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SAMMANFATTNING 
 
Fel och misstag relaterade till bristande kommunikation och brister i teamarbete sker inom 
sjukvården, vilket medför ett hot mot patientsäkerheten, framför allt i akuta situationer där 
snabba beslut måste tas och där liv står på spel. Forskningen visar att det är den mänskliga 
faktorn som är en bidragande orsak till dessa fel och misstag. Standardiserade arbetssätt, 
effektivt teamarbete och tydlig kommunikation i teamet krävs för att säkerställa 
patientsäkerheten. 
 
Syfte med föreliggande studie var att beskriva specialistsjuksköterskans upplevelser av 
interprofessionell teamträning samt hur det påverkar kommunikation och teamarbetet i det 
kliniska arbetet. 
 
Metoden utgjordes av semistrukturerade intervjuer som genomfördes med åtta 
specialistsjuksköterskor som genomgått interprofessionell medicinsk simulering. Materialet 
analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 
 
Resultatet utmynnade i två teman utifrån studiens tvådelade syfte. Det första temat var 
upplevelser av simuleringsövningen där följande tre kategorier framkom: lärandemiljö, 
samverkan i team samt kommunikation. Det andra temat var effekter i det kliniska arbetet där 
följande tre kategorier framträdde: samverkan i team, kommunikation samt patientsäkerhet.  
Resultatet visar att specialistsjuksköterskans upplevelser den interprofessionella 
teamträningen som mycket positiv. Nyttan av att träna och att använda sig av 
loopkommunikation tillsammans med de andra i teamet belystes. Likaså belystes betydelsen 
av att ha en tydlig ledare i teamet i det akuta omhändertagande, vilket skapar känslan av 
delaktighet. Teamledarens uppgift är att skapa en tydlig struktur och ett bra teamarbete runt 
patienten, vilket ökar patientsäkerheten.  
 
Slutsatsen av studien visar att interprofessionell medicinsk simuleringsövning ger en ökad 
medvetenhet kring vikten av ett välfungerande team med en effektiv kommunikation i det 
akuta omhändertagandet. Vidare visade det sig att alla specialistsjuksköterskor fått flera 
verktyg som var användbara i det kliniska arbetet. 
 
 
 
 
Nyckelord: Teamträning, Crew Resource Management, Kommunikation, Hälso- och 
sjukvård, Patientsäkerhet, Simuleringsträning



  
  
                   

 

ABSTRACT 
 
Errors and mistakes due to lack of communication and lack of teamwork occur in medicine, 
resulting in threats against patient safety, especially in acute situations there quick decisions 
must be made and where life is at stake. Research shows that the human factors is an 
attributable to these errors and mistakes. Standardized methods, effective teamwork and clear 
communication in the team are required to ensure patient safety. 
 
The aim of this empirical study was to describe the specialist nurses´ perceptions of 
interprofessional teamtraining and how the simulation training has affected communication 
and teamwork in the clinical work.  
 
The method was semis-structured interviews, conducted with eight specialist nurses who had 
completed medical simulation training. The analysis was done whit a qualitative content 
analysis method. 
 
The study resulted in two themes based on the twofold aim. The first theme was experiences 
with simulation training, out of which three categories were found: learning environment, 
collaboration in team and communication. The second theme was experiences with effects in 
clinical works, out of which three categories were found: collaboration in team, 
communication and patient safety. The result represents the specialist nurses experience the 
interprofessional team training as positive. The benefit of practicing and using loop 
communication in teamwork was highlighted. Also the importance of clear leadership in acute 
patient care, which creates the feeling of participation, was noted.  The teamleader should 
create a clear structure and good teamwork around the patient, to improve patient safety. 
 
The conclusion of this study is that interprofessional medical simulation enhances awareness 
of the importance of a well-structured team using effective communication in emergency care.       
Furthermore, all specialist nurses stated that they recived several tools that were useful in 
everyday clinical work. 
 
 
 
 
Keywords: Teamtraing, Crew Resource Management, Communication, Healthcare, Patient 
safety, Simulationtraining 
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INLEDNING 
 
Akut sjuka patienter tas emot på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar av  
interprofessionella team. För att patienterna skall ges en säker vård förutsätts att dessa team 
har ett välfungerande teamarbete, både vad gäller struktur i omhändertagandet och i 
kommunikationen. Personerna i de olika teamen byts ständigt ut därmed är kvaliteten på 
teamarbetet en viktig och avgörande faktor som påverkar patientsäkerheten. Ett sätt att 
träna teamarbete och akut omhändertagande är öva så realistiskt som möjligt genom 
medicinsk simulering. Därmed är detta ämne intressant att belysa ytterligare genom att 
beskriva specialistsjuksköterskors upplevelser av interprofessionellt teamarbete och 
kommunikation genom medicinsk simulering. 

BAKGRUND 
 
Sjuksköterskans kärnkompetenser 
 
Termen kärnkompetens är en benämning som används inom företagsekonomi där specifika 
kompetenser sätter unik prägel och därmed ger konkurrensmässig fördel i verksamheten. 
Även inom hälso-och sjukvården används begreppet kärnkompetenser som här avser de 
nödvändiga kunskaper för vårdens alla medarbetare och professioner (Edberg et al., 2013).  
 
I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskans 
självständiga ansvar för omvårdnad av patienter genom sex kärnkompetenser som 
innefattar personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 
förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, ledarskap och pedagogiska insatser i 
omvårdnadsarbetet samt säker vård och informatik. Kompetensbeskrivningen ska utgöra 
ett stöd genom att tydliggöra kompetensen hos den legitimerade sjuksköterskan. Ansvaret 
ligger hos verksamhetschef att säkerställa att rätt kompetens finns (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2017a). 
 
Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska 
Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska grundar sig i kompetensbeskrivningen 
för legitimerade sjuksköterskor där utgångspunkten är de sex kärnkompetenserna och har 
ett övergripande perspektiv där de kompetenser som behövs för att kunna ge säker vård 
beskrivs (Swedish Emergency Nurses Association [SENA] & SSF, 2017b). 
 
Att vara Specialistsjuksköterska innebär att ha en mer sammansatt kunskap och kunna 
utföra mer komplexa kliniska bedömningar än vad som krävs vid omvårdnad på grundnivå 
(Edberg et al., 2013). För att tydliggöra och beskriva specialistsjuksköterskors yrkesroll 
och kompetens har SSF samarbetat med organisationerna SENA och Riksföreningen för 
anestesi och intensivvård och tagit fram kompetensbeskrivningar för dessa 
specialistsjuksköterskor. Den första kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 
med specialisering inom akutsjukvård utkom 2010 och reviderades senare 2017 (SENA & 
SSF, 2017b). Riksföreningen för anestesi och intensivvård utgav sina 
kompetensbeskrivningar år 2008 (Riksföreningen för anestesi och intensivvård och SSF, 
2015). 
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Sjuksköterskor ska ha handlingsberedskap och arbeta patientsäkert för att förebygga risker 
med att patienter drabbas av vårdskada, en av kärnkompetenserna innefattar 
patientsäkerhet och säker vård där även rapportering av risk för vårdskada ingår (SSF, 
2017a).  
 
Patientsäkerhet och säker vård  
 
World Health Organizations [WHO] (2011) definition av patientsäkerhet är i linje med 
Socialstyrelsens (2017a) där de definierar patientsäkerhet som skydd mot skada orsakad av 
vården och där man med vårdskada menar att patienten utsatts för lidande, drabbats av en 
psykisk eller kroppslig sjukdom eller skada samt dödsfall. Vidare beskrivs patientsäkerhet 
som frånvaro av förebyggande skada på patienten vid kontakt med vården och minskad 
risk för onödig skada associeras med sjukvården till ett acceptabelt minimum. Med ett 
acceptabelt minimum menas att hänsyn tas till kollektiva föreställningar om aktuell 
kunskap, tillgängliga resurser och sammanhanget där vården ges, vägd mot risken att ingen 
behandling eller annan behandling utförs. Vården ska också bedrivas så att den uppfyller 
kraven på god vård. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare vidta de 
sakenliga åtgärder patienten förväntas vara i behov av för att förebygga vårdskador. Skador 
orsakad av vården kan undvikas om patienten får den vård som erfordras och om hälso-och 
sjukvården vidtar adekvata åtgärder när patienten är i kontakt med vården. Även i hälso-
och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) beskrivs fokus kring kvalitén på hälso-och sjukvården 
där målet är att upprätthålla en god hälsa och vård på lika villkor till alla invånare. Som 
vårdgivare ska man även fortlöpande uppskatta om det finns risker för att det i 
verksamheten skulle kunna inträffa händelser som kan komma att medföra brister i 
kvaliteten. 
 
Säker vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser således bör sjuksköterskan utifrån 
sin medicinska kompetens ansvara för och reagera på bristande patientsäkerhet eller om 
patientens tillstånd förändras (Öhrn, 2013). Institutes of Medicine (2000) kom ut med en 
rapport år 2000 baserat på studier från Colorado och Utah där medicinska misstag 
behandlades. De publicerade statistik på att mellan 44 000 och 98 000 personer i USA dör 
varje år pga. medicinska misstag inom vården. Rapporten poängterar att sjukvården är 
årtionden bakom andra högrisk branscher som tex. flyg-, kärnkrafts-och oljeindustrin vad 
gäller att säkerställa basal säkerhet.  
 
I säker vård ingår även att sjuksköterskan skall använda standardiserade metoder för 
informationsöverföring, vilket kräver en tydlig kommunikation och samverkan i team 
(SSF, 2017c). 

Samverkan i team inom akutsjukvård som teoretisk referensram 
 
Samverkan i team 
Med utgångspunkt från en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser, samverkan i team, 
beskrivs teamets och kommunikationens betydelse för sjuksköterskor och omvårdnaden. 
Sjuksköterskor förväntas delta i teamet genom att föra fram sina åsikter och ståndpunkter 
till teamledaren och har ett eget ansvar att bidra till teamets samarbete, säkerhetskultur och 
resultat för att bidra till ett patientsäkert omhändertagande. Samverkan i teamet är en 
nyckelfaktor för en patientsäker vård och där teamarbetet i huvudsak bygger på principer 
hämtade från Crew Resource Management [CRM](SSF, 2017c). Enligt CRM bygger 
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teamarbetet på en tydlig struktur och en effektiv kommunikation där samverkan i teamet är 
nödvändigt för medicinska behandlingar, patientens hälsa och säkerhet (Weaver, Rosen, 
Salas, Baum & King, 2010). Samverkan i team innebär även att teammedlemmarna ska ha 
kännedom om och respektera de olika professionernas kunskap och betydelse. 
Teamsamverkan kan också ses som att teammedlemmarna kompletterar varandras 
kompetenser och kunskaper, skapar gemenskap, är öppna för en dialog för gemensamt 
beslutfattande och mål. (Sharp, 2012; SSF, 2017c). 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2017c) beskriver vidare att den gemensamma 
beröringspunkten för varierande team är att olika kompetenser kompletterar varandra för 
att komma till målet och för att nå bästa resultat. Även riskområden kring patienten 
beskrivs där samverkan i team är centralt för patientsäkerheten och för att vården ska 
kunna bidra med en god vård med hög kvalitet behöver sjuksköterskor öva samverkan i 
team för att upprätthålla professionell kompetens (Socialstyrelsen, 2017b). Tydlig och 
effektiv kommunikation i teamet eftersträvas då bristande kommunikation kan leda till 
allvarliga skador för patienten (Sharp, 2012; SSF, 2017c).  
 
Kommunikation  
Sharp (2012) beskriver att kommunikation som begrepp kan förklaras som gemensam eller 
ömsesidigt utbyte. Inom vården hanterar vi både verbal och icke verbal kommunikation, 
kroppsspråket. Rall och Dieckmann (2005) anser att kommunikation är nyckeln i en akut 
situation, där det är viktigt med både sändare och mottagare av ett budskap. Dessa 
författare beskriver vidare att sändare måste rikta sitt budskap direkt till en mottagare för 
att försäkra sig om att budskapet har gått fram och är mottaget. Mottagaren måste i sin tur 
förmedla till sändaren att budskapet är mottaget och återkopplar till sändaren när uppgiften 
är utfört, s.k. closed loopkommunikation. 
 
Eftersom kommunikation är en integrerad del av sjuksköterskornas arbetssätt och därmed 
en del av omvårdnaden av patienterna är det viktigt att förstå att bra och effektiv 
kommunikation inte är mer tidskrävande än usel kommunikation (McCabe & Timmins, 
2015). I det akuta omhändertagandet utgör kommunikationen en stor del och något som 
vårdpersonal alltför sällan övar på, eller lär sig i yrkesskolan, trots att forskning visar att 
mer än hälften av alla misstag i sjukvården beror på den mänskliga faktorn och bristande 
icke-tekniska färdigheter (Rall & Dieckmann, 2005).  
 
Vårdpersonal är tränade på att kommunicera i olika svåra situationer med patienter och 
närstående och där även bemötande är en viktig del av vården. Vårdpersonal är däremot 
mindre tränade i att kommunicera med varandra (Sharp, 2012). Studier visar att om 
teammedlemmarna tränar på samverkan i team och att kommunicera på ett effektivt sätt 
med varandra ökar patientsäkerheten (Gaba, 2010; Manser, 2009; Rall & Dieckmann, 
2005; Sharp, 2012; West et al., 2012).  
 
I en studie gjord i Danmark (Rabøl, Lehman Andersen, Østergaard, Bjørn & Mogensen, 
2011) visade det sig att mer än hälften av alla vårdskador hade kommunikation som en 
bidragande orsak. Under ett arbetspass finns det många tillfällen där kommunikation är den 
viktigaste komponenten och där felaktigheter kan få allvarliga konsekvenser för patienten. 
Flera riskmoment beskrivs i litteraturen, några av dessa är bland annat telefonkontakt, 
rapportering mellan skiften, förflyttningar av patienten samt när olika yrkesspecialiteter 
involveras i patienten. Det mest riskabla momentet för kommunikationsbristerna sker vid 
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överlämnande av patienten mellan olika personalgrupper tillexempel vid överrapportering 
från akutmottagningen till intensivvårdsavdelning (IVA) (Rabøl et al., 2011; Öhrn, 2013). 
Ett hjälpmedel för en säkrare överrapportering är SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, 
Rekommendation) som är ett strukturerat verktyg för att underlätta en snabb, effektiv och 
tydlig kommunikation mellan vårdpersonal. En annan risk för kommunikationsbrist är vid 
akuta situationer där tydlig och korrekt kommunikation är ytterst viktigt, eftersom 
informationsöverföringen sker under tidspress och situationen ofta är kaotisk (Sharp, 2012; 
Woodhall, Vertacnik & McLaughlin, 2008; Öhrn, 2013). Det finns dessutom flera andra 
faktorer som kan störa eller påverka kommunikationen mellan själva teammedlemmarna. 
Några av dessa är försvarsmekanismer, värderingar, attityder och övertygelser, 
perceptuella störningar samt fördomar (Hindle, 2006). 
 
I flera studier beskrivs det att kommunikation är ett komplicerat område och att 
kommunikationsbrister mellan läkare och sjuksköterskor kan vara en patientsäkerhetsrisk  
(Thomas, Bertram & Johnsson, 2009; O´Leary et al., 2010). Ett effektivt teamarbete och en 
tydlig kommunikation kan hjälpa till att förebygga oundvikliga misstag med skadlig 
utgång för patienterna om teamet i tillägg till detta använder sig av standardiserade verktyg 
kan man ytterligare höja säkerheten för patienterna. Ett sätt att effektivisera 
kommunikationen och förbättra samarbetet i teamet och därmed patientsäkerheten är att 
träna genom CRM (Gaba, 2010; Leonard, Graham & Bonacum, 2004; Rall & Dieckmann, 
2005; Rose, 2011; Sharp, 2012; West et al., 2012). 
 
