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SAMMANFATTNING 
 

På en akutmottagning samverkar sjuksköterskan med andra yrkeskategorier i team, vilket den 

moderna sjukvården kräver för att säkerställa en god patientsäkerhet. I teamarbetet är 

kommunikationen viktig för samarbetet och en otydlig kommunikation kan hota 

patientsäkerheten. Upp till 70 procent av de avvikelser och allvarliga medicinska misstag som 

sker beror till stor del på bristande kommunikation mellan yrkeskategorier. Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) poängterar att effektiv kommunikation är en förutsättning för god och säker 

vård som är en vård där samtliga yrkeskategorier samverkar i team kring patienten. 

Sjuksköterskan har inte enbart en central roll i teamarbetet utan även i patientsäkerhetsarbetet, 

där kommunikationen är viktig och ska ske på ett systematiskt och standardiserat sätt. Hur 

upplever sjuksköterskor att kommunikationen fungerar i teamarbeten, vad är bra och vad behöver 

förbättras? Sjuksköterskan har en arbetsledande funktion i sin yrkesroll och det ter sig som att 

ledarfunktionen i konstellationen ”teamet” inte är tydligt, utan det ser olika ut. Därför vore det 

intressant att kunna se hur det ser ut på en akutmottagning i Sverige och hur sjuksköterskan 

förhåller sig till det. 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av teamarbete på en 

akutmottagning. 

 

Tio intervjuer genomfördes med sjuksköterskor på två olika akutmottagningar i Sverige. En 

kvalitativ ansats användes med semistrukturerade intervjuer som design och genomfördes under 

januari 2019. Som metod användes kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna på akutmottagningarna upplevde flera fördelar med 

teamarbete som arbetssätt. Främjande aspekter för teamarbete var bättre kommunikation, ökad 

patientsäkerhet, ett bättre samarbete mellan professionerna, minskad hierarki samt möjlighet att 

lära av varandra. Hindrande aspekter för teamarbete var stora patientflöden och personalens 

inställning till teamarbete. Slutsatsen var att teamarbete gav en ökad teamkänsla samt en 

förbättrad arbetsmiljö.  
 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Kommunikation, Patientsäkerhet, Teamarbete
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BAKGRUND 

Akutsjukvård och akutmottagning 

 

Akutsjukvård innebär enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) den vård och 

omvårdnad som ges till personer som drabbas av plötslig ohälsa. Akutsjukvård bedrivs under 

dygnets alla timmar, oberoende av plats och verksamhet (Riksföreningen för akutsjuksköterskor 

& svensk sjuksköterskeförening [SENA], 2017). På en akutmottagning finns det olika medicinska 

specialiteter såsom medicin, kirurgi och ortopedi (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 

2011) och samverkan sker med flera andra aktörer, tex röntgen, laboratoriet, sjukhusavdelningar, 

ambulansverksamhet och primärvård (Andersson et al., 2011). Personalen på akutmottagningen 

ska ha förmågan att snabbt urskilja vilken patient som är i störst behov av vård, bedöma 

vårdbehov, lämplig vårdnivå, prioritera och sortera i syfte att säkerställa en god och säker vård 

för patienten och närstående (Andersson et al., 2011; Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011; 

SENA, 2017). Akutsjukvård på en akutmottagning innebär snabba och korta möten mellan 

patienter och personal. Personalen måste vara beredd på det oförutsägbara och patientens tillstånd 

måste identifieras och prioriteras utifrån symtom och sjukdomstecken. Detta leder vidare till 

bedömning och beslut angående behandling. Vård och omvårdnad ges utifrån evidens och enligt 

HSL skall varje patient få medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd (Andersson et al., 2011; 

Elmqvist et al., 2011; SENA, 2017; SFS, 2017:30). På akutmottagningen utövas akutsjukvård 

som avser att snabbt och strukturerat undersöka, identifiera, utvärdera samt behandla akuta 

symtom och tillstånd hos patienter med olika åldrar och bakgrunder (Socialstyrelsen, 2018a). 

Akut sjukvård innebär åtgärder som inte kan vänta mer än några timmar eller högst upp till ett 

dygn och bedrivs under dygnets alla timmar (Socialstyrelsen, 2018a; SENA, 2017). Under år 

2017 beräknades antalet besök till cirka två miljoner på sjukhusbundna akutmottagningar i 

Sverige. Då patientantalet ökar leder det till ökade väntetider och medför en stor utmaning för 

personalen (Socialstyrelsen, 2018a). Akutmottagningar är ålagda att följa HSL och detta innebär 

att ”vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet” 

(SFS, 2017:30). 

 

Sjuksköterskan på akutmottagning 

De sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning har en grundutbildning som sjuksköterska 

eller en specialistkompetens samt flertalet av dem har gått kurser inom akutmedicin och 

traumavård (Wikström, 2018). I kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor finns 

skrivet att dessa skall ha förmåga att tillvarata det friska hos patienten, att ha kunskaper i och 

självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen, medicin, rehabilitering och 

beteendevetenskap. Sjuksköterskorna skall även hantera läkemedel, tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov, prioritera, observera, dokumentera och vid behov åtgärda och hantera 

förändringar hos patienten (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017a). För att kunna observera 

försämringar i patientens tillstånd, måste sjuksköterskan ha en god överblick och full kontroll 

över samtliga patienter (Wikström, 2018). För att en god och säker vård skall garanteras för 

patienter så planerar sjuksköterskan arbetet för patienterna, bedömer, samordnar och prioriterar 

vilka av patienterna som skall undersökas först. Sjuksköterskan bedömer också vilka patienter 

som skall undersökas vidare eller skrivas hem. Detta innebär att patienten ges en vård med god 

kvalitet (Kieft, de Brouwer, Francke & Delnoij, 2014; SENA, 2017; SSF, 2017a). 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter på en akutmottagning är oförutsägbara vilket ställer stora krav på 

förmågan att leda omvårdnaden för patienter och medlemmar i akutteamet (Elmqvist et al., 

2011).  
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Som ledningssjuksköterska på akutmottagningen innebär detta att ha det överordnade 

omvårdnadsansvaret och att fungera som en spindel i nätet (Andersson et al., 2011; Williams, 

2017). Att strukturera arbetet, konstant prioritera vilka arbetsuppgifter som skall utföras samt i 

vilken ordning uppgifterna skall utföras förväntas av ledningssjuksköterskan (Andersson et al., 

2011). Att kontinuerligt bedöma patienternas tillstånd och eventuellt omprioritera 

arbetsuppgifterna görs genom att sjuksköterskan har överblick och kontroll vid eventuell svikt i 

vitala funktioner (Wikström, 2018). 

