista vid endoskopiska undersökningar ter det sig viktigt att 
beskriva upplevelsen av att arbeta utifrån checklista med fokus på personcentrering och 
säkerhet. 
 
Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas då du är sjuksköterska och har erfarenhet inom endoskopi och användning av 
checklista. 
 
Hur går studien till 
Studien baseras på enskilda intervjuer, som beräknas ta 30 min. Intervjun kommer att ske 
enskilt under arbetstid och i nära anslutning till din arbetsplats. 
 
Hantering av data och sekretess 
Verksamhetschef vid din klinik har givit sitt samtycke till att denna studie genomförs. Om 
du är intresserad av att medverka ber jag dig kontakta mig (se kontaktuppgifter), så att vi 
kan boka en tid för intervju. I samband med intervjun ombeds du att signera ett 
samtyckesformulär. Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant. 
Forskningsetiska principer kommer att följas och uppgifter som lämnas under intervjun 
kommer att hanteras konfidentiellt. Enbart jag som student samt min handledare har 
tillgång till insamlat material och materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kan 
ta del av det. Det inspelade materialet samt de utskrivna intervjuerna kommer att kasseras 
då studien är avslutad. 
 
Information om studiens resultat kommer att presenteras i ett självständigt arbete på 
avancerad nivå och finnas tillgänglig via DiVA som är en gemensam portal för 
forskningsrapporter och studentarbeten på internet. Kontakta mig om du är intresserad av 
resultatet. 
 
Frivillighet  
Deltagande i denna studie är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 
medverkan utan att ange skäl. Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta 
mig. 
 
Ansvariga för studien:  
Monita Törnqvist,  
Leg sjuksköterska  
  
 
 
 

 
Handledare: 
Linda Gellerstedt,  
Leg sjuksköterska, Doktorand  
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Samtyckesformulär 
 
Checklista vid endoskopiska undersökningar 
 
Jag bekräftar att jag har erhållit information om studien och vad ett deltagande innebär för mig. Jag har fått 
information om vad studien innebär och att de uppgifter som jag lämnar endast används i denna studie och på 
det sätt som har beskrivits. Jag är medveten om hur mina personuppgifter behandlas och att dessa inte 
kommer att spridas vidare till någon tredje part.  
 
Jag är medveten om och har fått information kring att mitt deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när 
som helst, även under pågående studie kan välja att avbryta mitt deltagande utan någon förklaring samt att ett 
eventuellt avbrytande inte medför några konsekvenser gällande min anställning. 
 
Jag har haft möjlighet att ställa frågor och fått dessa besvarade. 
 
Jag väljer att delta i denna studie och bekräftar det genom att skriva under detta 
samtyckesformulär 
 
 
 
_____________________________ 
Ort och Datum 
 
 
______________________________ 
Underskrift informant  
 
 
______________________________ 
Namnförtydligande  
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Intervjuguide 
 
Samtliga intervjuer kommer att inledas med att informera kring syftet för studien och 
intervjun samt återigen informera om frivillighet att delta och att de kan avbryta sitt 
deltagande utan att behöva ange något skäl. Innan intervjun inleds kommer informerat 
samtycke att inhämtas och samtyckesformuläret ska signeras innan intervjustart.  
 
Inleder intervjun med att fråga efter: 
Ålder på respondent, antal år som sjuksköterska, antal år på endoskopienhet, kön 
Hur upplever du att det är att arbeta utifrån checklistan? 
Hur upplever du checklistan utifrån personcentrerad vård? På vilket sätt, varför/varför inte? 
 
Ett annat mål är ökad patientsäkerhet. Hur upplever du checklistan utifrån patientsäkerhet? 
På vilket sätt, varför/varför inte? 
 
Upplever du att det är vissa moment i checklistan som är mer utmanande än andra? Kan du 
utveckla, ge exempel… 
 
Hur upplever du att checklistan fungerar? Kan du ge exempel på tillfällen när den inte 
fungerar. Vad tänker du att det beror på… 
Använder du dig av den alltid, ifall inte, när fungerar det sämre?  
 
Hur arbetar du, utifrån checklistan, när patienten inte kan kommunicera? 
Hur fungerar arbetet med checklista när patienten inte kan medverka? 
 
Hur fungerar checklistan vid akuta undersökningar? Hur fungerar det när ni går till annan 
avdelning för att genomföra undersökningen? 
 
Är det något moment i checklistan (alla delar) som fungerar sämre? Kan du ge exempel? 
Vad kan det bero på? 
Ser du några vinster med att arbeta utifrån en checklista? I så fall vilka? 
Ser du några förluster med att arbeta utifrån en checklista? I så fall vilka?  
Upplever du att din egna bild av personcentrerad vård har ändrats på något sätt sedan du 
började arbeta utifrån checklistan, kan du ge exempel, kan du utveckla, hur menar du då, 
etc. 
 
Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 