Rabøl et al. (2011) redovisar att mer än 50% av alla situationer mellan vårdpersonal som 
innefattar verbal kommunikation innebär risk för patientsäkerheten. Den största risken man 
såg i denna studie var vid överrapportering av patient. Framförallt när det inte var 
rapportering via personalen alls, när de flyttades mellan sjukhusen eller avdelningarna, 
eller när rapporten gick mellan specialiteter eller via telefonen. Även störningsmoment 
som att sjuksköterskan blir avbruten av ett telefonsamtal kan innebära risker för patienten 
(Öhrn, 2013). I en svensk studie (Berg et al, 2016) intervjuades sjuksköterskor och läkare 
som arbetade på akutmottagning från två olika sjukhus i Sverige om hur de uppfattade 
olika slags situationer med avbrott eller störningsmoment, vad man upplevde var ett 
störningsmoment eller inte. Utlösande faktorer för att uppleva en negativ arbetsbelastning 
var hög arbetsbelastning, frekventa och irrelevanta avbrott samt frågor just i den stunden 
när det var högt tryck och mycket att göra. Det som inte uppfattades som avbrott eller 
störningsmoment var relevanta frågor för just den uppgiften eller arbetsmomentet man stod 
inför. Att få information om att patienten börjar försämras upplevdes inte heller som 
störande. Att bli störd av en enkel fråga när man anlade exempelvis en CVK upplevdes inte 
heller som ett störningsmoment som ingav stress. Det upplevdes mer störande att upprepat 
avbrytas av frågor under ett och samma arbetsmoment. Ju mer kompetens och erfarenhet 
sjuksköterskan har, desto mindre upplevdes det som att man blir störd vid avbrott för man 
har lång erfarenhet och trygghet att förlita sig på och behöver inte anstränga sig på samma 
sätt för att svara. Frågor och avbrott som var förutsägbara eller som man får räkna med i 
sitt arbete upplevdes inte som störande eller som ett avbrott (Berg et al, 2016).  
 
Aitken et al. (2012) redovisar vikten av att sträva efter god kommunikation med ett tydligt 
ledarskap inom intensivvården. Tydlig kommunikation och ökad motivation i teamet 
främjas av ett effektivt ledarskap. En säker vård för patienten förutsätter att den 
information som förmedlas kommuniceras på ett tydligt sätt och att informationen är 
korrekt (Öhrn, 2013).  
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Team 
 
Begreppet team kommer från idrotten under 1900-talets början och innebar att man skulle 
få medarbetare att arbeta åt samma håll i en gemensam kraftansträngning (teamwork). 
Lagsporter använde teamarbetet som ett sätt att fördela ansvar, skapa engagemang samt 
delaktighet. Det första exemplet på team som beskrivs inom sjukvården var inom 
psykiatrin (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). Det finns ett flertal definitioner av 
ett team där de gemensamma nämnarna är att ett team består av två eller fler individer som 
arbetar mot ett gemensamt mål och där alla i teamet har gemensamt ansvar för att nå målet, 
det bästa för patienten (Baker, Day & Salas, 2006; Carlström et al., 2013; Weaver, Feitosa, 
Salas, Seddon & Vozenilek, 2013). Några grundläggande förutsättningar för ett effektivt 
teamarbete är samarbetsförhållanden, kompetens och strukturella förutsättningar. 
Medvetenheten om teamets resurser och kompetens är viktigt för alla teammedlemmar, 
likaså att det vilar ett stort ansvar på teamledaren. Om individerna i teamet har god 
samarbetsförmåga och teamledaren är tydlig i sitt ledarskap, ger stöd till 
teammedlemmarna och bidrar till ett öppet klimat i teamet är det goda förutsättningar för 
ett effektivt teamarbete (Carlström et al., 2013; Rall & Dieckmann, 2005). Ett ömsesidigt 
förtroende i teamet är en central faktor och att det är av största vikt att alla medlemmar i 
teamet ges möjlighet att bidra med sin information i beslutsfattandet. Om alla i teamet 
känner att deras bidrag är viktigt uppstår ett förtroende i teamet som gör att det blir en 
bättre förståelse för varandra, vilket i slutändan gynnar patienten (Weller, Boyd & Cumin, 
2014). Carlström et al. (2013) beskriver att teamarbetet betraktas som både bättre än ett 
lagarbete där varje person gör sin del oberoende av varandra eller när olika individuella 
insatser avlöser varandra i följd. Att teamarbete är av stor vikt för patienternas hälsa och 
upplevelse av medverkan, men som även gynnar professionell utveckling för teamet. 
Samverkan i teamet är en av de byggstenar som utgör grunden i avancerad omvårdnad. Till 
kompetens inom avancerad omvårdnad hör även att ha en förståelse för och att ha en 
grundläggande kunskap om de andra kompetenserna i teamet. Eftersom ett gemensamt 
kompetensutnyttjande kan vara avgörande för patientens säkerhet är behovet av ett bra 
teamarbete synnerligen stort där avancerad vård tillämpas (Carlström et al., 2013). 
 
Specialistsjuksköterskans roll i teamet 
Specialistsjuksköterskan ingår ofta i team där teamet är sammansatt av flera yrkesgrupper 
det vill säga interprofessionella team. Ett interprofessionellt teamarbete är nödvändigt för 
vården och behovet är särskilt stort när avancerad sjukvård ska tillämpas tillexempel på en 
akutmottagning eller en intensivvårdsavdelning. Eftersom ett gemensamt resursutnyttjande 
i form av specialistkompetens anses effektivt och kan vara avgörande för patientens hälsa 
är det viktigt att arbetet flyter på genom ett väl fungerande team. De olika kompetenserna 
kompletterar varandra och det krävs att alla specialistkunskaper tas till vara i teamet, vilket 
endast kan ske när målet är tydligt, alla i teamet arbetar prestigelöst och när arbetsklimatet 
är gott (Carlström et al., 2013; Hommel, 2018).  
 
Vården ställs inför nya tider och krav när det gäller utbildningar. Kontinuerliga 
kvalitetskrav som även inkluderar interprofessionell utbildning är nödvändiga. 
Återkommande teamträningar för att förbättra kommunikationen är avgörande för ett 
livslångt lärande (Weaver et al., 2010). 
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Teamträning  
 
Teamträning kan klargöras som en jämförelse med ett lag eller gruppträning (Sjögren, 
Györki & Malmström, 2011). Man kan även säga att teamträning innebär att en grupp 
personer arbetar tillsammans och är beroende av varandra för att utföra sitt arbete. Genom 
träningen utvecklas gruppens förmåga att hantera arbetsuppgifter och de interna 
relationerna förbättras (Rall & Dieckmann, 2005). Redan på 1950–60-talet började man 
öva teamträning inom militären. Initialt kom denna övningsmetod till efter att fel hade 
begåtts eller att det hade skett en olycka. Patientvård i komplexa miljöer vid akuta och 
intensiva enheter ställer stora krav på att vården blir säker, varför teamträning kan komma 
att förbättra patientsäkerheten. När olika yrkesgrupper som är vana att arbeta individuellt 
ska arbeta tillsammans ställs det stora krav på var och en i teamet. Ofta har de olika 
yrkesgrupperna ingen klar bild av teammedlemmarnas ansvarsområden och prioriteringar 
(Sundar et al., 2007). Det finns även forskning som visar att om man bara tränar 
teamledaren i kommunikation kan samarbetet i hela teamet förbättras (Fernandez Castelao, 
Boos, Ringer, Eich & Russo, 2015). 
 
Det behövs ömsesidig förståelse och kunskap för varandras yrkesroller samt insikt om 
vikten av tydlig kommunikation för att skapa effektiva team. Teamarbete behöver tränas 
precis som vi tränar tekniska färdigheter. Studier visar att man bör bygga teamsamverkan 
på basis av förståelse av teammedlemmarnas betydelse. Ett team där alla teammedlemmar 
har samma mål kommer att utgöra ett mer konstruktivt team än vad team med individuella 
mål gör (Andreatta, 2010; Weller et al., 2014). Överallt inom sjukvården sätts individer 
ihop till team för att ta hand om patienterna, det kan vara de mest kompetenta personerna 
på sjukhuset, men det har ingen betydelse vilken expertis teamet innehar om inte 
teammedlemmarna även vet och förstår hur en grupp koordineras och hur skilda personer 
fungerar i team. Det ska finnas utbildningar som säkerställer teammedlemmarnas förmåga 
att sätta värde på delat ansvar, effektiv kommunikation, förståelse för varandras yrkesroller 
samt kollektivt beslutsfattande (Courtenay, Nancarrow & Dawson, 2013; Weaver et al., 
2010). Att träna teamet genom vedertagna principer såsom CRM ger ytterligare 
effektivisering av teamet och höjer patientsäkerheten ytterligare (Weaver et al. 2010). 
 
Crew Resource Management (CRM) 
Inom alla branscher eftersträvas det att ge kunden en bra och trygg service. Denna 
säkerhetsaspekt har lett till mer forskning och i slutet på 70-talet började man inom 
flygväsendet forska i vad som var orsaken till olyckor och misstag. Analyser från 
flygolyckorna har visat att misstag ofta berott på brister i icke-tekniska färdigheter, 
kommunikationsfärdigheter, beslutsfattande och ledarskap (McConaughey, 2008). 
Begreppet CRM handlar om en metod för att utveckla teamsamverkan och om träning av 
team som arbetar i komplexa organisationer. Genom att kommunicera på ett effektivt sätt 
och samverka för att det ska bli så säkert som möjligt i arbetet med patienten. Genom 
CRM flyttades fokus från individen till hela teamet (Rall & Dieckmann, 2005; Sharp, 
2012).  
 
Trots tydliga skillnader mellan flyget och sjukvården finns även stora likheter. Båda 
specialiteterna är komplexa högriskorganisationer vilka har hand om andras liv och 
säkerhet, stressig arbetsmiljö, kräver snabba beslut, komplexa arbetsuppgifter samt ofta är 
många personer med olika professioner inblandade (Sharp, 2012). Omkring 70% av alla 
misstag inom vården beror på den mänskliga faktorn men genom att träna kommunikation 



 
 
 
                    

7 
 

genom CRM kan man kanske minska riskerna för patienterna och därmed öka 
patientsäkerheten (Helmreich, 2010; McConaughey, 2008; Østergaard, Dieckmann & 
Lippert, 2011). Det finns många viktiga komponenter och punkter inom CRM och några av 
dessa är situationsmedvetenhet, beslutsfattande, effektiv kommunikation, ledarskap och 
följarskap, använda tillgängliga resurser och information samt att be om hjälp tidigt (Gaba, 
2010; Rall & Dieckmann, 2005; Sharp, 2012). Grunderna i CRM är att uppmuntra till ett 
öppet klimat i teamet och därmed ge utrymme för alla teammedlemmar att påpeka 
synpunkter på beslut samt att ställa frågor. Det öppna klimatet förbättrar stämningen som i 
sig leder till minskade mänskliga fel och som på sikt bidrar till en ökad patientsäkerhet 
(Haddleton, 2018). Teammedlemmarna lär sig dessutom att få större förståelse för 
kognitiva misstag, hur stressfaktorer fungerar, trötthet, kris och överarbete medverkar till 
mänskliga fel och misstag inom vården. Andra positiva effekter av teamträning i CRM är 
ökad förståelse för vikten av mänskliga faktorer samt hur viktigt det är med rätt attityd i 
teamet (Sundar et al., 2007; Østergaard et al., 2011). 
 
CRM träning strävar efter att förbättra teamprestationen genom att effektivt dra nytta av 
alla resurser all utrustning och de individer som finns i teamet. Det finns flera exempel på 
hur olyckor kunnat undvikas genom att personalen övats upp genom CRM (McConaughey, 
2008). Att komma ihåg nyckelkomponenterna i CRM som ledarskap, effektiv 
kommunikation och situationsmedvetenhet kan bidra till att teammedlemmarna känner en 
tillfredsställelse över sitt arbete och allra viktigaste, patientsäkerheten. Forskning visar att 
om team tränas enligt CRM bidrar det till att väsentligt optimera patientens utfall samt 
reducera misstag i vården (Carne, Kennedy & Grant, 2012). Arbetet med att förbättra 
kommunikationen och teamarbetet inom vården har kommit längst inom operation, 
anestesi samt intensivvård (Haddleton, 2018). En studie (Sacks et al., 2015) skildrar hur 
kulturen och attityder förändrats med effektivare team.  
 
Ett sätt att träna teamarbete och CRM är genom medicinsk simulering där teamet får 
tillfälle att öva säkert genom trovärdiga scenarier och lära sig av och med varandra med. 
Att därefter ha en återkoppling med filmvisning över deras eget kommunikativa 
uppträdande kan bidra till motivation att ändra sitt beteende (Weller et al., 2014; 
Østergaard et al., 2011).  
 
Medicinsk simulering  
Medicinsk simulering kan även nämnas som simulering men har samma betydelse. Det 
finns flera olika former av simulering, från enkla färdighetsträningar till 
dataprogrammerade fullskalesimuleringar (Weller, Nestel, Marshall, Brooks & Conn, 
2012). Redan 1992 påtalade Gaba (1992) att sjukvården måste ta lärdom från flyget med 
simulatorträningar och kontinuerlig utbildning i kommunikation och ledarskap för att 
minska misstagen inom vården. Enligt Gaba (2004) innebär simulering” a technique—not 
a technology—to replace or amplify real experiences with guided experiences that evoke 
or replicate substantial aspects of the real world in a fully interactive manner” (Gaba, 2004, 
s.i2). Vid simulering återskapas en situation eller miljö, som representerar verkligheten i 
syfte att öva, lära eller att skapa förståelse för mänskliga handlingar. Inom många områden 
används simulering också för att träna kommunikation (Ballangrud, Hall-Lord, Persenius 
& Hedelin, 2014; Gaba, 2004).  
 
I akuta situationer där snabba beslut måste tas, och där liv står på spel, är samarbete viktigt. 
Samarbete och kvicka beslut kommer ibland att ske mellan människor som kanske aldrig 
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träffats tidigare. Med strukturerad samarbetsträning skattning av självtillit och 
samarbetsbeteendet påverkas teammedlemmarna positivt. Simuleringsträning förbättrar 
troligen även medvetenheten om kommunikation och interprofessionellt samarbete på 
avdelningen. Dessutom kan simulering och effektiv träning tillsammans med teamet man 
arbetar med, vara betydelsefull och ge användningsbara kunskaper kring det akuta 
omhändertagande av patienten (Gjeraa, Möller & Østergaard, 2014; Meurling, 2013). 
Vinsten med att träna medicinsk simulering är att det är säkrare än att träna på riktiga 
patienter och att det finns studier som påvisar att träning genom medicinsk simulering ger 
ett bättre resultat än den traditionella pedagogiken där studenter följer erfarna kollegor 
(CAMST Simulatorcentrum, 2015; Meurling, 2013).  
 
Husebø, Silvennoinen, Rosqvist och Masiello (2018) konstaterar att sedan publikationen av 
rapporten To Err is Human som kom ut år 2000 där medicinska misstag behandlades och 
efterlyste att vårdpersonalen måste träna i interprofessionella team för att förebygga 
misstag har simuleringsövningar ökat i vården. Samma författare menar vidare att 
simuleringsövningar är en viktig åtgärd för att höja patientsäkerheten och kvalitén inom 
vården. Även andra författare (Ballangrud et al., 2014; Østergaard et al., 2011) belyser 
vikten av att träna CRM i interprofessionella team med hjälp av medicinsk simulering, och 
då framförallt i realistiska team i en realistisk miljö. De menar vidare att de team som 
tränas kommer att få ökad förståelse för vikten av mänskliga faktorer hur viktigt det är med 
rätt attityd i teamet. Weller et al., (2014) redovisar att simulering erbjuds till personalen för 
att ge insikt i hur andra professioner tänker och får på så sätt bättre förståelse för hur man 
ska kunna stödja varandra kring vården av patienterna. Dessutom bidrar simuleringen till 
att teammedlemmarna känner sig som en viktig del i teamet och ges en chans att ändra 
attityder genom att beteenden och roller i teamet samt vikten av att samverkan i team 
diskuteras. Målet är att teammedlemmarna har en delad medvetenhet om situationen och 
att dom arbetar framåt tillsammans mot samma mål kring patienten för patientsäkerheten. 
 
Fokus med medicinsk simulering i vården är att öka patientsäkerheten och denna 
övningsmetod har blivit framgångsrik för lärande och för att öka vårdpersonalens 
färdigheter i olika situationer (Felländer-Tsai et al., 2001). Simuleringsträningen möjliggör 
träning i en säker och realistisk miljö utan att utsätta patienter för risker, dessutom ges 
möjlighet att backa tiden vilket inte kan göras i verkligheten (Ballangrud et al., 2014). 
Tanken är att vårdpersonalen ska gå från att träna på en simulator till att arbeta kliniskt 
med patienterna (Vårdhandboken, u.å.). Träningen bygger på pedagogiska modeller 
utvecklade för avancerad medicinsk simulering där handlingsberedskap och verktyg lärs ut 
som minskar risker för felbehandlingar och ökar patientsäkerheten. Träningen kan ske på 
själva avdelningen (in situ) eller på simuleringsenheten (SSF, 2017c).  
 