 

Sjuksköterskans kompetens och erfarenhet har en avgörande betydelse för vilken kvalitet vården 

får. Detta innebär att som sjuksköterska på akutmottagningen behövs en snabb identifiering av 

livshotande tillstånd och påbörja en adekvat behandling (Andersson et al., 2011). SSF (2017a) 

skriver att kompetens innebär sjuksköterskans förmåga att omsätta sin kunskap och sina 

färdigheter i praktiken som inbegriper både erfarenhet och omdöme. Patienten som kommer till 

en akutmottagning möter sjuksköterskor med varierande kompetens och erfarenhet (SSF, 2017a). 

Den information som sjuksköterskan får från patienten och närstående ger en vägvisning om hur 

det fortsatta handläggandet ska gå vidare. När patienten fått sin diagnos blir det tydligt vilken 

vårdnivå och kompetens patienten är i behov av (Andersson et al., 2011; Elmqvist et al., 2011; 

SENA, 2017).  

 

Teamarbete 

Enligt Sandberg (2006) är ett team en grupp på minst två eller fler individer som samarbetar mot 

ett gemensamt mål. I ett team finns olika kompetenser med en gemensam kunskap inom 

sitt verksamhetsområde, till exempel sjukvård (Weller, Boyd & Cumin, 2014). De olika 

kompetenserna i ett team skall samverka för att erbjuda patienterna den bästa möjliga vård. Ett 

tydligt formulerat mål skall finnas för teamet samt att beslut skall ske inom teamet, i samråd med 

patient och närstående. Teamarbete uppfattas som roligt, engagerande, utvecklande samt att det 

ökar trivseln på arbetsplatsen (SSF, 2017b). Sandberg (2006) menar att det finns olika former av 

team utifrån vilka yrkesgrupper som är sammansatta. Sjukvårdspersonal som arbetar i team kan 

benämnas på flera olika sätt utifrån hur långt de har utvecklats i sin profession samt hur 

professionerna samarbetar med varandra. Det multiprofessionella teamarbetet definieras genom 

att yrkesgrupper arbetar inom sitt kunskapsområde och arbetet sker sida vid sida samt att det 

finns ett gemensamt mål (Thylefors, Persson & Hellström, 2005). Teamledarens kompetens har 

en avgörande betydelse för hur kvalitén på vården till patienten blir. Att leda arbetet samtidigt 

som denne skall ha överblick över patienten och skärmar och apparater med vitala parametrar är 

teamledarens ansvar. Teamledaren fattar tydliga beslut och teamets medlemmar efterföljer dessa. 

Samtliga i teamet förväntas veta vad de skall göra (Härgestam, Hultin, Brulin & Jacobsson, 

2016). Med patienten i fokus skapar ett samarbete i team en förutsättning till en omvårdnadsplan 

som kan förkorta tiden i vårdkedjan (Andersson et al., 2011; Rehnström & Dahlborg-Lyckhage, 

2016). Inarbetade rutiner och utvecklat samarbete i teamet främjar säkerheten för patienten då 

olika insatser samordnas på ett ändamålsenligt sätt (Andersson et al., 2011; SFS, 2017:30; 

Wheelan, 2017). 

  

Som sjuksköterska på en akutmottagning sker samverkar i team och sjuksköterskan ska leda och 

stödja andra i arbetet. Att arbeta i team innebär att personalen samverkar med varandra och har 

förmågan att leda arbetet i akuta situationer för både patient och närstående (Andersson et al., 

2011; Elmqvist et al., 2011; SENA, 2017). En av sjuksköterskans kärnkompetenser är att 

samverka i team (SSF, 2017a).  
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Teamarbete kan ske i olika situationer och kan se olika ut inom hälso- och sjukvården. För att 

bästa resultat ska uppnås är att olika professioner kompletterar varandra och att teamarbete är en 

avgörande faktor för att en säker och personcentrerad vård skall tillgodoses (SSF, 2017b). Med 

patienten i fokus så skapar det förutsättningar som kan förkorta tiden i vårdkedjan (Rehnström & 

Dahlborg-Lyckhage, 2016).  

  

Enligt Landman, Aannestad, Smoldt och Cortese (2014) innebär teambaserad vård när två eller 

fler personer samarbetar för att nå ett gemensamt mål där vården är av hög kvalitet och ser till 

hela personens behov och utförs i olika former, såsom i hemmet, skolan eller på jobbet. Tidigare 

forskning har påvisat att multidisciplinära team genererar i en högre standard på den vård som 

ges, jämfört med grupper som inte integrerar med varandra. I multidisciplinära team bidrar olika 

professioner till att uppfylla patientens vårdbehov och att det blir säkrare för patienten (Twaddle, 

2012; McPherson, Headrick & Moss, 2001). Klarare, Hagelin, Furst och Fossum (2013) menar 

att arbeta i multidisciplinära team är fördelaktigt även i personalsynpunkt då arbetare lär sig av 

varandras kunskaper och färdigheter. Sekhar och Mantovani (2013) menar att alla parter måste 

vara delaktiga och tillgängliga för varandra i teamet. Vidare belyser Landman et al., (2014) att 

när vården är samordnad har patienten större chans till förbättring och är mer nöjd, samtidigt som 

kostnaderna minskar, exempelvis via färre sjukhusinläggningar och kortare sjukhusvistelser. 

Trots den ökade förståelsen av att interprofessionellt samarbete leder till bättre resultat med lägre 

kostnader sker utbildning av sjukvårdspersonal individuellt samtidigt som det förväntas att de ska 

kunna arbeta i team när de har tagit examen. Enligt författarna förespråkas träning i att arbeta i 

team.  

  

Det finns studier som visar att det finns ett samband mellan ogynnsamma förhållanden och dålig 

kommunikation bland vårdpersonal. Enligt Riggall och Smith (2015) så behöver vårdpersonal 

olika träningsprogram som skapar deras attityder, ökar deras kunskaper om varandras roller samt 

att främja beteenden som behövs för att fungera effektivt för att ge patientsäker vård i teamet. Att 

arbeta som ett team är till fördel för patienten. Sjuksköterskor upplever att kommunikation om 

patientsäkerhet är viktigt i arbetet (Riggall & Smith, 2015). Engagemang och motivation är av 

betydelse för både personalens kvalitet på arbete samt teamets funktion genom påverkan på 

kommunikation och samarbete i teamet. Att stödja varandra, visa respekt och ta tillvara på 

varandras kunskaper och erfarenheter är bra för personalen när alla i teamet kan kommunicera 

öppet och känner varandra (Hewitt, Sims & Harris, 2014). Vidare menar Hewitt et al., (2014) att 

denna känsla förekommer i trygga och stabila team när personalen har tydligt definierade roller 

och arbetar där det inte upplevs finnas någon hierarki. Detta gör att personalen litar på varandra 

och bidrar till teamarbete.  

 

Teamarbetet inom akutsjukvård 

Det är en komplex uppgift att arbeta på akutmottagning som ställer stora krav på samarbete 

mellan olika yrkeskategorier och kompetenser (Walley, 2003). Utifrån en helhetssyn och 

förståelsen av att komplexa problem kräves olika kompetenser så finns tvärprofessionellt 

teamarbete inom hälso- och sjukvården (Thylefors et al., 2005). För att säkerställa en god 

patientsäkerhet krävs ett samarbete i form av ett välfungerande team. Teamet kan vara 

medlemmar inom samma profession eller från olika professioner, till exempel ortoped, 

arbetsterapeut och fysioterapeut. Medlemmarna i teamet bidrar med sina kunskaper för att öka 

och stödja varandras insatser (Hall & Weaver, 2001).  

 

Kunskap och förståelse för varandras kunskap och roller behövs för att få effektiva team samt 

vikten av tydlig kommunikation.  
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Samverkan och samarbete inom och mellan olika professioner visar sig vara positivt och ur ett 

patientperspektiv skapar det fördelar genom att det möjliggör en helhetssyn samt samordning av 

behovsanpassning. Ju fler egenskaper av rollkompletterande team desto högre effektivitet 

(Thylefors et al., 2005). Genom simulatorövningar lär sig personalen att träna tekniska 

färdigheter (Weller et al., 2014). Fördelarna med teamarbete utifrån ett personalperspektiv är att 

skapa goda relationer, ge varandra stöttning i arbetet samt högre arbetsmotivation. Ett hinder i 

samarbetet och kommunikationen med tvärprofessionella team kan upplevas vara tidsbrist, för 

stora grupper/team samt dålig mötesteknik (Thylefors et al., 2005). 

Triage 

 

Patienter på akutmottagningar prioriteras efter vilka som behöver hjälp omgående och vilka som 

kan vänta (Statens beredning för medicinsk utredning [SBU], 2010). Akutmottagningar har haft 

olika system för prioriteringar av sina patienter. Systemen bygger på att hitta de personer som är 

svårast sjuka. De traditionella arbetssätten diskuterades under början av 2000-talet hur de skulle 

kunna förändras för att öka patientsäkerheten och flödet på akutmottagningen (SBU, 2010). 

Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS) är det triagesystem som 

förekommer mest på akutmottagningar i Sverige. Under åren har METTS förbättrats och 

validerats och har efter år 2011 bytt namn till Rapid Emergency Triage and Treatment System 

(RETTS) (Widgren, 2017). I RETTS görs bedömningar av vitalparametrar (VP) och Emergency 

Symtoms and Signs (ESS). Det innebär sökorsak utifrån vilket symtom och tecken som patienten 

har. Patienten får prioriteringsfärg i både VP och ESS. Patienten får prioriteringen efter högst 

prioriteringsfärg. I RETTS finns fem prioriteringsnivåer: röd, orange, gul, grön och blå (Widgren, 

2017). En rödprioriterad patient skall omhändertas av läkare direkt och en grönprioriterad patient 

skall träffa en läkare inom 240 minuter (Sandman, Ekerstad & Lindroth, 2012).  

  

South African Triage System (SATS) är ett system som togs fram för att minska riskerna och 

dödligheten hos barn och vuxna som sökte akutsjukvård. SATS används för att mäta vitala 

parametrar och baseras på EWS (early warning scores/signals) (Widgren, 2017). Vidare skriver 

Widgren (2017) att detta skall ge en indikation runt patientens aktuella medicinska risk. SATS 

ger en poängskala som används för att prioritera patienten medicinskt. En riskvärdering görs av 

patienten direkt vid ankomst till akutmottagningen. SATS innehåller fem prioritetsnivåer; röd, 

orange, gul, grön och blå. SATS innehåller inga rekommendationer för monitorering, provtagning 

eller åtgärd. Vårdpersonalen handlägger patienten och prioriteringen är kopplad till VP vid 

ankomsten (Widgren, 2017).  SATS är ett klassiskt triagesystem som sorterar patienter och ger en 

uppskattad Tid Till Läkare (TTL) (Widgren, 2017). TTL är en viktig kvalitetsfaktor och ett 

triagesystem som ökar möjligheten till bra samverkan mellan vårdens aktörer samt skapar en 

effektiv och patientsäker vårdkedja. SATS innehåller fem prioriteringsnivåer med en systematisk 

bedömning och värdering av vitala parametrar, skada och rörlighet (TEWS – Triage Early 

Warning Score) och en prioriteringslista baserad på diskriminatorer. Prioriteringslistan avgör hur 

snabbt patienten ska bedömas av läkare, utifrån medicinskt tillstånd (Region Gävleborg, 2018). 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Säker vård 

 

All omvårdnad ska bedrivas utifrån sjuksköterskans sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, 

teamsamverkan, evidensbaserad vård, kvalitets- och förbättringskunskap, informatik och säker 

vård (SENA, 2017). Sjuksköterskans huvudansvar på en akutmottagning är att bedriva säker 

vård.  
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Akutsjukvårdens arbetsmiljö görs till en högriskmiljö för medicinska misstag då sjuksköterskan 

vanligtvis deltar i flera pågående arbetsprocesser tillsammans med andra professioner. 

Sjuksköterskan ska arbeta på sådant sätt att vårdskador förebyggs (SENA, 2017; SSF, 2017b; 

Lindh & Sahlqvist, 2012).  

 

Säker vård är en av de sex grundläggande kärnkompetenserna för sjuksköterskan (Hommel, 

2018). Med säker vård menas de åtgärder som vidtas för att på ett säkert och riskförebyggande 

sätt bota och lindra patientens symtom och sjukdomar. För att det ska vara möjligt att bedriva en 

säker vård är det viktigt att hela personalen samarbetar och arbetar riskförebyggande för att 

främja till en säker vård (Lindh & Sahlqvist, 2012). Samhällsmedborgarna ska erbjudas en säker 

vård och har sin utgångspunkt i International Council of Nubrses [ICN] fyra etiska principer. 

Dessa är att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande (ICN, 2012). God 

och säker vård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, den ska vara kunskapsstyrd och 

evidensbaserad. Sjukvårdens skyldighet är att säkerställa god vård genom att upprätta 

evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram som är aktuella, kända och som efterföljs (Burström, 

2012). Öhrn (2013) beskriver säker vård som vård där samtliga yrkeskategorier samverkar i team 

kring patienten, samt att de har rätt kompetens för sitt uppdrag. Lindh och Sahlqvist (2012) 

skriver att vårdskador kan förebyggas genom yrkeskunskap, evidensbaserad vård, etiskt 

förhållningssätt och gott samarbete mellan olika vårdprofessioner, patienter och dess anhöriga. 