Som beskrivits tidigare finns det flera olika former av simuleringar men även 
simulatorerna skiljer sig från de enklaste, en arm där man kan sätta perifer venkateter, till 
helkroppssimulatorer med olika komplexiteter (Weller et al., 2012). I Sverige finns ett 
flertal olika patientsimulatorer runt om på utbildningsenheter och på våra sjukhus. En 
avancerad patientsimulator för träning av akutmedicinska tillstånd är dockor som 
efterliknar människor och som styrs via en dator kopplat till en patientmonitor med 
gränssnitt, som vid en vanlig övervakningsmonitor, där patientens vitalparametrar 
övervakas. EGK kan kopplas, puls och blodtryck kan kännas, bröstkorgen kan höjas och 
lungljud kan auskulteras, fri luftväg kan skapas osv., precis som hos en riktig människa. 
Dessa patientsimulatorer kan uppvisa neurologiska såväl som fysiologiska symtom och kan 
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behandlas med åtgärder som en riktig patient. Även administrering av läkemedel, 
infusioner, syrgas mm. görs på riktigt och på så sätt får teamet realistiska effekter på 
patientens vitala parametrar utifrån behandlingar och åtgärder som är utförda. Denna 
simulator kan bidra till att det känns realistiskt att arbeta med och är snarlik en riktig 
patient (Laerdal, 2018; Felländer-Tsai et al., 2001). Patientsimulatorer utgår från att 
efterlikna verkligheten så mycket som möjligt (KlinSim, 2018). 

Om teammedlemmarna förutom att använda sig av de viktigaste komponenterna i 
simuleringsövningar och CRM även använder sig av verktyg i form av ett strukturerat 
omhändertagande enligt ABCDE kan patientsäkerheten främjas ytterligare (Bengtsson, 
2017; Rall & Dieckmann, 2005). 

Strukturerat omhändertagande enligt ABCDE 
 
Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE) är ett strukturerat och 
evidensbaserat tillvägagångssätt vid omhändertagande av kritisk sjuka patienter där målet 
bland annat är att arbeta effektivt, utföra livsnödvändiga åtgärder med att stabilisera 
sviktande vitala funktioner i rätt ordning, följa en tydlig algoritm samt medvetandegöra 
teamet. Konceptet ABCDE är vedertaget och används inom många specialiteter inom 
sjukvården, däribland intensivvården (Bengtsson, 2017; Thim, Vinther Krarup, Lerkevang, 
Rohde, & Løfgren, 2012).  
 
Det är av största vikt att alla teammedlemmar känner till strukturen då fokus för teamet är 
att arbeta effektivt, kommunicera tydligt samt identifiera och omedelbart behandla 
livshotande tillstånd. På så sätt blir då ABCDE ett starkt verktyg för omedelbar 
omhändertagande av kritiskt sjuka patienter där det systematiska omhändertagande är både 
livräddande och tidsbesparande. Tillsammans med tydlig kommunikation har utvecklingen 
av en akut specialitet, akutsjukvård, befäst det strukturerade omhändertagandet ABCDE 
som är ett verktyg och hjälper teamen att tillsammans bli effektiva i det akuta 
omhändertagandet (Bengtsson, 2017; Ekbom, Cederholm & Vikström, 2014).  
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Problemformulering 
 
Fel och misstag sker inom sjukvården relaterat till bristande kommunikation och 
teamarbete vilket är en stor risk för patientsäkerheten, framför allt i akuta situationer där 
snabba beslut måste tas, och där liv står på spel. Forskningen visar att det är den mänskliga 
faktorn som är en stor orsak till dessa fel och misstag och att det krävs ett standardiserat 
arbetssätt, ett väl fungerande team och en tydlig kommunikation i teamet för att säkerställa 
patientsäkerheten, vilket kan tränas genom medicinsk simulering (Leonard et al., 2004; 
Weller et al., 2014; Østergaard et al., 2011). På en intensivvårdsavdelning arbetar 
personalen i interprofessionella team som ständigt förändras i olika teamkonstellationer 
och samarbete med kvicka beslut kommer ibland att ske mellan människor som kanske 
aldrig träffats tidigare. Ett sätt att öva teamträning och akut omhändertagande är att öva så 
realistiskt som möjligt med hjälp av medicinsk simulering (Ballangrud et al., 2014). 
Genom att träna och reflektera över komplexa vårdsituationer i en trygg miljö och använda 
en patientsimulator i stället för en riktig patient kan teamen erbjudas ett lärande där ingen 
patient riskerar att skadas.  
 
På ett sjukhus i Stockholm tränades intensivvårdspersonal i interprofessionella team ett 
strukturerat omhändertagande enligt ABCDE samt kommunikation enligt Crew Resource 
Management (CRM) genom medicinsk simulering. Syftet med övningen var att förbättra 
strukturen, kommunikationen och teamsamverkan vid akut omhändertagande av akut sjuk 
patient. Tidigare studier påvisar att simuleringsdeltagare har en positiv erfarenhet av 
träningen vad gäller samverkan i team och kommunikation men den mesta forskningen 
inom området är kvantitativ. Det finns få kvalitativa studier med specialistsjuksköterskors 
upplevelser av medicinsk simulering med fokus på CRM och kommunikation. Därför anser 
författarna till föreliggande studie att det behövs mer forskning kring interprofessionella 
simuleringsövningars påverkan på specialistsjuksköterskor och teamarbetet eftersom ett 
effektivt teamarbete kan påverka patientsäkerheten. 
 
SYFTE 
 
Beskriva specialistsjuksköterskans upplevelser av interprofessionell teamträning samt hur 
det påverkar kommunikation och teamarbetet i det kliniska arbetet. 

Frågeställningar 
 
- På vilket sätt kan interprofessionell teamträning ge specialistsjuksköterskorna ett 
kommunikationsstöd i teamarbetet? 
 
- På vilket sätt kan interprofessionell teamträning ge redskap för specialistsjuksköterskorna 
att använda i omhändertagandet av en akut sjuk patient? 
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METOD 

Ansats 
 
Syftet med studien var att beskriva upplevelser och på så sätt få en djupare förståelse och 
ett bredare perspektiv kring hur specialistsjuksköterskor upplever teamträningen varför en 
empirisk studie med kvalitativ ansats valdes (Polit & Beck, 2017). Med kvalitativ ansats 
beskriver Olsson och Sörensen (2011) att forskaren använder en kvalitativ referensram 
som utgångspunkt för ett induktivt tänkande.  

Design 
 
Individuella semistrukturerade intervjuer utifrån studiens tvådelade syfte utfördes då 
avsikten var att få fram specialistsjuksköterskornas upplevelser genom en berättande 
beskrivning s.k. deskriptiv design (Polit & Beck, 2017).  
 
Urval 
 
Populationen  
I studien har specialistsjuksköterskor med erfarenhet från interprofessionell teamträning 
genom medicinsk simulering intervjuats, dvs icke slumpmässigt urval. Detta är en vanlig 
strategi vid kvalitativ forskning med avsikt att få ut mesta möjliga information från ett litet 
antal. Specialistsjuksköterskorna skulle besitta erfarenhet av det fenomen som var i fokus 
för den aktuella studien. Ändamålsenligt eller s k strategiskturval valdes. Det innebar att 
personer som hade upplevt och kunde beskriva det fenomen som önskades undersökas 
utifrån studiens syfte valdes (Henricson & Billhult, 2017; Polit & Beck, 2017; Trost, 
2010). Genom en deltagarlista från simuleringsenheten kunde specialistsjuksköterskorna 
väljas genom ett så kallat bekvämlighetsurval (Jacobsson, 2011). 
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för deltagande var specialistsjuksköterskor med minst två års 
yrkeserfarenhet av arbete på intensivvårdsavdelning samt att de hade deltagit i beskriven 
interprofessionell teamövning från 2016. Exklusionskriterier var de 
specialistsjuksköterskor som har en av författarna som chef på intensivvårdsavdelningen, 
de sjuksköterskor som hade mindre än två års yrkeserfarenhet inom intensivvård samt de 
sjuksköterskor som endast arbetade natt på grund av svårighet att intervjua på dagtid.  

Datainsamling 
 
Samtycke och förfarande 
En förfrågan skickades till de ansvariga på kliniken, verksamhetschefen (Bilaga A) och 
FoUU ordförande (Bilaga B), för att få godkännande och samtycke att genomföra studien 
samt för att få kontakta aktuella intervjupersoner (Olsson & Sörensen, 2011). Därefter togs 
kontakt med utbildningsledaren på IVA med avsikt att få tillgång till deltagarlistorna från 
simuleringsövningarna. Utifrån deltagarlistan fick författarna tillgång till namnen på 
personerna som hade genomgått interprofessionell teamträning de senaste två åren. Utifrån 
dessa listor kontaktades personerna via email och tillfrågades om de kunde tänka sig att 
delta i studien. Muntlig och skriftlig information till informanterna skedde även genom 
arbetsplatsträff/veckobrev (Trost, 2010). E-post med information om studien och 
samtyckesformulär skickades sedan till de utvalda informanterna (Bilaga C). Datum, tid 
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och plats för intervjuerna bestämdes antingen via mail eller telefonledes och samtliga 
intervjuer hölls på arbetstid. 
 
Intervjuguide  
En intervjuguide med öppna frågor utformades (Bilaga E) som belyste centrala begrepp 
kom att ligga som grund för intervjuerna. Syftet med intervjuguiden var att säkerställa de 
områden som författarna önskade täcka och att alla informanter fick berätta fritt om ämnet 
med egna ord. Denna intervjuform möjliggör även för intervjuaren att ställa följdfrågor och 
på så sätt förtydliga svaren utifrån syftet (Polit & Beck, 2017; Trost, 2010).  
 
Pilotintervju  
I enlighet med Danielson (2017) genomfördes en pilotintervju för att utforska om 
intervjuguidens frågor var adekvata för att svara på frågeställningar och för att uppnå 
studiens syfte. Intervjuarna behövde även prova att anpassa följdfrågorna och 
medvetandegöra rollerna under intervjun. Pilotintervjun transkriberades och visade sig 
svara mot studiens syften på ett bra sätt och inkluderades således i studien. Teknisk 
utrustning för inspelning testades samt bedömning om den planerade tidsåtgången för 
intervjun överensstämde. Pilotintervjun fungerade som en förberedande undersökning där 
upplägg och innehåll var det samma som i studien som genomfördes (Jakobsson, 2011). 
Inga ändringar eller justeringar gjordes, såväl intervjuguide som inspelningsutrustning och 
lokal bedömdes tillfredsställande för att fortsätta med ytterligare intervjuer.  
 
Genomförande av intervjuer 
Datainsamling genomfördes genom individuella semistrukturerade intervjuer för att ta del 
av informanternas upplevelser. Intervjuerna genomfördes med låg grad av strukturering 
vilket innebar att frågorna kunde tolkas fritt (Olsson & Sörensen, 2011). Öppna frågor 
användes där frågorna formuleras i en viss struktur men behövde inte följa någon viss 
ordning utan intervjuaren anpassade sig till vad som kom upp i intervjun (Danielson, 2017; 
Polit & Beck, 2017). I samband med intervjuerna som genomfördes genom fysiskt möte 
inhämtades både muntligt och skriftligt informerat samtycke. Dessutom poängterades 
återigen möjligheten att avbryta deltagandet närhelst informanterna önskade samt att 
konfidentialiteten betonades.  
 
Eftersom författarna är samspelta hölls intervjuerna i par för att kunna ta stöd av varandra 
och på så sätt få en större informationsmängd och förståelse än om endast en författare 
skulle genomfört intervjun. En av författarna ledde intervjun och den andre var mer passiv 
genom att anteckna stödord, för att komma ihåg och förstå intervjutexten i sin kontext 
(Lindseth & Norberg, 2004). Informanterna informerades innan intervjun om att det skulle 
vara två intervjuare och frågade om samtycke till detta. Därmed beaktades risken att 
informanten skulle kunna känna sig i underläge (Trost, 2010). Intervjuerna avslutades med 
en fråga om det var något deltagaren ville tillägga eller om det fanns några frågor som de 
ville utveckla. Deltagarna tillfrågades även om det gick bra att bli kontaktade om 
ytterligare frågor skulle dyka upp under bearbetningen av materialet och de uppmanades 
även att höra av sig via mail eller telefon till författarna om de kom på någonting de ansåg 
viktigt att förmedla (Polit & Beck, 2017). Samtliga intervjuer spelades in, med deltagarnas 
samtycke, med hjälp av röstmemo på en mobiltelefon för att garantera att det var 
deltagarnas faktiska ord som utgjorde materialet. De inspelade intervjuerna sparades sedan 
på en säker fil på datorn som bara kunde öppnas för författarna för att sedan transkriberas 
och raderas. 
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Författarnas förhållningssätt 
Vid kvalitativ forskning skall forskarens förhållningssätt vara förutsättningslöst vilket 
innebär att ämnet skall undersökas utan förutfattade meningar (Olsson & Sörensen, 2011). 
Författarna arbetar inom anestesi-/intensivvårdskliniken, och den ena författaren arbetar 
även som instruktör inom avancerad medicinsk simulering, och har således god 
förförståelse om ämnet som skulle undersökas. Författarna var väl medvetna om detta 
fenomen och beaktade risken för att påverka objektiviteten då resultaten skulle tolkas 
(Olsson & Sörensen, 2011).  
 
Antal intervjuer 
Inom den kvalitativa traditionen är det viktiga inte antalet informanter utan att samla 
tillräckligt med djupgående data för att kunna besvara studiens syfte (Polit & Beck, 
2017). Antalet intervjuer styrdes utifrån hur mycket information som erhållits från varje 
intervju och om författarna ansåg att syftet var uppnått genom den information som 
delgivits under intervjuerna. Sammantaget genomfördes åtta individuella intervjuer. 
Författarna upplevde mättnad efter dessa åtta intervjuer och därav skickades inga 
ytterligare förfrågningar ut (Polit & Beck, 2017). Samtliga intervjuer ansågs svara på 
studiens syfte. Intervjuerna varade mellan 11 och 20 minuter. Informanterna var kvinnor i 
åldrarna 55 - 66 år och yrkeserfarenheten inom intensivvård varierade mellan 10 och 41 år.  

Dataanalys 
 
Transkribering 
För att utskrifterna av de inspelade intervjuernas innehåll skulle bli så exakt som möjligt 
lyssnade författarna på det inspelade materialet flera gånger för att sedan transkribera 
ordagrant i ett Word dokument (Olsson & Sörensen, 2011). Transkriberingen skedde 
senast ett dygn efter intervjutillfället. Varje intervju kodades med nummer mot en kodlista 
som förvarades oåtkomligt för andra enligt etisk praxis (Danielson, 2017).  
 
Kvalitativ innehållsanalys 
Studiens dataanalys kom att utgå ifrån konventionell innehållsanalys utifrån Lundgren och 
Hällgren Graneheim (2017) vilket är en induktiv analys i vilka koder, kategorier eller 
teman kommer från texten. Den induktiva analysen utgick från innehållet i texten där 
specialistsjuksköterskorna berättar om sina upplevelser av interprofessionell teamträning 
(Danielson, 2017). Eftersom studien utgjordes av ett tvådelade syfte delades intervjuerna in 
i två delar, en för varje syfte och därefter gjordes en innehållsanalys för varje del. Denna 
teknik används för att beskriva det manifesta innehållet i texten (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Polit och Beck (2017) menar att det inte finns några 
världsomspännande regler när det gäller att analysera data av kvalitativ art samt att dessa 
data även är mycket svårare att analysera än kvantitativa data. Författarna läste därför 
igenom texten flera gånger, var för sig, för att förstå sammanhanget och för att få en 
uppfattning om innehållet. Därefter diskuterades det som lästs för att se om resultatet 
tolkats på liknande sätt eller inte. Just detta är ett viktigt steg eftersom författarna kan tolka 
texten olika (Polit & Beck, 2017). Nästa steg i analysprocessen blev att skapa ett 
analysschema för att lägga in intervjunummer, text, meningsenheter, koder, subkategorier, 
kategorier osv. (Danielson, 2017).  
 
Författarna identifierade meningar i texten som ansågs svara på syftet samt 
frågeställningarna och det som hade ett gemensamt budskap s.k. meningsenheter för att 
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sedan användas till analysdelen (Henricson, 2017). Att sortera ut lagom stora 
meningsenheter till analysen är av betydelse eftersom för små enheter kan bidra till ett 
splittrat resultat och för stora enheter kan vara svåra att hantera (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017; Polit & Beck, 2017). Meningsenheterna minimerades för att sedan 
kondenseras, utan att förlora dess innebörd. Därefter skapades en kod som kort beskrev 
meningsenhetens innehåll (Danielson, 2017; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). När 
kodningen var utförd jämfördes de med varandra och sorterades i subkategorier som så 
småningom sammanfördes till kategorier som svarade på vad texten innehöll (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2017). Under dataanalysen har både manifest och latent innehåll 
beaktats. I innehållsanalysens första del utgjordes texten av det manifesta innehållet, den 
text som ligger nära den ursprungliga intervjutexten. Det latenta innehållet som handlar om 
tolkning av intervjutextens underliggande betydelse framkom i det senare skedet och låg 
till grund för subkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, subkategorier och 
kategorier visas i Tabell 1. 
 