Öhrn (2013) menar att specialistsjuksköterskan har, genom sitt personliga yrkesansvar och ansvar 

att utveckla evidensbaserad omvårdnad, en central roll inom patientsäkerhetsarbetet. Genom att 

verka för att avvikelser och risker rapporteras, analyseras, åtgärdas och följs upp bidrar 

specialistsjuksköterskan till en säker vård. Även att tillgodose att kommunikation och 

informationsöverföring sker på ett systematiskt och standardiserat sätt och att fastställda 

procedurer, rutiner och riktlinjer följs (Öhrn, 2013).   

 

Öhrn (2013) anser att en av de vanligaste orsakerna till att avvikelser sker beror på brister i 

kommunikationen, vilket kan vara en patientsäkerhetsrisk. Enligt Joint Commission International 

[JCI] (2007) är den vanligaste orsaken till vårdskador kommunikationsbrist. Detta bekräftas av 

Naccarella, Raggatt och Redley (2018) som understryker att kommunikationen är en grund till 

effektivt interpersonellt samarbete och en hörnsten för god patientsäkerhet.  

 

Enligt World Health Organization [WHO] beror 70 procent av alla händelseavvikelser på grund 

av brister i kommunikationen (WHO, 2007). Största delen av de avvikelser och allvarliga 

medicinska misstag som sker, beror till stor del på att det finns brister i kommunikationen mellan 

yrkeskategorier (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2018). På akutmottagningar, där 

arbetet är komplext, dynamiskt och informationsrikt, är kommunikationen i det 

interprofessionella teamet viktigt för att samarbeta och samordna lämplig vård till patienten. Öhrn 

(2013) skriver att vid exempelvis muntliga överrapporteringar mellan yrkeskategorier eller när en 

patient blir akut försämrad kan brister i kommunikationen inträffa. När en akut situation uppstår, 

med tidspress och kaos, är tydlig och korrekt kommunikation av särskild stor vikt. En proaktiv 

metod, för att öka patientsäkerheten och minska risker i informationsöverföring, är att använda 

sig av kommunikationsmodeller. Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation (SBAR) är en 

modell som kan användas vid dialog mellan medarbetare, samt med patienter och närstående, där 

syftet är att förmedla endast nödvändig information i vart och ett av de fyra stegen. Onödig 

information utelämnas vilket minimerar misstolkningar då informationen är enklare att förmedla 

och blir lättare att uppfatta.  

 

SKL (2018) understryker att god och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation och att 

informationen överförs korrekt i alla led och vid alla tillfällen. 
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En stor mängd kritisk information om enskilda patienter överförs mellan olika individer, 

yrkeskategorier och verksamheter. Otydlig kommunikation och informationsöverföring kan leda 

till att patientsäkerheten hotas och riskerna för att information glöms bort eller missuppfattas 

minimeras genom att använda en fastställd struktur för hur kommunikation och 

informationsöverföring ska gå till. Genom att använda SBAR blir vården säkrare och 

patientsäkerheten ökar (SKL, 2018). I en studie av De Meester, Verspuy, Monsieurs och Van 

Bogaert (2013) visas att vid införandet av SBAR har kommunikationen och 

informationsöverföringen blivit betydligt bättre och mortaliteten har minskat. 

Kommunikation 

 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.,) betyder ordet kommunikation ömsesidigt utbyte, göra 

gemensamt, låta få del i, få del av samt meddela. Kommunikation är en överföring av information 

mellan människor, djur eller apparater (Nationalencyklopedin, u.å.). I all vård och behandling är 

kommunikation oundviklig (SKL, 2018). För att ta emot och ge information är kommunikation 

en nödvändig faktor. För att patienten skall bli delaktig i sin vård är det en förutsättning att 

sjuksköterskan och patienten för en dialog (Fossum, 2013). Kommunikationen och informationen 

med och till patienten skall vara kortfattad och lättförståelig från sjuksköterskan (Zani, Marcon, 

Tonete & Parada, 2014).  Bristen på struktur och standardisering av kommunikationen, stress, 

hierarki, kön och etnisk bakgrund kan vara faktorer som försvårar effektiv kommunikation 

(Sharp, 2012; Wallin & Thor, 2008). Enligt WHO (2007) kan orsaker till 

kommunikationssvårigheter vara att flertalet enheter och mycket personal är inblandade i 

patientens vård. Även språkförbistringar av hälso- och sjukvårdspersonal från andra länder kan 

vara en orsak till kommunikationssvårigheter. En fungerande kommunikation behövs inom 

sjukvården för att skapa relationer mellan människor samt att överföra information. För att riktiga 

beslut skall kunna fattas samt att åtgärder skall vidtas krävs att kommunikationen ska vara 

effektiv samt att den skall vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad (Wallin & Thor, 2008). 

Information är viktigt för att delge sina kunskaper till kollegor, patienter, närstående och 

studenter (Sävenstedt & Florin, 2013). Risken minskar att viktig information glöms bort eller 

missuppfattas om en fastställd struktur för hur kommunikation och information skall överföras 

finns (Beckett & Kipnis, 2009; SKL, 2018). 

  

Att aktivt lyssna är lika grundläggande som att aktivt prata för att i akuta situationer ha en säker 

kommunikation. Riktad kommunikation och closed loopkommunikation är ett effektivt sätt att 

undvika att information missas eller feltolkas. Sändaren vänder sig till en specifik mottagare vid 

riktad kommunikation. Detta för att exempelvis få en uppgift utförd. Vid closed loop får sändaren 

en bekräftelse av mottagaren att denne har hört meddelandet samt att sändaren får en bekräftelse 

av mottagaren när uppgiften är utförd (Rall & Dieckman, 2005; Sharp, 2012). Hierarki är något 

som kan påverka kommunikationen negativt. Detta då deltagare i teamet kan välja att inte uttala 

sig och deltaga aktivt i teamet. En trygg miljö bör skapas av ledaren så varje deltagare vågar 

uttrycka sig och aktivt delta i teamet. Mellan yrkeskategorier finns även olika 

kommunikationsstilar som kan bidra till svårigheter att våga kommunicera (Leonard, Graham & 

Bonacum, 2004). I en studie av Härgestam, Lindkvist, Brulin, Jacobsson och Hultin (2013) visar 

att teamledarens ledarstil påverkade kommunikationen i teamet. Teammedlemmarna blev mer 

tysta och ifrågasatte ej ledarens prioriteringar vid en auktoritär ledarstil. Deltagarna var mer 

aktiva i beslut där ledaren hade en mer jämställd position. 

  

Den vanligaste orsaken till vårdskada hos patienter inom sjukvården är bristfällig kommunikation 

(Leonard et al., 2004). Det finns alltid en risk när information förs över från person till person. 

Informationen kan feltolkas eller falla bort. I teamarbete behövs en ömsesidig förståelse för 

situationen.  
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Detta för att kunna arbeta patientsäkert och att korrekta medicinska beslut fattas (Wallin & Thor, 

2008). Vidare skriver Wallin och Thor (2008) att en effektiv kommunikation skall levereras vid 

rätt tillfälle, vara tydlig, korrekt och avgränsad. I Sverige drabbas nästan 100 000 patienter varje 

år av en vårdskada. Det innebär att cirka 8 procent av alla vårdtillfällen leder till en vårdskada 

(Socialstyrelsen, 2018b). Majoriteten av vårdskador sägs bero på bristande kommunikation 

mellan vårdpersonal (Sharp, 2012). 