Tabell 1: Exempel på analysschema 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori  Kategori 

[…] jag tror att det var 
två fall och det var 
väldigt bra…jag kommer 
inte ihåg fallet riktigt 
men vi jobbade på och 
det blev väldigt verkligt  
(Informant 1) 

Vi jobbade på och 
det blev väldigt 
verkligt  

Blev 
verkligt 

Känslor Lärande
miljö  
 

[…] jag styrde upp några 
sådana här akuta 
situationer efter själva 
övningen […] sa att nu 
får vi ta lite timeout och 
vara tydliga med att vi 
loopkommunicera så vi 
vet att budskapen 
kommer fram  
(Informant 4) 

Ja jag styrde upp 
och sade att nu får 
vi ta lite timeout 
och vara tydliga 
med att vi 
loopkommunicera, 
så vi vet att 
budskapen kommer 
fram 
 

Ta 
ledarska
pet 

Ledarskap Samverk
an i team 

[…] jag tycker det är 
väldigt sällan som vi i 
gruppen inte pratar 
klarspråk om man säger 
så, det är mera rak 
kommunikation nu 
(Informant 3) 

Pratar klarspråk 
mera rak 
kommunikation  

Rak 
kommun
ikation 

Tydlig 
kommunika
tion 

Kommun
ikation 

 
Nästa steg i processen blev att skapa nya analysscheman, ett för varje kategori. Koder 
färglades för att enklare kunna passa in under de olika kategorierna. Därefter utfördes en 
tematisering där två teman formulerades baserat på texten som helhet, innehållet i 
kategorierna samt författarnas tolkning av det latenta innehållet. Temat svarar på vad det 
handlar om och utgör en röd tråd (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
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Forskningsetiska övervägande 
 
Etikprövning skedde genom etiska rådet vid Sophiahemmets Högskola som godkände 
studien med diarienummer 20181122/1411. En förfrågan skickades även till de ansvariga 
på kliniken, verksamhetschefen och FoUU ordförande för att få godkännande och 
samtycke att genomföra studien samt att få kontakta intervjupersoner (Olsson & Sörensen, 
2011). Enligt etikprövningslagen (SFS, 2003:460) behövs inget etiskt godkännande 
eftersom arbeten som utförs inom ramenför högskoleutbildning på avancerad nivå inte 
avses som forskning och där endast verksam vårdpersonal och inga patienter skulle 
medverka. Däremot togs informanternas integritet i beaktning och att de skulle känna sig 
bekväma i sitt deltagande. En risk fanns att informanterna skulle tycka att det var jobbigt 
att bli intervjuad av någon som de känner. De informanter som hade en av författarna som 
chef på IVA exkluderas därför av etiska skäl. Författarna är medvetna om att som forskare 
har man det yttersta ansvaret att forskningen är trovärdig och av god kvalitet, samt visa 
respekt för deltagarna som är med i studien (Björk, 2011).  
 
Informationskravet och samtyckeskravet 
Informanterna informerades i god tid både muntlig och skriftligt om studiens syfte samt 
vad studien handlade om. På så sätt fick de tid på sig att fundera på vad de gav sig in på 
och kunde även avböja intervjun om de så önskade. Information om att medverkan i 
studien var frivillig samt att de när som helst kunde avbryta om de så önskade gjordes 
samtidigt (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2017). Även ett samtyckesformulär 
lämnades ut för underskrift innan intervju startade. 
 
Anonymitetskravet och konfidentialitetskravet 
All data avidentifierades och varken författare eller obehöriga kunde identifiera enskilda 
individer (Olsson & Sörensen, 2011). Inga personuppgifter sparades på någon datafil. 
Varje intervju kodades med ett nummer mot en kodlista och förvarades i en 
lösenordskyddad dator och blev på så sätt oåtkomligt för andra enligt etisk praxis 
(Danielson, 2017; Polit & Beck, 2017). Detta förfarande stämmer väl överens med vad 
datainspektionen (2016) förordar. Det var extra viktigt att säkerställa informanternas 
anonymitet, det fick inte vara möjligt att identifiera en enskild individ när resultatet 
presenterades (Patel & Davidson, 2011; Polit & Beck, 2017). 
 
Nyttjandekravet 
De uppgifter som samlades in från informanterna kommer endast att användas för 
forskningsändamålet, denna magisteruppsats (Olsson & Sörensen, 2011). 
 
Olsson och Sörensen (2011) menar att det är viktigt med etiken vid intervjuer och att de 
som intervjuas ska ha rätt till sin egen värdighet och integritet. Författarna har därför tänkt 
på vilket sätt frågorna ställdes på, i vilken miljö som intervjuerna förekom, vilket språk 
som användes samt vikten av att skapa förtroende hos informanterna osv. Författarna 
värnade även om de enskilda individernas integritet. Detta innebär att författarna tänkte 
igenom vilka konsekvenser upplägget medförde innan undersökningen genomfördes 
speciellt eftersom undersökningsgruppen inte var så stor. Det är lättare att identifiera 
individer i en mindre avgränsad grupp än i en större grupp (Patel & Davidson, 2011). 
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Hantering av data och sekretess  
EU:s dataskyddsförordning (SFS, 2018:218) och datainspektionens (2016) principer 
följdes vilket bl.a. innebar att namn på personer som medverkade i studien, inklusive namn 
på arbetsplatsen, avidentifierades. Uppgifter som lämnades under intervjun hanterades 
konfidentiellt och enligt sekretess vilket betyder att inget material kan spåras till 
informanten och svaren behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. När intervjun 
var genomförd transkriberades och avidentifieras ljudfilen med en kod. Därefter förvarades 
texten och kodlistan på en lösenordskyddad dator som gör det oåtkomligt för andra att 
komma åt. Ljudfilen raderades. Inga personliga uppgifter finns kvar på någon datafil.  
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RESULTAT 
 
Innehållsanalysen resulterade i totalt två teman, sex kategorier samt 12 subkategorier 
(Tabell 2.). Tema 1: Upplevelser av simuleringsövningen kom att innehålla tre kategorier 
med sex subkategorier och Tema 2: Effekter i det kliniska arbetet innehåller tre kategorier 
samt sex subkategorier. Resultatet presenteras utifrån dessa två teman. 
 
Tabell 2. Teman, kategorier och subkategorier 

Tema Kategori Subkategori 
Upplevelser av 
simuleringsövningen 

Lärandemiljö Känslor  
Förbättringsförslag   
Lärandet 
Återkoppling  

Samverkan i team Teamets sammansättning och 
funktion 

Kommunikation 
 

Vikten av att öva 

Effekter i kliniskt arbete Samverkan i team Tydlighet och lyhördhet  
Struktur  
Ledarskap  

Kommunikation Tydlig kommunikation  
Patientsäkerhet Verktyg i akuta situationer 

Riskmoment  
 
Tema 1: Upplevelse av simuleringsövningen 
Kategorier som presenteras under detta tema är: Lärandemiljö, Samverkan i team samt 
Kommunikation. 
 
Lärandemiljö 
 
Känslor 
Flera av specialistsjuksköterskorna var initialt negativt inställda till simuleringsövningen, 
delvis för att man skulle observeras och spelas in på film. En aspekt som relaterades till att 
spela teater vilket upplevdes som fånigt. Det framkom också att de inte visste vad som 
förväntades av dom och att kraven på sig själva var höga. Specialistsjuksköterskorna 
beskrev även att det kändes overkligt med tex. för få teammedlemmar i de olika 
scenarierna mot vad det är normalt och en del upplevde att miljön vara olik verkligheten. 
Instruktörerna som ledde simuleringen upplevdes som oerhört professionella. Att övningen 
använde verklighetsbaserade patientfall upplevdes som positivt. 
 

”jag var lite negativ till den först, bara tanken att bli filmad och att höra på sig 
själv, jag tyckte det överträffade mina förväntningar mycket mer positivt än vad jag 
trodde” (Informant 7). 

 
”Det var inte ett dugg obehagligt med filmerna och man såg dels naturligtvis på 
sig själv, varför sade jag så eller varför sade jag inte det, så det var jättebra.  Man 
fick sig en tankeställare” (Informant 1). 
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Känslan förändrades dock direkt efter simuleringen då specialistsjuksköterskorna upplevde 
att det var otroligt lärorikt, nyttigt. Raka motsatsen till den känsla de hade innan de övat.  
 

” jag kommer ihåg att man gick dit med negativa tankar men positivt när man gick 
därifrån” (Informant 6). 
 
”blev glatt överraskad faktiskt och gick ut med en helt annan attityd mot när jag 
kom till simuleringen” (Informant 7). 

 
Specialistsjuksköterskorna var positiva till att få återkoppling på sitt agerande under de 
olika scenarierna och på det sätt som återkopplingen hölls. Återkopplingen upplevdes 
positivt eftersom det fokuserades på det som gjordes bra, för det som gick mindre bra 
visste man redan om själv. 
 

”jätteproffsigt gjort och hur bra som helst med återkopplingen” (Informant 1). 
 
”blev positivt överraskad av att få så positiv feedback” (Informant 6). 

 
Flera av specialistsjuksköterskorna betonade vikten av att hela teamet från avdelningen var 
med och tränade, läkare, sjuksköterska och undersköterska. Det utgjorde en känsla av att 
det blev mer verkligt. Alla i teamet vet vad sin uppgift är utifrån sin yrkesprofession. 
 

” alla i teamet har en funktion som sjuksköterska, läkare och undersköterska”  
(Informant 7). 

 
En del specialistsjuksköterskor påpekade att miljön inte kändes bekant eftersom man till 
exempel inte hittade var saker låg. Men genom att ha scenarion baserade på verkliga 
patientfall infann sig känslan ändå snabbt så att man agerade som på riktigt i det akuta 
omhändertagande. 
 

”man blev lite stressad och gjorde det man skulle göra, men kunde bli förvirrat att 
inte sakerna låg som dom brukar i akutvagnen” (Informant 1). 

 
Andra specialistsjuksköterskorna upplevde däremot att övningen kändes realistisk eftersom 
övningen och miljön från IVA var verklighetstroget uppbyggt.  
 

”realistisk övning, jag tyckte det var jättebra ledare där. Det tyckte jag. Både 
läkare, undersköterskor och sjuksköterskor. De gick seriöst in i det och bra 
pedagoger och ja det var bra uppbyggt liksom” (Informant 6). 

 
Specialistsjuksköterskorna vet normalt var allt finns på IVA-salen och det känns mycket 
mer bekvämt och tryggt. Specialistsjuksköterskorna hade önskat att ha övningen på IVA 
för att få en så verklig miljö som möjligt. Patientfallen som användes vid simuleringen var 
verkliga fall av patienter som vårdats på IVA, vilket kändes väldigt positivt och realistiskt. 
 

”vi kom ju in då i rummet så låg patienten där och sedan fick vi ett scenario 
beskrivet för att sedan bara agera rätt så snabbt inpå. Först så fokuserade man på 
patienten och sedan på apparaterna runt omkring. Det är så man gör i det dagliga 
arbetet också att man scannar av rätt så snabbt” (Informant 8). 
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Förbättringsförslag 
Samtliga specialistsjuksköterskor ansåg att det behövdes en regelbunden repetition av 
simuleringsövningen dels för att bibehålla den tydliga kommunikationen och ett bra 
samarbete i teamet men även för att omsättningen av personal har varit hög på 
avdelningen. Intervallet för hur ofta repetitionen av övningarna skulle vara varierade 
mellan ett till fem år. Specialistsjuksköterskorna ansåg att både erfarna och nyanställda 
kollegor bör träna eftersom det är viktigt att alla använder sig av effektiv kommunikation 
vid akuta situationer för säker patientvård. Det poängterades även att de sjuksköterskor 
som arbetat en längre tid och var vana vid akuta situationer kan glömma bort strukturen 
eller falla tillbaka i en otydlig kommunikation och därför behövs påminnelser i form av 
simuleringsövningar även för dem. 
 

”skulle vara ännu bättre för då vet vi hur det funkar, så det är synd om man bara 
gör en enda övning” (Informant 1). 

 
Några specialistsjuksköterskor ansåg att övningen gärna hade kunnat utföras på IVA 
istället, för att göra övningen ännu mer realistisk. Andra förbättringsförslag som framkom 
var att scenarierna med patientfallen borde trappas upp så att patienten blev sjukare samt 
att scenarierna kanske kunde starta utan läkare för att specialistsjuksköterskan själv kunde 
få fundera lite och fatta egna beslut innan läkare tillkallas. 
 

”att man kanske om man … tid skulle finnas att man tränar någonting här på IVA 
så det känns ännu mer verkligt” (Informant 2). 

 
Lärandet  
Specialistsjuksköterskorna beskrev simuleringsövningen som bra i sin helhet och själva 
lärandet beskrevs som att de hade fått självinsikt, medvetenhet om hur viktig 
kommunikationen är samt förståelse för vikten av ett strukturerat omhändertagande.  
 

”jag blev väldigt glad…att vi började med de här simuleringsövningarna…att gå 
på den här dagen…var bara positivt. Äntligen fick vi alla att träna på det här med 
övningarna så att man verkligen lärde sig hur man använder loopkommunikation” 
(Informant 2). 

 
Dessutom beskrevs det att de även fått förståelse av vikten för att kalla på hjälp i tidigt 
skede i det akuta omhändertagandet. Några specialistsjuksköterskorna beskrev även att de 
lärde sig mycket om sig själva genom övningen och upptäckte att de faktiskt kunde mer än 
vad de trodde.  
 

”man lär sig väldigt mycket om sig själv, hur man fungerar” (Informant 1). 
 
”jag faktiskt kan mer än jag trodde och att man ska framhävda lite mera sina egna 
kunskaper” (Informant 3). 

 
En annan specialistsjuksköterska beskrev hur hon hade lärt sig att använda sig av 
loopkommunikationen i samband med läkemedelsordination. 
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”så nästa gång man är i en händelse live på IVA då kan man använda…jag har 
gett 10 milligram eller ska jag ge tio milligram ja jag har gett tio milligram” 
(Informant 1). 

 
En av specialistsjuksköterskorna beskrev att hon tyckte att alla i teamet blev bättre efter 
andra gången de övade eftersom hon hade ”fått in det där tänket” hur man kommunicerar 
bättre och då upplevdes loopkommunikationen i teamet fungera bättre. Flera av 
specialistsjuksköterskorna uttryckte även att det var både lärande att själva öva akut 
omhändertagande men även att observera när det andra teamet övade var lärorikt. När de 
observerade det andra teamet lärde de sig av hur de teamet agerade och såg hur alla 
yrkesroller blev tydliga. Att titta på filmen efteråt var också betydelsefullt eftersom 
specialistsjuksköterskorna där såg vad de själva hade gjort eller inte gjort och reflekterade 
över det tillsammans. Det syntes även vad de andra kollegorna gjorde i det tysta. 
Reflektionen kring detta var att specialistsjuksköterskorna skulle försöka komma ihåg att 
ge beröm eller positiv feedback efter en akut situation till de personer som varit med i 
teamet.  

 
”en del gör det i det dolda jag ska försöka lära mig att ge beröm för att det 
underlättar i en kaotisk situation att bara någon har röjt alla sopor och tagit bort 
ditten och datten och alla lådor är påfyllda” (Informant 5). 

 
En av specialistsjuksköterskorna beskrev att hon lärt sig kommunikation och struktur men 
påpekade även vikten av att ha en tydlig ledare i teamet. 
 

”det är bra att man har den här grunden att det är en som är chef…jag tycker det 
mesta man lärde sig var kommunikation och struktur” (Informant 1). 

 
Återkoppling 
Återkopplingen tycktes vara en stor och viktig del av själva simuleringsövningen. 
Specialistsjuksköterskorna upplevde att det var givande att sitta ner efter själva scenariet 
och reflektera efteråt. Dels fick de själva säga vad som gick bra sen fick de även höra vad 
kollegorna tänkte om agerandet. Att situationen gicks igenom på ett strukturerat sätt av 
utbildade instruktörer och att det fanns utrymme för diskussioner kring agerandet 
upplevdes som viktigt och positivt. Även att reflektera och diskutera yrkeskollegor emellan 
utifrån de olika professionernas synvinklar upplevdes också positivt. 
 