Problemformulering 

 

På en akutmottagning samverkar sjuksköterskan med andra yrkeskategorier i team, vilket den 

moderna sjukvården kräver för att säkerställa en god patientsäkerhet. I teamarbetet är 

kommunikationen viktig för samarbetet och en otydlig kommunikation kan hota 

patientsäkerheten. SKL (2018) poängterar att effektiv kommunikation är en förutsättning för god 

och säker vård som är en vård där samtliga yrkeskategorier samverkar i team kring patienten. 

Sjuksköterskan har en central funktion gällande teamarbetet på akutmottagningen. För effektivare 

teamfunktion och för säkrare vård måste kunskapen ökas gällande teamarbete på akutmottagning. 

Vi har funnit få studier som beskriver sjuksköterskans upplevelser av teamarbetet på 

akutmottagning. Det är därför av vikt att undersöka detta och öka kunskapen i området.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av teamarbete på en akutmottagning.  

METOD 

Ansats och Design 

  

Kvalitativa djupintervjuer med induktiv ansats valdes som metod (Polit & Beck, 2017). Den 

kvalitativa ansatsen fokuserar på att tolka och skapa mening och förförståelse i människans 

subjektiva upplevelser av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2016). Syftet med kvalitativ 

forskning är inte att mäta något utan att få en djupare och mer detaljerad förståelse för ett 

fenomen (Kristensson, 2014). Att använda sig av en studie med kvalitativ ansats är en lämplig 

metod då människors upplevelser, tankar och känslor skall studeras. Eftersom författarna försökte 

få fram nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa synvinklar genom att studera 

sjuksköterskors upplevelser, användes en kvalitativ ansats (Kvale & Brinkman, 2014; Polit & 

Beck, 2017). Trost (2010) skriver att en kvalitativ ansats kan användas för att särskilja eller 

urskilja varierande handlingsmönster. 

Urval  

  

Inklusionskriterier 

Urvalskriterierna för deltagande i studien var legitimerade sjuksköterskor, med eller utan 

specialistutbildning samt att de ska ha arbetat på utvalda akutmottagningar i minst sex månader. 

Detta då författarna ansåg att nyutexaminerade sjuksköterskor inte har tillräckligt med erfarenhet 

och kompetens (Benner, 1993) och att det behövs viss erfarenhet av teamarbete för att kunna 

utvärdera detsamma.  

Genomförande 

  

Kontakt togs med verksamhetschef på två utvalda arbetsplatser som var geografiskt nära där 

författarna arbetade, för att muntligt framföra en förfrågan om att få utföra studien.  
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Sedan skickades ett informationsbrev ut till respektive verksamhetschef innehållande information 

om studiens syfte och metod (Bilaga A). Författarna fanns tillgängliga för ytterligare frågor efter 

att verksamhetschefen fått möjlighet att läsa igenom den skriftliga informationen. Skriftligt 

samtycke samlades därefter in från båda verksamhetscheferna i januari och februari 2019.  

  

Sjuksköterskor som arbetade på två akutmottagningar i Sverige tillfrågades, varav en 

akutmottagning var en av författarnas arbetsplats. För att rekrytera sjuksköterskor fick författarna 

tillgång till mailadresser till samtliga av de sjuksköterskor som föll in under inklusionskriterierna. 

Mailadresserna erhölls av enhetschefen på respektive akutmottagning. Genom lottning gjordes ett 

obundet slumpmässigt urval (Forsberg & Wengström, 2016) och av alla tänkbara sjuksköterskor 

lottades 20 ut och de tio första att tacka ja till att delta i studien intervjuades. Två av 

sjuksköterskorna ångrade sitt deltagande innan intervjustart, varpå två nya tillfrågades om 

deltagande och tackade ja. De sjuksköterskor som valdes ut via lottning kontaktades via mejl med 

information som innehöll forskningspersonsinformation och tillfrågan om deltagande i studien 

(bilaga B, C, D). Sjuksköterskorna fick på detta sätt tid på sig att fundera om de ville delta och de 

kunde även avböja att delta i intervjun. Information gavs även att deras medverkan var frivillig 

och att de kunde avbryta när som helst (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2017). Alla 

informanterna fick själva välja tid och plats för intervju. Deltagarna valde att mötas under eller i 

anslutning till sina arbetspass och nio av tio intervjuades i ett avskilt rum i verksamhetens lokaler. 

En informant intervjuades per telefon på grund av logistik och tidsbrist.  

Intervjuguide 

 En intervjuguide upprättades med sex huvudfrågor och med följdfrågor (Bilaga B). 

Intervjufrågorna formulerades med frågor som ämnade svara på studiens syfte. Intervjuguiden 

inleddes med frågor gällande år som yrkesverksam sjuksköterska, samt om de hade en 

vidareutbildning inom akutsjukvård eller inte. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är det gynnsamt 

att inleda intervjun med frågor som är generella och som under intervjuns gång blir mer 

detaljerade. Intervjuerna bestod av semistrukturerade frågor. Hsiu-Fang och Shannon (2005) 

menar att semistrukturerade frågor, som är öppna och slutna, används ifall data till största delen 

är från intervjuer. Polit och Beck (2017) lyfter att semistrukturerade frågor används för att få ut 

väsentlig och passande information. Att använda sig av semistrukturerade frågor ger en 

kombination av strukturerat riktade frågor samt kompletterande frågor. Att använda sig av 

kompletterande frågor såsom ”Kan du beskriva ytterligare?” och ”Kan du ge exempel”? kan 

användas för att få fram ytterligare information om ämnet (Polit & Beck, 2017). 

  

Pilotintervju 

Två pilotintervjuer, en av respektive författare för denna studie, utfördes för att skapa möjlighet 

till övning i intervjuteknik och för att kontrollera intervjufrågornas användbarhet samt om de gav 

svar på studiens syfte (Polit & Beck, 2017). De första bokade och genomförda intervjuerna, av 

respektive författare, kom att vara pilotintervjuer. Efter piolotintervjuerna ströks en fråga då det 

var två frågor som var likartade. 

 

 ”Vilka faktorer upplever du som främjande för teamarbetet?” och ”Vilka faktorer upplever du 

som betydelsefulla för teamarbetet på en akutmottagning?” ansågs vara likartade och den första 

av dessa två frågor ströks. De två piolotintervjuerna inkluderades i studien eftersom frågor och 

svar i intervjuerna svarade syftet i studien.   

Intervjutillfället 

 Intervjuerna genomfördes under januari 2019. Totalt tio intervjuer genomfördes, fem vardera av 

författarna. Författarna gav sjuksköterskorna intervjufrågorna i förväg för att ge möjlighet till 

förberedelse och funderingar kring kommande frågor.  
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Författarna valde att intervjua tio sjuksköterskor för att få en hanterlig mängd data att analysera 

(Trost, 2014). I enlighet med Kvale och Brinkman (2014) inleddes intervjuerna med att 

författarna berättade om syftet med intervjun, användandet av ljudinspelning via mobiltelefon 

och det gavs utrymme för eventuella frågor från informanterna. Sjuksköterskorna fick även 

information om samtycke, konfidentialitet och rätten att avbryta intervjun närhelst de önskade. 

Intervjuerna tog från 7–20 minuter att genomföra. 

Databearbetning och analys 

  

Transkribering av intervjuer 

De ljudinspelade intervjuerna genomlyssnades ett flertal gånger och transkriberades av 

författarna i nära anslutning till intervjutillfället. Detta för att säkerställa att resultatet av 

intervjuerna distinkt avspeglar informanternas erfarenheter. Enligt Kvale och Brinkman (2014) 

innebär transkribering att ljudinspelningen återges ordagrant skriftligt. Även skratt, suckar och 

andra ljud dokumenterades (Kvale & Brinkman, 2014). De inspelade intervjuerna sparades på en 

lösenordskyddad dator för att sedan raderas från telefonerna (Polit & Beck, 2017). 

Transkriberingarna utfördes av respektive författare av de intervjuer de själva hade utfört. 

  

Kvalitativ innehållsanalys 

Enligt Graneheim och Lundman (2014) innebär den kvalitativa innehållsanalysen att all data 

läses igenom upprepade gånger för att få en fördjupning och en helhet av materialet. Data läses 

igenom ordagrant och kodas utifrån nyckelord som sedan, via grupperade stycken bildar 

underkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Istället låter författarna 

kategorier skapas från data och fördjupar sig i dessa för att utveckla nya insikter. Enligt Forsberg 

och Wengström (2016) kännetecknas innehållsanalysen av att författaren på ett systematiskt och 

stegvist sätt klassificerar data för att lättare kunna identifiera mönster och teman. Målet är att 

beskriva och kvantifiera specifika fenomen. De olika meningsenheterna markerades med 

understrykningspennor i olika färger så att de meningsenheter som berörde samma område fick 

samma färg (Graneheim & Lundman, 2004). 

  

En kvalitativ innehållsanalys användes som instrument för att besvara studiens syfte och för att 

analysera textenheterna, vilket innebar att studien började med data och koderna utvecklades och 

definierades under dataanalysens gång (Polit & Beck, 2017). För att få en helhetsbild av 

materialet läste båda författarna igenom all text. Därefter reflekterade respektive författare var för 

sig över texternas huvudsakliga innehåll utifrån syftet. Sedan reflekterade författarna tillsammans 

om innehållet. Texten delades in i två kategorier, nämligen främjande omständigheter och 

hindrande omständigheter. De meningsbärande meningarna identifierades och kondenserades och 

benämndes med en kod. Koden formulerades textnära (Tabell 1). Koderna jämfördes med 

avseende på skillnader och likheter och sorterades i underkategorier. Det manifesta budskapet i 

texten har studerats vilket innebär att fokus lades på det uppenbara och synliga i texten. Texten 

fick tala för sig själv, författarna tolkade inte den underliggande meningen i texten.  

Både en latent och manifest analysmetod kan innehålla en tolkning men vid latent innehållsanalys 

är tolkningen djupare och mer abstrakt än i den manifesta analysen (Graneheim & Lundman, 

2014). Analysen genomfördes stegvis i enlighet med beskrivning från Graneheim och Lundman 

(2014). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen  
  

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

(C )hur man håller sig till 

sina roller å hur 

samarbetet sker… tycker 

jag… ehh… för med 

vissa… när man… när 

man jobbar med vissa 

personer så flyter allting 

på… det bara flyter 

medans när man… ja men 

med andra så kan det bli 

svårare sen är ju det en 

utmaning att försöka klara 

av å försöka få det att 

fungera 

Man håller sig 

till sina roller 

och samarbetet. 

Med vissa flyter 

det bara på. 

Rollfördelning 

och ansvar   
Vikten av 

samverkan i 

team 

Faktorer 

som 

främjar 

teamarbete 

(V)Eller att läkaren 

glömmer att säga 

någonting och så blir det 

att man, teamet inte vet 

riktigt vad som händer 

med patienten, alltså man 

kanske, ja… saker och 

ting tar längre tid av den 

anledningen och sådär. 

Vårdförloppet 

förlängs pga att 

läkaren 

glömmer att 

kommunicera 

teammedlemma

rna om vad som 

gäller 

patienten.  

Kommunikatio

nsmiss  
Friktion inom 

teamet  
Faktorer 

som 

hindrar 

teamarbete 

 

Forskningsetiska överväganden 

  

Från 1 januari 2004 finns lagen om etikprövning av forskning som avser människor [LEF](SFS 

2003:460). Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet vid forskning och det läggs stor vikt vid hur det informerade samtycket hanteras 

(Vetenskapsrådet, 2017). Dock anses ej studier som är inom ramen för högskoleutbildning på 

avancerad nivå som forskning enligt LEF (SFS 2003:460, 2§) och omfattas därmed inte heller av 

lagen. Eftersom författarna skulle genomföra intervjuer, där hälften var en av författarnas 

kollegor, skickades en förfrågan till Sophiahemmets etiska råd för bedömning. Studien behövdes 

inte skickas vidare för etikprövning utan godkändes för genomförande. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) ska all forskning ska upprätthålla en god forskningsetik som efterföljs av vetenskapsrådets 

fyra huvudkrav: Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

  

Informationskravet 

Enligt informationskravet har forskaren ett ansvar att informera undersökningsdeltagare om 

projektet och forskningsprocessen kring denna. Informationen om studien lämnas i de flesta fall 

ut på förhand, så även uppgifter om deltagarnas funktion i studien samt vilka specifika villkor 

som gäller för deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). Inför studiens början skickades en förfrågan 

till etiska rådet för att få ett godkännande att utföra studien. Efter att vetenskapsrådet hade gett 

sitt godkännande att genomföra studien skickades information om studien till 

verksamhetscheferna och sjuksköterskorna.  
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Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innefattar att alla inkluderade personer ska ha lämnat samtycke till ett 

deltagande. Det ska finnas information om att deltagandet är frivilligt med rätt att avbryta 

medverkan när som helst, utan några negativa följder för personen. Deltagarna har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan. Ingen deltagare skall behöva känna sig tvingad att vara kvar i 

undersökningen och har därmed rätt att lämna projektet när han/hon så önskar. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren inhämta samtycke från deltagare före påbörjad 

informationssamling (Vetenskapsrådet, 2002). Sjuksköterskorna fick tydlig information av 

författarna att deltagandet i studien var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de så 

önskade. Sjuksköterskorna skrev även under samtyckesformuläret som författarna hade delat ut i 

god tid.  