”det var väldigt behagligt … sen så kanske man tyckte att det är bättre att du gör 
… kunde vara justering men det var ändå en positiv återkoppling” (Informant 1). 

 
Specialistsjuksköterskorna påtalade vikten av att instruktörerna är tydliga i sin 
återkoppling. Att instruktörerna kan hjälpa teamet att hitta redskap som de kan använda i 
sitt kliniska arbete belystes också. Dessutom framkom det att det var positivt att 
instruktörerna kunde lägga fram kritiken på ett bra och konstruktivt sätt och att de inte var 
för hårda i sin kritik, det som hade gjort dåligt visste man redan själv eller så såg man det 
på filmen efteråt. Specialistsjuksköterskorna påtalade även att genom konstruktiv kritik 
kan eventuella kunskapsbrister rättas till på ett behagligt sätt. 
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”det var jätteprofessionellt gjort, det var hur bra som helst, och det man 
återkopplade, tycker jag, det var det som var bra, det som inte var bra det såg man 
själv” (Informant 1). 
 

Flera specialistsjuksköterskorna beskrev att filmen som användes i återkopplingen 
uppskattades eftersom det blev väldigt tydligt och effektfullt att se sig själv och teamet 
agera. Det beskrevs som nyttigt att se och höra sig själv eftersom kroppsspråk, attityder 
och kommunikation blev tydligt när filmen spelades upp. Med filmens hjälp blev det även 
påtagligt vad som gjordes bra och vad som kunde förbättras både på individnivå och 
teamnivå. Det lyftes även fram att filmen både gav insikt i att inte vara för hård mot sig 
själv och en bekräftelse på den egna förmågan. 
 

”väldigt tydligt när man tittar efteråt vid utvärderingen…på filmen” (Informant 1). 
 
Samverkan i team 
 
Teamets sammansättning och funktion 
Specialistsjuksköterskorna ansåg att simuleringsövningarna stärkte teamet, den egna 
yrkesrollen och teamarbetet inför framtiden. De fick en ökad medvetenhet om vad 
teamarbete innebar och reflekterade kring att det bildas nya team varje dag, kanske flera 
gånger under dagen, kring patienten på intensivvårdsavdelningen. Överlag ansåg 
specialistsjuksköterskorna att samarbetet i teamet under simuleringsövningen fungerade 
bra.   
 

”det föds en tanke hur beter vi oss egentligen i en akut situation är det så här det 
funkar alltid och det gör det ju inte…men det är önskan att det gör det. 
Loopkommunikation och att man liksom ser alla människor i rummet att alla har 
en funktion” (Informant 7). 

 
Det beskrevs även att det var viktigt att hela teamet var med och tränade för att det skulle 
bli så verklighetstroget som möjligt och för att träningen skulle ge så mycket som möjligt. 
Vidare beskrevs det av flera specialistsjuksköterskorna att alla yrkesgrupper i teamet är 
viktiga för samspelet och att alla teammedlemmar är lika viktiga för att patienten ska få 
god vård.  
 

”all teambildning är viktig. Alla kategorier ska vara med. Alla är lika viktiga i 
teamet” (Informant 3). 

 
En specialistsjuksköterskorna beskrev också att hon hade reflekterat över de andra 
teammedlemmarnas arbete under simuleringen och tog lärdom av övningen genom att hon 
skulle bli bättre på att stötta andra teammedlemmar. 
 

”det var väldig värdefullt så till vida att man lärde sig att försöka stötta en kollega 
som inte hade så många år på nacken och ändå försöka hitta rätt vad patienten led 
av” (Informant 3). 
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Kommunikation 

Vikten av att öva 
Det framkom tydligt att det var viktigt att öva på kommunikationen i teamet och att det var 
bra att få en påminnelse om hur en effektiv kommunikation skall gå till. Samtliga 
specialistsjuksköterskor beskrev att det var positivt att träna på att använda sig av tydlig 
kommunikation och att det märktes skillnad på avdelningen efter övningarna att de flesta 
kollegor har tränat på just loopkommunikation.  
 

”man får en påminnelse så man har ju alltid vetat hur viktigt det är men sen just 
det här att man får ju ändå en påminnelse” (Informant 4). 

 
Några specialistsjuksköterskor beskrev att det var bristande kommunikation kring 
läkemedelsordinationerna i början av övningen men som diskuterades i gruppen under 
återkopplingen och som förbättrades till övningsomgång två. Specialistsjuksköterskorna 
upplevde även att det var bra att läkarna fick se och fundera över hur sjuksköterskorna 
uppfattar deras ordinationer. Att tydlig kommunikation spar tid vid en akut situation blev 
också tydligt under övningen. 
 

”sedan är ju det här med kommunikation loopkommunikation och sådana saker 
som man behöver träna på ibland. Det bara skriks ut någonting såhär vem ska ta 
den ordinationen då” (Informant 8). 

 
”tänk att det inte syns när jag ordinerar eller hörs…jag har ju sagt det, nej det har 
du inte gjort du ha inte sagt det. Det blev också väldigt tydligt för dom att dom 
måste vara supertydliga när dom ordinerar och det tror jag är en väldig hjälp” 
(Informant 1). 

 
Specialistsjuksköterskorna menade även att de fick en påminnelse om vikten av hur man 
som sjuksköterska själv kommunicerar med de andra i teamet. 
 

”blir man uppmärksam på liksom hur man har agerat tidigare och man får…det 
här ska man tänka på för man får en liten liksom reflektion efteråt” (Informant 8). 
 

Tema 2: Effekter i kliniskt arbete  
Kategorier som presenteras under detta tema är: Samverkan i team, Kommunikation samt 
Patientsäkerhet. 
 
Samverkan i team 
 
Tydlighet och lyhördhet 
Ett flertal av specialistsjuksköterskorna beskrev att dom efter simuleringsövningarna blivit 
bättre på att påminna varandra att arbeta enligt ABCDE samt att kommunicera mer tydligt 
med varandra i teamet. De beskrev även att det hade blivit ett öppnare klimat i teamet och 
att självförtroendet stärkts på så sätt att dom hade blivit starkare att framhäva sina egna 
kunskaper som sjuksköterska. Det beskrevs även att specialistsjuksköterskorna hade blivit 
mer lyhörda för andra teammedlemmarna och nu tar hjälp av deras kunskaper i teamet på 
ett annat sätt än tidigare.  



 
 
 
                    

23 
 

”kanske att man själv är tydligare i sitt sätt att vara mot gruppen och att man är 
lite mera lyhörd överlag. Tar med andras lärdom på ett annat sätt tycker jag” 
(Informant 3). 

 
En specialistsjuksköterska beskrev att den tydliga kommunikationen nu har normaliserats 
och blivit mer självklar på avdelningen och att de inte tänker så mycket på att försöka 
kommunicera tydligt nu, som de gjorde direkt efter själva övningen.  
 

”i början tänkte man ju väldigt såhär ja det är lean och man återkopplar 
kommunikation och allt det där, det kanske faller sig naturligt nu fast man inte 
tänker så mycket på det” (Informant 6). 

 
Struktur 
Samtliga specialistsjuksköterskor beskrev vikten av struktur i ett akut omhändertagande 
både vad gäller strukturen för akut omhändertagande enligt ABCDE och strukturen i 
teamet, att veta vem som gör vad. Specialistsjuksköterskorna beskrev att de söker en 
struktur när de hamnar i akuta situationer efter övningen mer än vad de gjorde innan 
simuleringsövningen. Några specialistsjuksköterskor beskrev att om inte teamets ledare ser 
till att teamet arbetar enligt en struktur så är dom själva inte rädda för att påtala det. Vidare 
kunde även specialistsjuksköterskorna själva se till att det blir struktur i omhändertagandet 
om det behövdes. De hade även blivit bättre på att se till att teamet får arbeta utan störande 
moment. En specialistsjuksköterska beskrev även att om teamet arbetar efter en känd 
struktur blir teamarbetet effektivare och man kan spara tid.  
 

”det blir mer effektivt med struktur, alla blir nöjda och det tar inte längre tid” 
(Informant 6). 

 
Strukturen som beskrevs var dels strukturen i det akuta omhändertagandet enligt ABCDE 
och dels strukturen i själva teamet som var minst lika viktig. Att veta vem som gör vad och 
vem som är ansvarig för patienten framkom också som viktigt i patientarbetet. Flera 
specialistsjuksköterskorna påtalade även vikten av att ta till vara på allas erfarenheter i 
teamet för att kunna skapa ett bra teamarbete. 
 

”man har väldigt stor nytta av allas olika erfarenheter för att få till ett bra 
teamjobb” (Informant 3). 

 
Ledarskap 
Ledarskap är en del av teamstrukturen och nästan alla specialistsjuksköterskorna beskrev 
vikten av en tydlig ledare för att teamet skulle fungera på ett optimalt sätt. Det beskrevs 
även att det har blivit bättre och mer bekräftat med ledarskapet efter övningarna.  
 

”det är väldigt tydligt att det är en chef, det var det säkert förut också men nu är 
det mera bekräftat” (Informant 1). 

 
Det framkom även att flera specialistsjuksköterskorna vågar ta på sig ledarrollen oftare och 
att teammedlemmarna ställer större krav på att få veta vem som leder arbetet i akuta 
situationer på ett annat sätt än tidigare.  
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Vidare belystes vikten av att alla teammedlemmar måste inta sina roller snabbt vid en akut 
situation. När teamet består av många personer och med fler teammedlemmar av samma 
profession kan det uppstå problem. Då menade specialistsjuksköterskorna att det är av 
största vikt att alla vet vilka roller var och en har, till exempel vem som är patientansvarig 
sjuksköterska. Om detta klargörs tidigt i den akuta situationen blir det lättare för hela 
teamet att veta vem de ska vända sig till och teamarbetet blir effektivare.  
Specialistsjuksköterskorna beskrev även att de har blivit tydligare i sin roll som 
sjuksköterska dels genom att beskriva vilken roll de har i teamet i ett tidigt skede, om man 
är patientansvarig eller ej: Dessutom tar de ett steg fram och vågar lyfta egna frågor på ett 
annat sätt nu än tidigare.  
 

”man liksom ställer kraven på att man snabbt säger vem det är som leder det här 
det kan jag vara tydligare med nu vid akuta situationer” (Informant 2). 

 
Att ledarskapet är väldigt personbundet poängterades av flera specialistsjuksköterskor. De 
beskrev även att det inte alltid är lätt att vara ledare och behålla ledarskapet när en äldre 
kollega kommer in med mer erfarenhet och kommer med synpunkter på det teamet utför. 
Det påtalades också att det är viktigt att det bara är en person som är ledare, oavsett vem 
som är ledare är det av största vikt att hen är tydlig och att teamet respekterar och stödjer 
ledaren. 
 

”alla kan inte stå och bestämma vilken ordning man skall göra saker, jag tror på 
en tydlig ledare” (Informant 7). 

 
Kommunikation 
 
Tydlig kommunikation 
Samtliga specialistsjuksköterskorna upplevde positiva effekter av övningen samt att de 
hade tagit med sig nya kunskaper och insikter till verkliga situationer. Det framkom i 
intervjuerna att samtliga specialistsjuksköterskor hade blivit tydligare och effektivare i sin 
kommunikation, speciellt i akuta situationer efter simuleringsövningen. Med tydlig 
kommunikation menar specialistsjuksköterskorna bland annat att kommunikationen ska 
vara riktad dvs. att den som vill lämna ett budskap eller vill få något utfört riktar sig till 
den person man vill ska utföra handlingen och på ett tydligt sätt förmedlar det man vill få 
utfört, inga ordinationer får ropas rakt ut i rummet. Den som har mottagit budskapet 
bekräftar att hen kommer att utföra det som förmedlats och sedan återberättar när 
uppdraget är slutfört s.k. closed loopkommunikation. Dessutom förväntar sig 
specialistsjuksköterskorna också att de andra i teamet ska kommunicera på ett tydligt sätt, 
om dom inte gör det försöker sjuksköterskorna påminna varandra att använda sig av closed 
loopkommunikation vilket tycks uppskattas på avdelningen. Flertalet av 
specialistsjuksköterskorna beskrev även att det inte kändes konstigt längre att upprepa en 
ordination eller att använda sig av closed loopkommunikation. De beskrev även att de i 
början var mer övertydliga i sin kommunikation men att det har fallit på plats och att det nu 
är mer naturligt med tydlig kommunikation och att dom inte längre tänker på det. Det 
framkom även att loopkommunikationen smittat av sig på andra och på så sätt bibehålls 
den tydliga kommunikationen på avdelningen. 
 

”det låter lite töntigt och säga det här två gånger men nu vet vi det att alla är med 
på det alla har simulerat” (Informant 1). 
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”alla vet att man jobbar så här …att det är inge konstigt längre” (Informant 2). 

 
Några specialistsjuksköterskorna beskrev att dom numer alltid är uppmärksamma med 
kommunikationen vid läkemedelsordinationer där dom är tydliga med att dom vill ha 
korrekta ordinationer och att dom vill ha bekräftelse tillbaka innan läkemedlen ges. 
Oriktade och otydliga ordinationer upplevdes som ett problem innan övningen men som 
efter övningen blivit mycket bättre. Att upprepa sig eller att behöva rikta sin 
kommunikation kan möjligen upplevas som stressigt i akuta situationer men tydlighet ger 
ett bättre, säkrare och lugnare klimat att arbeta i kring patienten.  
 

”jag tänkt på är just det här med ordinationer när de ger ordinationer på 
läkemedel de får verifiera liksom vad är det de menar…inte det där du vet nej det 
är ingen ordination jag vill ha klara tydliga ordinationer (Informant 7). 

 
På intensivvårdsavdelningen används en form av en kort avstämning där teamledaren 
medvetandegör sitt team om vad som gjorts och vad som kommer att ske, detta avbrott 
kallas timeout. Flertalet av specialistsjuksköterskorna beskrev att timeouten upplevs som 
ett redskap för att tydliggöra vem som gör vad samt att den ser till att strukturen i teamet 
hålls. Vidare framkom att timeouten används oftare på avdelningen efter 
simuleringsövningen.  
 

”på nåt sätt att det blir strukturerat runt akuta händelser både när det gäller 
timeouten eller loopkommunikationen” (Informant 1). 

 
Patientsäkerhet 
 
Verktyg i akuta situationer 
Tydlig kommunikationen i teamet ansågs vara väldigt viktigt. Vidare ansågs att en tydlig 
kommunikation främjade gott teamarbete och därmed ökar patientsäkerheten. Flertalet av 
specialistsjuksköterskorna beskrev att tydlig kommunikation, closed loopkommunikation 
och en arbetsstruktur som exempelvis ABCDE kunde användas som verktyg i akuta 
situationer. Det beskrevs också att när kommunikationen i teamet var tydlig upplevdes det 
som en trygghetskänsla vilket leder till att specialistsjuksköterskorna tänker klarare, både 
som team och enskilt. Detta bidrar i sin tur till en bättre teamkänsla, bättre problemlösning 
och ett lugnare omhändertagande av patienten som i slutändan ökar patientsäkerheten och 
ger en säkrare vård.  
 

” jag vill att patienterna ska känna för många är ju vakna i sånna här akuta 
situationer också att dom ska höra att vi att vi samarbetar på ett bra sätt och att 
…det blir en lugnare arbetsmiljö och det blir en lugnare miljö för patienten. Jag 
tror det är patientsäkerhet och framför allt att det blir lugnar kring patienten” 
(Informant 2). 

 
”tydlig struktur vad man skall göra och vad man skall gå igenom checka av tror 
jag är bra…har ju vissa punkter att gå igenom så att inget missas alla arbetar på 
samma sätt och har följsamhet för det som gäller. Det tror jag är jätteviktigt och 
det säger de ju ex om just piloter som går igenom simulering också ja jag tror att 
det ökar säkerheten” (informant 7). 
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Det framkom även att det har blivit mer legitimt att använda sig av closed 
loopkommunikation på avdelningen. Även att man som specialistsjuksköterska vågar ta 
plats vid akuta situationer poängterades som ett bra redskap.  
 

”att det är legitimt att få använda […] loopkommunikationen tycker jag är det 
bästa och att det blir ett slags lugn på salen tycker jag det blir ett lugn i alla 
situationer” (Informant 2). 

 
Ett annat återkommande verktyg i akuta situationer visade sig vara att använda timeout. 
Timeout innebär att man under några sekunder gör ett avbrott och medvetandegör teamet 
så att alla vet vad som ska göras och vem som ska göra vad, en slags struktur av teamet. 
Genom denna timeout ges också en chans för teammedlemmarna att ställa frågor om något 
skulle vara oklart. 
 