  

Konfidentialitetskravet 

I forskningspersoninformationen fanns information om studien, samt att deltagande var frivilligt 

och att sjuksköterskorna när som helst kunde lämna studien. Denna information gavs även 

muntligt inför varje intervju. Vetenskapsrådet (2002) skriver att alla deltagare i en undersökning 

skall ges största möjliga konventionalitet. Detta innebär att deras identiteter inte på något sätt 

skall gå att röjas av utomstående. Det handlar om deltagarnas identitet, integritet och personliga 

data samt hur dessa uppgifter förvaras (Vetenskapsrådet, 2002). Allt insamlat material 

avidentifieras för att skydda informanterna. Intervjuerna ersattas med intervju nummer ett, två, tre 

och så vidare. Materialet var inlåst under arbetets gång så att enbart författarna hade tillgång till 

det och den lösenordskyddad dator som materialet är insamlat på. När studien är färdigställd och 

godkänd kommer inspelat material och transkribering att raderas i enlighet med God 

forskningsetik.  

  

Nyttjandekravet 

Enligt vetenskapsrådet (2002) innebär nyttjandekravet att insamlade uppgifter från eller om 

deltagarna i studien, enbart får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Insamlad information för denna studie kommer ej tillåtas att användas i något annat sammanhang 

än denna studie. 

RESULTAT 

 

Tio sjuksköterskor intervjuades, fem i norra Sverige och fem i mellersta Sverige. Antal 

yrkesverksamma år som legitimerad sjuksköterska varierade från 3 till 35 år (m=14,6). Fyra män 

och sex kvinnor deltog i studien, en hade specialistutbildning inom akutsjukvård. Resultatet 

kommer att redovisas utifrån huvudkategorierna Faktorer som främjar teamarbete och Faktorer 

som hindrar teamarbete (tabell 2).  

Gemensamt för alla sjuksköterskor var att de ansåg att teamarbete var ett bra arbetssätt. Dock 

underströk samtliga att det fanns tillfällen och omständigheter som försvårade teamarbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

Tabell 2. Presentation av ur dataanalysen framkomna underkategorier och huvudkategorier 
  

Huvudkategori Faktorer som främjar teamarbete Faktorer som hindrar teamarbete 

Underkategori Vikten av samverkan i team 

 

Vikten av kommunikation och 

tydligt ledarskap 

 

Teamarbete ökar 

patientsäkerheten 

Bristande organisation och 

arbetsrutiner stör teamet 

 

Friktion inom teamet 

 

Stress 

 

Faktorer som främjar teamarbete 

 

Vikten av samverkan i team 

Sjuksköterskorna berättade att de arbetade i olika team på akutmottagningen och att de tyckte att 

teamarbete var ett bra och roligt arbetssätt då de tillsammans tog hand om och vårdade akut sjuka 

patienter. Utgången av teamarbetet var beroende av hur personerna i teamet ställde sig till 

teamarbete. Om samtliga var positivt inställda flöt arbetet på bättre, även vid hög 

arbetsbelastning. Upplevelse av ett bra teamarbete var när var och en hittade sin plats och roll i 

teamet och när alla bidrog till och tog ansvar för att omhändertagandet av patienten skulle bli så 

optimalt som möjligt. Flera sjuksköterskor upplevde att arbetet flöt på bra när de arbetade i team, 

det upplevdes enkelt och ett smidigt sätt att arbeta på. Det var även effektivt eftersom patienterna 

var i fokus och alla professioner höll sig till sina roller. Eftersom teamet representerades av olika 

yrkeskategorier med varierande erfarenheter, upplevde sjuksköterskorna att teamet fick bra 

förutsättningar att inhämta en nyanserad bild av patienten och dennes aktuella mående.  

 

”Det är ju bättre än det gamla och att man kan gå in till patienten tillsammans,  

bättre för patienten och för teamet som sådant” (Intervju 7).  

 

Samarbetet mellan de olika professionerna, det vill säga sjuksköterskor, undersköterskor och 

läkare upplevdes ha blivit bättre sedan införandet av teamarbete. Den hierarkin som tidigare 

funnits var inte längre lika omfattande och det hade blivit mer vanligt att läkarna frågade 

sjuksköterskorna om råd. Några sjuksköterskor beskrev att de upplevde sig mer bekväma med att 

ifrågasätta läkarnas beslut rörande patientens vård. Vissa sjuksköterskor beskrev att kände sig 

mer trygga med teamarbete då samtliga teammedlemmar hade patientfokus och erfarenheter 

kunde utbytas med varandra på grund av olika bakgrunder och kunskaper. Många sjuksköterskor 

upplevde det positivt när teammedlemmarna fick insyn i varandras arbete, de fick bättre 

förståelse för varandras arbetsuppgifter och kunde även lära sig av varandra. Ett par 

sjuksköterskor lyfte att det var viktigt att de olika yrkeskategorierna hade rätt kompetens för att 

kunna utföra förväntade arbetsuppgifter.  

 

”På akuten möter vi allt men ingen kan allt. Alla är vi ju duktiga på vissa saker och 

sämre på andra och då måste man ha förståelse och öppenhet att liksom känna att man 

kan gå till sin kollega och säga ’det här, hur var det nu man gjorde det här’” (Intervju 3). 
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Det ansågs angeläget att alla försökte anpassa sig och samarbeta i teamet. Det var även viktigt för 

sjuksköterskor att patienten sattes i fokus och att teammedlemmarna var engagerade i 

teamarbetet. En sjuksköterska nämnde att hög arbetsmoral var betydelsefullt och viktigt för ett 

patientfokus och för att arbetet skulle flyta på. En annan sjuksköterska ansåg att storleken på 

teamen hade betydelse för teamarbetet. Om teamet innehöll för många medlemmar blev det rörigt 

eftersom det då kunde vara många som var involverade samtidigt i patientens vård.  

 

Några sjuksköterskor upplevde scenarioövningarna som lärorika och önskade upprepade 

övningssituationer. Flera av sjuksköterskorna poängterade att upprepad träning behövdes för att 

få ett välfungerande samarbete. De menade att ju oftare träning skedde desto bättre blev resultat 

och det gynnade patienten. Att träna praktiskt i team sågs som positivt för att få struktur vid 

verkliga händelser. En önskan var att få återuppta träningen en gång i veckan. Att träna 

tillsammans både erfarna och nyanställda ansågs viktigt då akuta situationer förekom även 

utanför larmrummen.  

 

“Det här med scenarioträning liksom om man tänker på det akuta det är ju verkligen 

stärkande även om man inte har gjort det på riktigt så har man liksom fått gått igenom 

momenten å tänkt liksom” (intervju 8). 