”Akut men man behöver inte ha så bråttom, timeout, stop skyddar patienten de få 
sekunder det tar. Ibland måste man stoppa sig själv” (Informant 8). 

 
Riskmoment 
Den bristande kommunikationen kring en akut sjuk patient var ett av de riskmoment som 
specialistsjuksköterskorna belyste. Vidare beskrevs att kommunikationen måste vara klar 
och tydlig vid ett akut omhändertagande. Tydliga läkemedelsordinationer, rak 
kommunikation och att alla i teamet vet vad dom ska göra vid den akuta situationen 
framfördes som önskemål från sjuksköterskorna för att minimera risker för patienten. 
 

”det är ju väldigt viktigt för patienten att man startar upp på rätt sätt och att den 
får den maximala hjälpen i den här stunden och att inte vi trasslar, och att det inte 
blir fel i kommunikationen” (Informant 1). 
 
”när vi tog emot den här patienten på morgonen så märker jag att XX också är 
inne på det här på en gång så hon säger saker och jag bara upprepade och hon 
bekräftade … det fungerar jättebra” (Informant 2). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet i denna studie påvisar att simuleringsövningar stärker och utvecklar teamets 
agerande runt patienten i enlighet med Rall och Dieckmann (2005). Framförallt lyftes 
vikten av användandet av tydlig kommunikation som en viktig del i det akuta 
omhändertagandet. Övningen ansågs bidra till ett bättre samarbete i teamet genom att hela 
teamet var med och tränade dvs läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Att dessutom 
träna tillsammans på verkliga patientfall bidrog ytterligare till en bättre samverkan i 
teamet, vilket även stöds av andra författare (Gaba, 2010; Rall & Dieckmann, 2005; Sharp, 
2012; West et al., 2012). Författarna anser att utbildning inom teamarbete är av största vikt 
då sjukvårdspersonal arbetar i olika teamkonstellationer där samarbetet är grundläggande 
för att skapa god och säkert omhändertagande för patienterna. Även Carlström et al. (2013) 
redovisar att samverkan i teamet är en av de byggstenar som utgör grunden i avancerad 
omvårdnad. De två teman som växte fram under analysprocessen, upplevelser av 
simuleringsövningen och effekter i kliniskt arbete ligger till grund för resultatdiskussionen. 
Under varje tema diskuteras de mest centrala delarna och som svarar utifrån studiens 
tvådelade syftet och frågeställningar. 
 
Upplevelser av simuleringsövningen 
Flera av sjuksköterskorna kände sig något skeptiska innan de hade utfört 
simuleringsövningen. Anledningen var att de tyckte hela situationen kändes overklig, att 
bli inspelad på film och oron för att bli granskad i sitt yrkesutövande. Även att ta hand om 
patienter i form av en docka i en annan miljö kändes overkligt.  
 
Resultatet visade att specialistsjuksköterskorna ändrade sin uppfattning efter genomförd 
simulering. Simuleringsövningen resulterade i en realistisk, nyttig och positiv upplevelse. 
Samma resultat beskriver även Weller et al. (2014) och Østergaard et al. (2011) i sina 
studier. Specialistsjuksköterskorna i studien upplevde att simuleringsövningen 
genomgående var bra och de enbart såg fördelar med att träna tillsammans med andra 
yrkesprofessioner, vilket också stärks genom andra studier (Gaba, 2010; Manser, 2009; 
West et al., 2012).  
 
Patientsimulatorn som var av naturlig storlek upplevdes vara verklighetsbaserad, så lik en 
människa man kan komma. Faktorer som bidrog till att patientsimulatorn upplevdes 
naturlig i den akuta situationen var att den kunde reagera fysiologiskt med bl.a. blodtryck, 
puls och andning samt att den kunde kommunicera. Andra faktorer som bidrog till en 
realistisk upplevelse var att miljön var uppbyggd som en IVA-sal med utrustning, 
medicinteknisk apparatur osv. Likaså att scenarierna utgjordes av  
avidentifierade och omarbetade patientfall från IVA. Simuleringsenheten hade kunskap om 
riskerna med att övningen skulle kunna upplevas orealistisk. Därför tänktes upplägg med 
miljö, patientsimulator och patientfall igenom noga för att det skulle passa IVA-gruppen. 
Detta gör att övningen blir mer effektfull enligt Weller et al. (2012). Trots detta upplevde 
en specialistsjuksköterska att det var svårt att hitta utrustning i rummet och att akutvagnen 
såg annorlunda ut. Samma specialistsjuksköterska påpekade även att de var färre personal i 
teamet under övningen än de normalt är på IVA.  
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I studiens resultat framkom att specialistsjuksköterskorna upplevde simuleringsövningen 
realistisk i sin helhet. I samstämmighet med Andreatta (2010) och Weller et al. (2014) 
framkom det i studien att genom träning med det team man normalt arbetar med på IVA 
sågs övningen som positiv. Det är viktigt att hela teamet har samma tankar kring hur ett bra 
teamarbete ska fungera i en faktisk situation på avdelningen. Dessutom upplevdes det 
nyttigt och realistiskt att få öva i sin egna yrkesroll. Ett flertal specialistsjuksköterskorna 
poängterade dock att det behövs repetition av simuleringsövningar för att samverkan i 
teamet ska bli ännu bättre. De ansåg att man lätt glömmer det man har lärt sig efter ett tag 
och därmed behövs repetitionsövningar för alla yrkesprofessioner.  
 
Författarna anser att utbildning inom teamarbete är av största vikt då hälso- och 
sjukvårdspersonal oftast arbetar i olika teamkonstellationer. Att kunna samarbeta i teamet 
är viktigt för att skapa en god och säker vård för patienterna (Rall & Dieckmann, 2005). 
Resultatet i denna studie visar att det fanns bristande kommunikation kring 
läkemedelsordinationerna i början av övningen vilket det diskuterades kring i gruppen och 
som efter reflektionen förbättrades. Sjuksköterskorna upplevde även att det var bra att 
läkarna fick se och fundera över hur sjuksköterskorna uppfattar läkarnas ordinationer.  
 
Att tydlig kommunikation spar tid vid en akut situation blev tydligt under övningen.  
Samtliga specialistsjuksköterskor beskrev att det var positivt att träna kommunikation i 
teamet och att det var nyttigt att få en påminnelse hur en effektiv kommunikation skall 
uppnås. Samtliga specialistsjuksköterskor ansåg även att det var viktigt för 
patientsäkerheten. Vårdpersonal är mindre tränade i att kommunicera med varandra menar 
Sharp (2012) och då kan det vara extra viktigt att träna på detta genom simulering. De 
beskrev vidare att det märktes skillnad på avdelningen i patientomhändertagandet efter 
övningarna att de flesta medarbetarna har tränat på just loopkommunikation. I andra 
studier (Gaba, 2010; Manser, 2009; Rall & Dieckmann, 2005; Sharp, 2012; West et al., 
2012) framkommer det också att patientsäkerheten ökar om teamet tränar på att samverka i 
team och att kommunicera på ett effektivt sätt. Även Buckley och Gordon (2011) styrker 
resultatet i denna studie genom att beskriva att simuleringsövningar ökade deltagarnas 
förmåga att samverka i team. Förmågan att hantera verkliga händelser på avdelningen 
stärktes genom övningen ansåg specialistsjuksköterskorna. 
 
Effekter i kliniskt arbete 
Resultatet visar att simuleringsövningarna förstärkte och utvecklade samarbetet i teamet. 
Specialistsjuksköterskorna fick en ökad medvetenhet om vad teamarbete och tydlig 
kommunikation innebar. Det framkom att det vid akuta situationer krävs ett effektivt 
teamarbete och att simuleringsövningen bidragit till att de kunnat utveckla sig själva och 
kommunikationen i teamet. Weaver et al. (2013) beskriver liknande resultat där samverkan 
i teamet förbättrades och deltagarnas förmåga att arbeta i team ökade genom 
simuleringsövningar. Samtliga specialistsjuksköterskor i studien beskrev också vikten av 
struktur i ett akut omhändertagande både vad gäller strukturen i teamet, vem gör vad, men 
även strukturen för akut omhändertagande ABCDE. Specialistsjuksköterskorna beskrev att 
de nu mer söker en struktur när de hamnar i akuta situationer än vad de gjorde innan 
simuleringsövningen.  
 
Resultatet visade att simuleringsövningen tydliggjorde vikten av samspel i teamet samt att 
det var nyttigt att se hur de andra i teamet arbetade. Hela teamet var viktiga för ett 
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välfungerande team. Specialistsjuksköterskorna uppmärksammade exempelvis 
undersköterskornas arbete, som ofta arbetade i det tysta. Detta överensstämmer med 
Stevens et al. (2012) och Sundar et al. (2007) som fann att simuleringsövningar innebar en 
möjlighet för teamet att lära känna varandra och reflektera över de olika professionerna 
som innefattar i teamet, vilket har betydelse för samverkan.  
 
Genom simuleringsövningarna fick specialistsjuksköterskorna även insikt i sina egna 
färdigheter och eventuella brister som man själv ansågs sig ha. Återkopplingen upplevdes 
lärande eftersom den utfördes på ett konstruktivt sätt där de positiva egenskaperna i teamet 
lyftes. De negativa egenskaperna kände man själv. Fokus var på teamets samspel i det 
akuta omhändertagande och inte på individbasis, vilket upplevdes som positivt. Stevens et 
al. (2012) styrker detta resultat genom sin studie där deltagarna insåg vikten av det sociala 
samspelet under simuleringsövningen och där möjlighet till eftertanke kring detta gavs. 
 
Några specialistsjuksköterskor beskrev att om inte teamets ledare ser till att teamet arbetar 
strukturerat så är specialistsjuksköterskorna inte rädda att påtala det, och om det behövs ser 
de själva till att det blir struktur i omhändertagandet. En specialistsjuksköterska beskrev 
även att om man använder sig av en struktur som alla i teamet känner till blir teamarbetet 
effektivare och man spar tid. Resultatet visar vidare att fler specialistsjuksköterskor vågar 
ta på sig ledarrollen oftare nu på avdelningen. Dessutom ställer teammedlemmarna större 
krav på att få veta vem som leder arbetet i akuta situationer, på ett annat sätt än tidigare. 
Specialistsjuksköterskorna kompletterar de andra teammedlemmarnas kompetenser och 
kunskaper utifrån sjuksköterskan kärnkompetenser, dels genom att komplettera varandras 
yrkesroller och dels genom att specialistsjuksköterskorna är öppna för en dialog för 
gemensamt beslutsfattande och mål (Sharp, 2012; SSF, 2017c).  
  
Specialistsjuksköterskorna ansåg att det lätt blir läkaren som tar ledarrollen vid en akut 
situation men att det är sjuksköterskan som känner patienten bäst och då blir en indirekt 
ledare på salen. Resultatet visade vidare att specialistsjuksköterskorna ansåg att läkaren 
hade det medicinska ansvaret, men sjuksköterskorna fick ibland stötta ledarskapet, om det 
exempelvis var en oerfaren läkare i teamet. Författarna finner denna komplexa situation 
intressant och anser att det bör vara ett öppet klimat i teamet, att den med mest erfarenhet 
och kunskap om situation kan ta över ledarrollen utan att det ska upplevas som ett hot. Ett 
öppet klimat och bra samarbete är viktigt. Om ledarskapet skiftar måste det förstås 
förmedlas på ett tydligt sätt i teamet så att alla vet vem ledaren är. Även andra författare 
(Carlström et al., 2013; Rall & Dieckmann, 2005) styrker resultatet då de beskriver att om 
individerna i ett team har god samarbetsförmåga och om teamledaren är tydlig i sitt 
ledarskap resulterar detta i stöd till teammedlemmarna och bidrar till ett öppet klimat i 
teamet, vilket leder till goda förutsättningar för ett effektivt teamarbete. Författarna ser 
även att resultatet i förekommande studie är i linje med SSF:s (2017c) utgångspunkt från 
en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser, samverkan i team, där sjuksköterskor 
förväntas delta i teamet på ett självständigt sätt och där eget ansvar tas genom att bidra till 
teamets samarbete för att bidra till ett patientsäkert omhändertagande.  
 
Författarna till denna studie anser att det framkomna resultatet visar en röd tråd vad gäller 
samverkan i team och kommunikation i enlighet med SSF (2017c) utifrån sjuksköterskans 
kärnkompetenser där alla teammedlemmar har ett eget ansvar i teamet för att skapa ett 
öppet klimat samt att vara tydlig i sin kommunikation för att göra teamarbetet effektivt.  
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Nästan alla specialistsjuksköterskorna upplevde att simuleringsövningen påverkat 
kommunikationen genom att övningen medvetandegjort vikten av god kommunikation för 
ett fungerande teamarbete. Efter övningen försöker specialistsjuksköterskorna använda sig 
av loopkommunikation i sitt dagliga arbete vid akuta situationer. Det framkom också att 
flera specialistsjuksköterskor tränar på att använda loopkommunikation även när det är 
lugna stunder, och mindre sjuka patienter på IVA för att bli trygga i användandet. På så sätt 
blir loopkommunikation inte obekvämt att använda vid akuta situationer. Även Ballangrud 
et.al (2014) kunde påvisa i sin studie att deltagarna efter en simuleringsövning upplevde att 
tydlig kommunikation är bland det viktigaste i teamarbetet på IVA och att deltagarna efter 
övningen använde tydlig kommunikation i sitt kliniska arbete. Specialistsjuksköterskorna i 
studien ansåg även att kommunikationen skulle kunna förbättras ytterligare med 
kontinuerlig träning. 
 
Resultatet visar att det inte längre känns konstigt att upprepa en ordination eller att använda 
sig av closed loopkommunikation. Specialistsjuksköterskorna beskrev även att de direkt 
efter övningen var mer övertydliga i sin kommunikation men att tydlig kommunikation är 
en naturlig del i det kliniska arbetet nu. Det framkom även att loopkommunikation smittat 
av sig till andra kollegor och på så sätt bibehålls den tydliga kommunikationen på 
avdelningen. Detta resultat stärks av Stevens et al. (2012) vars forskning visar att 
simuleringsövningar resulterar i en förbättring i kommunikationen och att 
teammedlemmarna efteråt arbetade mer med hjälp av closed loopkommunikation jämfört 
med tidigare. Även Rall och Dieckmann (2005) samt Sharp (2012) beskriver att tydlig 
kommunikation är den viktigaste faktorn i en akut situation.  
 
Ytterligare studier bekräftar resultatet i föreliggande studie där kommunikationen verkar 
bli tydligare efter teamträning genom medicinsk simulering. En studie utförd i Sverige 
(Meurling, Hedman, Sandahl, Felländer-Tsai, & Wallin, 2013) där all personal på IVA 
som tränat teamträning med hjälp av simulering fick göra en självskattning kring 
samarbete, kommunikation och klimatet i teamet. Studien kom bland annat fram till att 
systematisk simuleringsbaserad teamträning kan bidra till att självskattningen ökar hos 
deltagaren vad gäller samarbete och kommunikationsförmågan mellan de olika 
professionerna i teamet. 
 
Rall och Dieckmann (2005) anser att kommunikation är nyckeln i akuta situationer. Detta 
överensstämmer väl med resultatet i denna studie då det tydligt beskrevs att både tydlig 
kommunikation och ett effektivt teamarbete i det akuta omhändertagandet bidrar till en hög 
patientsäkerhet. Specialistsjuksköterskorna beskrev att när kommunikationen i teamet var 
tydlig upplevdes det som en trygghetskänsla vilket leder till att teammedlemmarna tänker 
klarare, både som team och som enskild individ. Detta bidrar i sin tur till en bättre 
teamkänsla, bättre problemlösning och ett lugnare omhändertagande av patienten vilket i 
slutändan ökar patientsäkerheten. Betydelsen av att teamet stannar upp några sekunder för 
att ta s.k. timeout inför vissa riskfulla moment lyftes fram. Det var enligt 
specialistsjuksköterskorna viktigt att veta vem som gör vad i den akuta situationen. I 
timeouten ges möjlighet att fråga eller förtydliga något för att undvika risker som kan 
komma till skada för patienten. Resultatet i studien är i enlighet med Rall och Dieckmann 
(2005) som beskriver vikten av att stanna upp för en kort briefing inför en akut situation. 
Denna briefing tar inte många sekunder, det sparar snarare tid när alla är informerade om 
vad som ska ske. Dessutom bidrar timeouten till att alla i teamet känner att deras bidrag är 
viktigt. Ett förtroende i teamet uppstår som gör att teammedlemmarna får en bättre 
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förståelse för varandra, vilket i slutändan gynnar patienten (Weller et al., 2014). Författarna 
till denna studie anser att detta arbetssätt ger en säkerhet i kommunikationen och 
teamsamverkan där missförstånd minskas. Därmed minskar även risken för att patienten 
drabbas av skada. 
 
Resultatet visar vidare att flera risker kring patienten uppdagades och i linje med 
Socialstyrelsen (2017b) verkar ett riskområdena i akut omhändertagande vara centralt för 
patientsäkerheten, nämligen samverkan i teamet, en av sjuksköterskans kärnkompetens. 
Inom samverkan i teamet ingår även tydlig och effektiv kommunikation vilket 
sjuksköterskorna beskrivit att de eftersträvar då detta är viktigt, eftersom bristande 
kommunikation kan leda till allvarliga skador för patienten (Sharp, 2012; SSF, 2017c). 
 
Metoddiskussion 
 
Ansats och design  
Syftet med studien ligger till grund för valet av metod (Trost, 2010) och därför valdes en 
empirisk studie med kvalitativ ansats med semistrukturerade individuella intervjuer. Detta 
går i linje med vad Polit och Beck (2017) anser då författaren vill beskriva upplevelser 
eller erfarenheter av ett visst fenomen och därmed få en djupare förståelse för fenomenet. 
Författarna anser att det hade varit svårt att kvantifiera specialistsjuksköterskornas 
upplevelser och att nå ett djup inom det studerade fenomenet om studien genomförts med 
kvantitativ metod. Induktiv ansats valdes baserat på att beskriva informanternas upplevda 
erfarenheter förutsättningslöst, så som det visade sig och därmed inte vara begränsade till 
att välja en specifik teori eller mall att utgå ifrån som vid deduktiv metod (Henricson & 
Billhult, 2017; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  
 
Författarna valde semistrukturerade intervjuer och såg denna form som en styrka då 
metoden ger intervjuaren möjlighet att anpassa sig till vad som kommer upp i intervjun. 
Författarna kan på så sätt skapa en bra interaktion under intervjun jämfört med om en strikt 
strukturerad intervjuguide används (Danielson, 2017). Andra fördelar med intervjuer är att 
författarna ges möjlighet att komplettera med uppföljningsfrågor och möjlighet till 
förtydliganden om oklarheter eller frågor uppstår. Ytterligare en styrka med intervjuer är 
att de generellt genererar mindre bortfall jämfört med andra metoder såsom enkäter (Trost, 
2011). Generaliserbarhet eller överförbarheten brukar vara svårt eller omöjligt med denna 
metod och kan vara en nackdel för studien. En annan nackdel med kvalitativa 
intervjustudier är att de är tidskrävande (Danielson, 2017). Den valda metoden fungerade 
väl mot studiens syfte och skapade ny kunskap om ämnet.  
 
Urval  
Specialistsjuksköterskor från en IVA-avdelning med erfarenhet av fenomenet utifrån 
studiens syfte inkluderades (Henricson & Billhult, 2017). Att urvalet har erfarenhet av 
fenomenet som studeras är en förutsättning för ett bra resultat (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Däremot menar Olsson och Sörensen (2011) att för att kunna dra 
slutsatser från urvalet till populationen bör urvalet vara slumpmässigt. Efter att inklusions -
och exklusionskriterierna utförts valdes återstående sjuksköterskor ut från en deltagarlista 
av den författare som ej arbetar på IVA. Detta för att minimera risken att urvalet skulle 
kunna påverkas av exempelvis personliga skäl eller försök att styra urvalet mot de 
sjuksköterskor som är positiva till fenomenet, vilket i sin tur kunde påverka resultatet 
(Trost, 2010). Urvalet utgjordes av ett så kallat bekvämlighetsurval som blir mycket 
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begränsat när det gäller dess generaliserbarhet, vilket ger en svaghet i studien (Jacobsson, 
2011).  
 
Sammantaget genomfördes åtta individuella intervjuer som gav innehållsrika data och 
ansågs svara på studiens tvådelade syfte. Mättnad upplevdes efter dessa åtta intervjuer 
eftersom inga nya kvalitativa skillnader i intervjupersonernas resonemang och inga fler 
svarsvariationer upplevdes. För att ytterligare försäkra sig om att datamättnad var uppnått 
jämförde författarna data från den sista intervjun mot resterande intervjuer. Detta styrker 
trovärdigheten och överförbarheten i studien (Ekengren & Hinnfors, 2012; Polit & Beck). 
En annan styrka i studien är att författarna diskuterade tillsammans kring resultatets 
mättnad och tog ett gemensamt beslut kring när mättnad upplevts och därav anses risken 
minimal att beslutet var tvivelaktigt. Författarna var medvetna om att även om mättnad 
uppnås går det inte att uttala sig om representativiteten i studien eftersom användningen av 
denna typ av intervjuer inte går att göra några uppskattningar om hur vanliga företeelse 
eller olika uppfattningar i gruppen är (Ekengren & Hinnfors, 2012). Urvalet styrdes även 
av Sophiahemmets Högskolas studieguide riktlinjer för datainsamling (2017) där sex till 
tio intervjuer bör ingå.  
 
Urvalet utgjordes av åtta kvinnor där åldersspridningen var mellan 55 - 66 år, med en 
genomsnittsålder på 59 år. Yrkeserfarenheten inom intensivvård varierade mellan 10 och 
41 år. Anledningen till att både genomsnittsåldern och yrkeserfarenheten blev hög berodde 
troligen på att de yngre och mindre erfarna informanterna kanske föll utanför inklusions-
och exklusionskriterierna. Ingen manlig informant deltog i studien vilket författarna inte 
kan förklara mer än att de manliga IVA sjuksköterskorna är få, samt att de som fanns 
troligen föll bort genom inklusions- och exklusionskriterierna. Variation i ålder och kön 
blev således inte stor men författarna anser att urvalet ändå skapade informationsrika 
beskrivningar av fenomenet och därmed svarade på studiens syfte.  
 
Intervjuguide  
I linje med Polit och Beck (2017) och Trost (2010) utformades en intervjuguide med ett 
begränsat antal frågor som belyste centrala begrepp och som kom att ligga till grund för 
intervjuerna. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga, vilket kan ses som en styrka (Polit 
& Beck, 2017; Trost, 2010). Ytterligare en styrka med intervjuguide är att det gav 
informanterna möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter kring fenomenet samtidigt 
som författarna säkerställde att samtliga områden berörts (Polit & Beck, 2017). Utifrån 
intervjuguiden genomfördes en pilotintervju som svarade mot studiens syften på ett bra sätt 
och som således inkluderades i studien i enlighet med Danielsson (2017).  
 
Datainsamling, databearbetning och dataanalys 
Informanterna inhämtades från en intensivvårdsavdelning som författarna hade anknytning 
till. Möjligen kan detta ses som en svaghet i studien eftersom informanterna kan ha känt ett 
beroendeförhållande till författarna och känt sig utsatt eller känt ett tvång att vara med i 
studien (Kjellström, 2017). Den ene författarens medarbetare exluderades, de som 
författaren var chef över, detta kan ha styrkt tillförlitligheten i studien då informanterna 
inte behövde känna underläge (Polit & Beck, 2017).  
 
Båda författarna deltog under intervjuerna, vilket informanterna informerades om innan 
själva intervjun startade. Trots detta finns det förstås en risk att informanterna upplevt att 
författarna befunnit sig i en maktposition (Kvale & Brinkman, 2014) och därför möjligen 
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känt sig i underläge. Författarna upplevde dock inte att informanterna verkade ha påverkats 
av detta. Författarna anser snarare att det var en styrka att vara två intervjuare eftersom 
dessa kompletterade varandra väl då den ene arbetade på IVA och den andre vid 
simuleringsenheten vilket gjorde att följdfrågorna kunde ställas av den av författarna som 
hade bäst kunskap om ämnet som kom upp. Samtliga intervjuer hölls på arbetstid eller i 
anslutning till arbetstiden i ett förutbestämt rum på sjukhuset i enlighet med Danielson 
(2017). Författarna diskuterade fortlöpande kring hur ett så öppet klimat som möjligt 
kunde skapas för informanterna för att få dem att känna sig trygga och berätta fritt 
(Lindseth & Norberg, 2004; Olsson & Sörensen, 2011). Samtliga intervjuer spelades in, 
med deltagarnas samtycke, med hjälp av röstmemo på en mobiltelefon för att garantera att 
det var deltagarnas faktiska ord som utgjorde materialet. En nackdel med ljudinspelning 
kan vara att informanterna upplevt det obehagligt med att bli inspelad men författarna 
upplevde inte att informanterna stördes av inspelningen. Den bristande 
intervjuerfarenheten hos författarna kan ses som en svaghet i studien och kan ha påverkat 
resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). Då intervjuarna var två personer kunde dock 
författarna ta hjälp av varandra om en sådan situation uppstod vilket kan ses som en styrka. 
 
Intervjuerna var mellan elva och tjugo minuter långa, vilket kanske är i det kortaste laget. 
Hade intervjuerna varit längre kanske mer data kunnat insamlats, vilket i sin tur eventuellt 
gett studien en större styrka och trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Informanterna pratade 
fort och utförligt och trots att de inte var så långa upplevdes intervjuerna innehållsrika 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2017). 
 
Majoriteten av intervjuerna transkriberades ordagrant till ett Word-dokument strax efter 
avslutad intervju, vilket rekommenderas av Polit och Beck (2017). Även skratt, 
upprepningar och pauser skrevs ut. De intervjuer som inte transkriberades i anslutning till 
intervjun transkriberades senast dygnet därefter. Detta tros inte ha påverkat resultatet då 
intervjuerna hölls färska i minnet, vilket upplevdes underlätta analysförfarandet. För att få 
en helhetsbild lästes texten därefter av författarna var för sig, upprepade gånger, vilket är 
en förutsättning för att någon form av förståelse och analys ska kunna ske menar Polit & 
Beck (2017). Därefter reflekterade författarna tillsammans över textens huvudsakliga 
innehåll i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2017) för att därpå ta ut 
meningsenheter som svarade mot studiens tvådelade syfte, koder, kategorier och teman. 
Även under denna process har författarna påmint varandra om förförståelsen för ämnet och 
därmed beaktat risken att påverka objektiviteten och på så sätt öka trovärdigheten (Olsson 
& Sörensen, 2011). En viss grad av tolkning finns alltid i en textanalys, författarna har 
varit medvetna om detta för att inte lägga till egna tolkningar i texten som inte fanns 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  
 
Eftersom syftet kom att vara tvådelat framkom ett tema för varje del. Dessa teman kom att 
innehålla kategorier med samma namn, vilket kan tyckas tvivelaktigt i en innehållsanalys. 
Författarna anser dock att det inte har någon betydelse eftersom dessa två teman inte 
speglades mot varandra då de presenterades i resultatet var för sig. Att analysen i studien 
har utförts av båda författarna samt att citat från informanterna har skrivits ut i resultatet 
får ses som en styrka och ökar trovärdigheten av studien. Dock finns en svaghet med 
analysen eftersom författarna är noviser inom databearbetning och dataanalys och den 
bristande erfarenheten har kunnat påverka förfarandet. 
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Författarnas förhållningssätt  
En medvetenhet kring förförståelsen hos författarna fanns och risken för att påverka 
objektiviteten beaktades då resultaten skulle tolkas (Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom 
kännedom kring fenomenet existerade var författarna noggranna med att hålla ett neutralt 
förhållningssätt under hela processen och hjälpte till att medvetandegöra varandra om 
risken kring att förförståelsen kunde påverka att information misstolkas eller missas 
(Lindseth & Norberg, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Det finns enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2017) olika uppfattningar om huruvida forskaren bör 
dra nytta av sin förförståelse eller inte eftersom trovärdigheten kan minska om forskaren 
har låtit förförståelsen genomsyra dataanalysen. Författarna upplevde inga nackdelar med 
att ha god förförståelse mer än det som redan beskrivits. I linje med Kvale och Brinkman 
(2014) upplevde författarna fördelarna med att ha god förförståelse i ämnet bland annat 
genom att det blev enklare att utforma intervjuguiden och lättare att ställa följdfrågor till 
informanterna under intervjun för att få en djupare förståelse jämfört med om förförståelse 
saknats. Författarna anser även att bådas närvaro under intervjuerna gagnade granskningen 
och analysen av det insamlade materialet då båda var väl insatta i den information som 
framkommit. 
 
Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
En pilotintervju genomfördes och svarade på studiens syfte vilket gör att giltigheten stärks. 
Även att lämplig metod och val av informanter som i denna studie hade erfarenhet av 
fenomenet stärker giltigheten i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
Författarna är medvetna om att det är arbetskollegor som intervjuas vilket kan ses som en 
svaghet i studien. Dock uppfattades inte informanterna som hämmade i sina svar, snarare 
trygga vilket också stärker giltigheten (Trost, 2010). Tillförlitligheten i resultatet kan ha 
påverkats av att informanterna var i viss relation med författarna, vilket beaktades under 
intervjuerna. Däremot stärks tillförlitligheten av att det finns citat i anknytande till texten i 
resultatet (Polit & Beck, 2017). Författarna har försökt bekräfta sina ställningstaganden 
under hela forskningsprocessen vilket ökar tillförlitligheten i studien. Tillförlitligheten och 
trovärdigheten ökade även genom att författarna följde den beskrivna processen för 
kvalitativ innehållsanalys i linje med Lundman och Hällgren Graneheim (2017). I denna 
studie har båda författarna deltagit under samtliga intervjuer, utom vid en, bearbetat 
materialet och utfört analysen gemensamt vilket också stärker tillförlitligheten. 
  
Överförbarheten i studien stärktes genom att författarna tydligt beskrev studiens metod där 
även datamättnaden motiverades (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; Polit & Beck, 
2017). Överförbarheten handlar om huruvida resultatet kan överföras och användas i andra 
grupper och verksamheter. Slutlig bedömning av resultatets överförbarhet lämnas dock till 
läsaren enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2017).  
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Slutsats  
 
Specialistsjuksköterskorna i studien upplevde den interprofessionella simuleringsövningen 
som en realistisk, positiv och nyttig upplevelse. De beskriver vidare att medvetenheten 
ökat kring vikten av ett välfungerande team och effektiv kommunikation vid akut 
omhändertagande. Samtliga specialistsjuksköterskor beskrev även att de fått kunskap och 
redskap att använda i sitt kliniska arbete. Tidigare forskning stärker denna studies resultat 
gällande vikten av ett bra samarbete i teamet och effektiv kommunikation för att öka 
patientsäkerheten. Interprofessionell medicinsk simulering kan bidraga till ett förbättrat 
teamarbete och omvårdnad på intensivvårdsavdelningen, men förutsättningarna är att hela 
teamet utbildas och att repetitionsutbildning erbjuds för att kunskaperna skall bibehållas. 
 
Klinisk tillämpbarhet  
 
Denna studie ger en inblick i sjuksköterskors upplevelse av interprofessionell medicinsk 
simulering. Utifrån resultatet ses vikten av tydlig kommunikation och effektivt teamarbete 
vid ett akut omhändertagande av patienter på IVA. Interprofessionella team bör få 
regelbunden träning med kompetenshöjande utbildning genom medicinsk simulering för 
att säkerställa ett effektivt samarbete och omvårdnad kring patienten. För att implementera 
studiens resultat och slutsatser i den kliniska verksamheten bör interprofessionell 
medicinsk simulering genomföras på IVA med återkommande repetitionsövningar.  
 
Författarna till den aktuella studien anser även att andra verksamheter inom akutsjukvård 
kan ta del av resultatet från studien och använda vid utvecklande och implementerande av 
interprofessionell medicinsk simulering. 
 
Förslag till fortsatt forskning  
 
Författarna finner det intressant att utveckla området genom att undersöka övriga 
professioners upplevelser av interprofessionell medicinsk simulering. Studier skulle kunna 
utföras med hjälp av individuella intervjuer eller fokusgruppsintervjuer. Förslag till 
ytterligare forskning är att utföra en observationsstudie på intensivvårdsavdelningen där 
fokus skulle ligga på att bedöma om teamet, i en akut situation, använder sig av de redskap 
de fått under den medicinska simuleringsövningen gällande teamarbete och 
kommunikation. Ett annat intressant forskningsområde är intensivvårdssjuksköterskans 
komplexa roll i en akut situation vad gäller ledning och samordning. 
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                Bilaga A (1) 

 
 
    Stockholm 2018-XX-XX 
Till verksamhetschef 
V/O Anestesi- och intensivvård 
 
 
Vi, Carina Wallingstam och Camilla Westerholm, studerar just nu på 
specialistsjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola och ska genomföra ett 
självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. Området som 
kommer studeras berör IVA sjuksköterskans upplevelse vid omhändertagandet av den 
kritiskt sjuka patienten efter att ha genomfört interprofessionell medicinsk simulering (var 
god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför 
mycket intresserade av att få genomföra studien på intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Er 
klinik.  
Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien 
(inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade.  
 
Om Du godkänner att studien genomförs på IVA är vi tacksamma för din underskrift av 
denna bilaga som därefter returneras till oss. Om Du känner dig tveksam till att studien 
genomförs på IVA är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande 
undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
När studien godkänd och klar kommer vi gärna och presenterar resultatet på arbetsplatsen 
om Du så önskar.  
 
Vänlig hälsning 
   
Carina Wallingstam    Camilla Westerholm 
Students namnteckning                                                  Students namnteckning  
_________________   __________________ 
Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 
Carina Wallingstam   Camilla Westerholm 
Students telefonnummer   Students telefonnummer 
XXXXXXXX   XXXXXXXX 
Students E-postadress   Students E-postadress 
XXXXXXXX                        XXXXXXXX 
Handledares namnteckning 
_________________    
 
Handledarens namnförtydligande 
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Sammanfattning av ARBETETS upplägg och innehåll                  Bilaga A (2) 
 
Arbetets titel: Förbättrar interprofessionell medicinsk simulering kommunikationen på 
IVA? En intervjustudie av intensivvårdssjuksköterskor 
 
Problemområde: Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är ofta kritiskt 
sjuka och för att kunna ge en god och säker vård behövs säkerhet i teamarbetet. 
Forskningen visar att den mänskliga faktorn är en stor orsak till fel och misstag inom 
sjukvården och att detta kan tränas med hjälp av medicinsk simulering. På en 
intensivvårdsavdelning arbetar personalen i interprofessionella team som ständigt 
förändras i olika teamkonstellationer. Ett sätt att öva teamträning och akut 
omhändertagande är att öva med hjälp av medicinsk simulering. På ett sjukhus i Stockholm 
tränades IVA-personal i ett strukturerat omhändertagande enligt ABCDE samt 
kommunikation enligt Crew Resource Management (CRM). 
 
Syftet med det självständiga arbetet är att beskriva IVA-sjuksköterskors upplevelser av 
interprofessionell teamträning genom medicinsk simulering i akut omhändertagande samt 
hur den påverkat kommunikation och teamarbetet i det kliniska arbetet. 
 
Arbetets design och metod för datainsamling: Vi kommer att använda oss utav 
kvalitativmetod med semistrukturerade intervjuer som datainsamling.  Åtta stycken 
sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning kommer att intervjuas. Inklusionskriteriet 
innefattar sjuksköterskor med erfarenhet från interprofessionell teamträning genom 
medicinsk simulering, där det skall ha gått minst sex månader sedan de deltagit i 
simuleringsövning och ha minst två års yrkeserfarenhet inom intensivvård. Vi kommer 
utifrån en deltagarlista på simuleringsenheten få tillgång till namnen på vilka personer som 
har genomfört interprofessionella teamträningen. Utifrån dessa listor kommer Carina 
Wallingstam välja ut dessa personer slumpvis utifrån inklusions-och exklusions kriterierna. 
De informanter som har en av författarna som chef på IVA kommer att exkluderas av 
etiska själ utifrån exklusionskriterier. Ett mail kommer sedan att skickas ut till de personer 
som valts ut om de kan tänka sig att delta i studien. Deltagarna i studien kommer att 
intervjuas utifrån en intervjuguide individuellt i ca 20-40 minuter på ett avskilt ställe på 
sjukhuset. Intervjuerna kommer att spelas in på mp3 spelare samt transkriberas för att 
sedan kunna bearbetas och slutligen raderas. 
 
Tidslängd för arbetet: Vi planerar att börja med en pilotintervju snarast möjligt men 
senast i December 2018, för att sedan genomföra resten av intervjuerna Dec- Februari 
2019. Sedan kommer materialet transkriberas och kodas i Feb- Mars 2019.  
Jag godkänner härmed att Carina Wallingstam och Camilla Westerholm får utföra studien 
 ” Förbättrar interprofessionell medicinsk simulering kommunikationen på IVA” på 
kliniken under tidsperioden Dec-Mars 2019. 
 
__________________________ 
Ort, datum 
__________________________ 
Namnteckning, Verksamhetschef 
_________________________ 
Namnförtydligande 
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       Stockholm 2018-XX-XX 

Till FoUU rådet 
V/O Anestesi- och intensivvård 
 
Vi, Carina Wallingstam och Camilla Westerholm, studerar just nu på 
specialistsjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola och ska genomföra ett 
självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. Området som 
kommer studeras berör IVA sjuksköterskans upplevelse vid omhändertagandet av den 
kritiskt sjuka patienten efter att ha genomfört interprofessionell medicinsk simulering (var 
god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför 
mycket intresserade av att få genomföra studien på intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Er 
klinik.  
Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien 
(inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade.  
 
Om Du godkänner att studien genomförs på IVA är vi tacksamma för din underskrift av 
denna bilaga som därefter returneras till oss. Om Du känner dig tveksam till att studien 
genomförs på IVA är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande 
undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
När studien godkänd och klar kommer vi gärna och presenterar resultatet på arbetsplatsen 
om Du så önskar.  
 
 
Vänlig hälsning 
   
Carina Wallingstam    Camilla Westerholm 
Students namnteckning                                                  Students namnteckning  
_________________   __________________ 
Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 
Carina Wallingstam   Camilla Westerholm 
Students telefonnummer   Students telefonnummer 
XXXXXXXX   XXXXXXXX 
Students E-postadress   Students E-postadress 
XXXXXXXX                        XXXXXXXX 
Handledares namnteckning 
_________________    
 
Handledarens namnförtydligande 
Jason Murphy 
Handledares telefonnummer 
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Sammanfattning av ARBETETS upplägg och innehåll                                 Bilaga B (2) 
 
Arbetets titel: Förbättrar interprofessionell medicinsk simulering kommunikationen på 
IVA? En intervjustudie av intensivvårdssjuksköterskor 
 
Problemområde: Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är ofta kritiskt 
sjuka och för att kunna ge en god och säker vård behövs säkerhet i teamarbetet. 
Forskningen visar att den mänskliga faktorn är en stor orsak till fel och misstag inom 
sjukvården och att detta kan tränas med hjälp av medicinsk simulering. På en 
intensivvårdsavdelning arbetar personalen i interprofessionella team som ständigt 
förändras i olika teamkonstellationer. Ett sätt att öva teamträning och akut 
omhändertagande är att öva med hjälp av medicinsk simulering. På ett sjukhus i Stockholm 
tränades IVA-personal i ett strukturerat omhändertagande enligt ABCDE samt 
kommunikation enligt Crew Resource Management (CRM). 
 
Syftet är att beskriva IVA-sjuksköterskors upplevelser av interprofessionell teamträning 
genom medicinsk simulering i akut omhändertagande samt hur den påverkat 
kommunikation och teamarbetet i det kliniska arbetet. 
 
Arbetets design och metod för datainsamling: Vi kommer att använda oss utav 
kvalitativmetod med semistrukturerade intervjuer som datainsamling.  Åtta stycken 
sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning kommer att intervjuas. Inklusionskriteriet 
innefattar sjuksköterskor med erfarenhet från interprofessionell teamträning genom 
medicinsk simulering, där det skall ha gått minst sex månader sedan de deltagit i 
simuleringsövning och ha minst två års yrkeserfarenhet inom intensivvård. Vi kommer 
utifrån en deltagarlista på simuleringsenheten få tillgång till namnen på vilka personer som 
har genomfört interprofessionella teamträningen. Utifrån dessa listor kommer Carina 
Wallingstam välja ut dessa personer slumpvis utifrån inklusions-och exklusions kriterierna. 
De informanter som har en av författarna som chef på IVA kommer att exkluderas av 
etiska själ utifrån exklusionskriterier. Ett mail kommer sedan att skickas ut till de personer 
som valts ut om de kan tänka sig att delta i studien. Deltagarna i studien kommer att 
intervjuas utifrån en intervjuguide individuellt i ca 20-40 minuter på ett avskilt ställe på 
sjukhuset. Intervjuerna kommer att spelas in på mp3 spelare samt transkriberas för att 
sedan kunna bearbetas. 
 
Tidslängd för arbetet: Vi planerar att börja med en pilotintervju snarast möjligt men 
senast i December 2018, för att sedan genomföra resten av intervjuerna Dec- Februari 
2019. Sedan kommer materialet transkriberas och kodas i Feb- Mars 2019.  
 
Jag godkänner härmed att Carina Wallingstam och Camilla Westerholm får utföra studien 
 ” Förbättrar interprofessionell medicinsk simulering teamarbetet på IVA? En 
intervjustudie av intensivvårdssjuksköterskor” på kliniken under tidsperioden Dec-Mars 
2019. 
__________________________ 
Ort, datum 
__________________________ 
Namnteckning, FoUU rådet 
__________________________ 
Namnförtydligande 
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Stockholm 2018-XX-XX                                                  Bilaga C (1)   
                            
Information till deltagare i studien.  
 
Till dig som arbetar som sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning i Stockholm. 
 
Vi, Carina Wallingstam och Camilla Westerholm studerar just nu vid 
specialistsjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola och ska genomföra ett 
självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. Området som 
kommer studeras är intensivvårdssjuksköterskans upplevelse i omhändertagandet av den 
kritiskt sjuke patienten på IVA, efter att ha genomgått interprofessionell medicinsk 
simulering.  
 
Bakgrund: Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är ofta kritiskt sjuka 
och för att kunna ge en god och säker vård behövs säkerhet i teamarbetet. Forskningen 
visar att den mänskliga faktorn är en stor orsak till fel och misstag inom sjukvården och att 
detta kan tränas med hjälp av medicinsk simulering. Det finns även författare som menar 
att det krävs ett standardiserat arbetssätt, ett väl fungerande team och en tydlig 
kommunikation i teamet för att säkerställa patientsäkerheten. På en intensivvårdsavdelning 
arbetar personalen i interprofessionella team som ständigt förändras i olika 
teamkonstellationer. Ett sätt att öva teamträning och akut omhändertagande är att öva med 
hjälp av medicinsk simulering. På ett Stockholmssjukhus tränades IVA-personal i ett 
strukturerat omhändertagande enligt ABCDE samt kommunikation enligt Crew Resource 
Management (CRM). Syftet med övningen var att förbättra strukturen och 
kommunikationen vid akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient. Författarna till 
föreliggande studie avser att undersöka hur sjuksköterskor på IVA upplever 
interprofessionell teamträning med fokus på kommunikation. 
 
Syftet med studien är att beskriva IVA-sjuksköterskors upplevelser av interprofessionell 
teamträning genom medicinsk simulering i akut omhändertagande samt hur den påverkat 
kommunikation och teamarbetet i det kliniska arbetet. 
  
Förfrågan om deltagande: Eftersom Du är sjuksköterska och har medverkat vid 
interprofessionell teamträning genom medicinsk simulering önskar vi informera Dig om 
studien samt erbjuda dig att medverka vid en personlig intervju. Intervjun kommer att ske 
individuellt på ett avskilt ställe på sjukhuset och beräknas ta ca 20 - 40 minuter. Om tiden 
och platsen inte passar får Du gärna komma med förslag på tid och plats som passar dig 
bättre. Kontakten till dig har förmedlats via ut bildningsledare XXXX. 
 
Metoden kommer att vara en kvalitativ intervjustudie där ca 8 sjuksköterskor beräknas att 
intervjuas. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av röstmemo på mobiltelefon. 
 
Hantering av data och sekretess: EU:s dataskyddsförordning (SFS2018:218) och 
forskningsetiska principer kommer att följas, vilket bl.a. innebär att namn i studien, 
inklusive namn på arbetsplatsen, kommer att avidentifieras. Uppgifter som lämnas under 
intervjun kommer att hanteras konfidentiellt och enligt sekretess vilket betyder att inget 
material kommer kunna spåras till Dig och Dina svar kommer att behandlas så att inte 
obehöriga kan ta del av dem. När intervjun är genomförd kommer ljudfilen att 
transkriberas och avidentifieras med en kod. Därefter kommer texten och kodlistan att  
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Bilaga C (2)  
 
förvaras på en lösenordskyddad dator som gör det oåtkomligt för andra och ljudfilen 
raderas. Inga personliga uppgifter kommer att finnas kvar på någon datafil.  
 
Ansvarig för dina personuppgifter är Sophiahemmet Högskola och informationen kommer 
endast att användas i det självständiga arbetet vars syfte är att beskriva IVA 
sjuksköterskans upplevelse av interprofessionell teamträning genom medicinsk simulering. 
Du kommer att få fylla i nedanstående samtyckesformulär innan intervjun startar.  
 
Resultat av studien: Resultatet kommer att presenteras som ett självständigt arbete på 
avancerad nivå samt även att publiceras i Diva som är en digital portal för publikationer 
vid Sophiahemmet Högskola. Vid dessa presentationer kommer inte Din arbetsplats eller 
Dina svar att kunna identifieras. Önskar Du ta del av resultatet kan vi på begäran sända det 
till Dig. 
  
Ersättning: Ersättning utgår ej. Intervjuerna kommer att genomföras under arbetstid.  
 
Frivillighet: Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan avstå att deltaga, eller när som 
helst avbryta Din medverkan i studien, utan att ange orsak. Du har i efterhand rätt att få 
personuppgifterna rättade eller raderade om Du så önskar. 
 
 
 
  
Med vänlig hälsning  
  
Carina Wallingstam & Camilla Westerholm 
 
Sophiahemmet Högskola  
  
Studenternas namnteckningar 
 
________________________     ___________________________  
  
 
Studerandes telefonnummer  
Carina Wallingstam XXXXXXX, Camilla Westerholm XXXXXXX 
  
E-postadress XXXXXXXX, XXXXXXXX 
 
  
Handledarens namn och mailadress 
Jason Murphy   
Jason.murphy@shh.se 
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                                                                                                               Bilaga D 
Informerat samtycke 
Jag bekräftar härmed att jag har tagit del av information om syftet med studien och dess 
genomförande av intervjun. Jag har även fått tillfälle att ställa kompletterande frågor och 
fått svar på dessa. Jag har även förstått den information som givits till mig. Jag ger härmed 
mitt medgivande till att delta i studien, vilket innebär att bli intervjuad via ljudupptagning. 
Jag förstår att mitt deltagande är frivilligt, vilket innebär att jag kan avbryta studien när 
som helst utan ytterligare förklaring.  
 
Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till att delta i studien. 
Jag samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen. 
 
 
 
__________________________  ____________________________ 
Ort och Datum   Underskrift forskningsperson 
 

__________________________ 
Namnförtydligande 

 
 
 
Syftet med och genomförandet av studien har förklarats av undertecknad. Deltagaren har 
givit oss tillåtelse att genomföra intervjun. Deltagaren har också fått en kopia av 
"information till deltagare". 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
 Ort och Datum   Underskrift student 
 
                                                 __________________________ 
     Namnförtydligande 
 
__________________________   __________________________ 
 Ort och Datum   Underskrift student 
      
                                                                                       __________________________ 
     Namnförtydligande 
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  Intervjuguide     Bilaga E 

Personlig del: - Kvinna / man     - Antal år i yrket: Samtyckesformulär 
ifyllt 

Övergripande berättelse:  
- Berätta om upplevelserna av den interprofessionella simuleringsövningen. Kan du 
beskriva någon specifik händelse eller incident som var positiv eller negativ. 
 
 
 
 
- Hur upplever du att simuleringen har påverkat dig i ditt teamarbete i en akut situation? 
Kan du beskriva någon specifik situation? 
 
 
 
 
- Har du ändrat ditt eget beteende gällande kommunikation? Beskriv en akut händelse och 
hur du agerade i just den situationen. 
 
 
 
  
- Har interprofessionell simulering gett dig redskap att använda i omhändertagandet av en 
kritiskt sjuk patient? Kan du beskriva en händelse 
 
 
 
 
 
Har du något ytterligare som du vill tillägga? 
 
 
 
 
Följdfrågor 

- på vilket sätt 
- hur gick det till, vad hände, vad gjorde du då 
- kan du ge exempel 
- kan du utveckla 
- hur tänkte du, hur kändes det 
- varför, varför inte 

 
 
 
 
 
 