 

Vikten av kommunikation och tydligt ledarskap 

Flertalet av sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen blivit bättre mellan kollegorna efter 

att arbetssättet med teamarbete infördes. Kommunikationen ansågs betydelsefull och när den 

fungerade flöt arbetet på, och det gjorde att teamarbetet fungerade som bäst. En sjuksköterska 

lyfte att en bra kommunikation underlättade vid utvärdering av utförda arbetsuppgifter, till 

exempel administrering av läkemedel. Att sitta tillsammans i teamet uppskattades och beskrevs 

av flera sjuksköterskor. Diskussionen om patienten kunde ske direkt när samtliga professioner var 

samlade och det blev lättare att återkoppla och planera arbetet. Denna närhet underlättade för 

teamet att få tag i varandra även vid det direkta patientarbetet.  

 

”Man får möjlighet att resonera med varandra och man har möjlighet att tänka ’Hur 

tänkte du nu? Varför tog vi de här proverna? Varför funderar vi på det här” Så man har 

stora möjligheter att dra nytta av varandras erfarenhet” (Intervju 3). 

 

Några sjuksköterskor nämnde att de upplevde att en tydlig ledare ingav balans och trygghet i 

teamet, vilket skapade förutsättningar för att sjuksköterskorna skulle kunna planera och förbereda 

vad som skulle göras vid ett patientmöte. En tydlig teamledare strukturerade upp arbetet, 

prioriterade och kunde behålla lugnet trots ett stort antal sjuka patienter. En sjuksköterska 

beskrev att hen upplevde mest struktur vid trauman eftersom omhändertagandet av patienten var 

densamma utifrån de konceptutbildningar som gavs. Vid trauman var behovet av information inte 

lika stort som vid annat patientarbete. Detta utifrån att samtliga teammedlemmar hade tydliga 

arbetsuppgifter och utförde dessa utifrån sin profession.  

 

“Mycket är beroende av hur tydlig teamledaren är tycker jag, då vet man vad man ska 

göra” (Intervju 10). 

  

Teamarbete ökar patientsäkerhet 

Sjuksköterskornas upplevelse var att det var mer patientsäkert med teamarbete då olika 

kompetenser arbetade i teamet, samt att alla i teamet fick samma information av patienten vid 

samma tillfälle.  



 

14 
 

Det gjorde att teammedlemmarna kunde hjälpas åt att komma ihåg information och försäkra sig 

om de hade uppfattat informationen på samma sätt. Att kommunikationen mellan deltagarna i 

teamet blev bättre gjorde att ingen information missades eller glömdes bort och det ledde också 

till ökad säkerhet för patienterna. Samarbetet i teamet ledde till att patienterna bedömdes 

gemensamt då samtliga teammedlemmar fick identisk information och alla deltagare i teamet var 

införstådda i hur patienten hade bedömts. Att olika kompetenser fanns inom teamet ledde till 

bättre vård för patienterna. 

 

”Det blir nog säkrare på många sätt för alla hör ju samma sak och ju fler öron som hör 

en sak desto bättre” (Intervju 9). 

 

Faktorer som hindrar teamarbete 

 

Bristande organisation och arbetsrutiner stör teamet 

Flertalet sjuksköterskor var eniga i att det ibland var svårt att få till ett välfungerande teamarbete. 

Sjuksköterskorna beskrev sina upplevelser om svårigheter i teamarbetet. Bland annat lyfter 

sjuksköterskorna att söktrycket på akutmottagningen ökade under kvällstid och det var svårt att 

arbeta i team när det var många patienter samtidigt på akutmottagningen. Teamet blev splittrat 

och teammedlemmarna kunde inte gå in till patienterna tillsammans. En sjuksköterska beskriver 

att det kunde vara ojämn arbetsbelastning i teamet beroende på vad patienterna hade för behov. 

Vissa kollegor var svårare att samarbeta med än andra, och en sjuksköterska menade att det 

kunde vara besvärande när teammedlemmarna behövde anpassa sig till varandras personligheter.  

  

“Svårt att hålla teamarbetet i och med att medlemmarna i teamet har olika 

arbetsuppgifter och ibland blir arbetsbördan tyngre på vissa teammedlemmar jämfört 

med andra och detta splittrar upp teamen” (Intervju 3). 

 

Organisatoriska arbetsrutiner medförde att det blev en stressig arbetsmiljö när arbetet inte 

fungerade på ett önskvärt sätt. Långa väntetider kunde leda till frustration hos sjuksköterskor då 

det inte fanns klara och tydliga riktlinjer. Händelser som beskrevs var när vissa rutiner upplevdes 

som bristfälliga, som till exempel när personalen inte fick utbildning inom vissa områden eller att 

viss läkarkompetens inte alltid finns tillgänglig. En viss frustration upplevdes bland 

sjuksköterskorna då de upplevde att det hela tiden skedde förändringar i organisationen och i 

arbetssättet. Detta ledde till att sjuksköterskorna inte hann arbeta in nya rutiner och förändringar 

som gjordes eller skulle göras. Förändringar som skulle införas var till exempel 

personalförändringar, schemaförändringar och nya arbetssätt.  

 

“Arbetssättet hela tiden som ändrar sig... Känns som ingen är nöjd med hur man arbetar, 

man ska hela tiden förändra det arbetssätt man har” (Intervju 3). 

 

Friktion inom teamet 

En nackdel som några av sjuksköterskorna tog upp var eventuella samarbetsproblem i teamet. De 

menade att det kunde bli svårt att arbeta i team när medlemmarna inte kom överens. Vidare 

menade sjuksköterskorna att det var då det var viktigt att vara professionell så att arbetet ändå flöt 

på. Vidare beskrivs att när kommunikation var bristfällig blev arbetet ostrukturerat. 

Teammedlemmarna fick svårt att hålla sina positioner och gick om varandra. Informationen blev 

otydlig eller obefintlig och därför saknades det planering om patientens fortsatta vård och 

uppdatering om patientens tillstånd.  
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En sjuksköterska beskrev att hen upplevde att tiden för patienten slösades på onödiga saker, 

såsom dubbelarbete på grund av att den ena teammedlemmen inte visste vad den andre 

gjorde. Några sjuksköterskor upplevde att det inte blev optimalt för patienten om någon 

teammedlem var negativt inställd till att arbeta i team och i vissa fall kunde det bli en utmaning 

för själva teamarbetet när de olika teammedlemmarna hade varierande bakgrunder och olika 

personligheter. En sjuksköterska upplevde dåligt ledarskap som hindrande. En sjuksköterska 

nämnde att hens upplevelse var att teamarbete fungerade bättre för vissa än för andra och att det 

krävdes mer anpassning till teamarbete för de teammedlemmar som inte arbeta lika bra i team.  

 

“Det är inte så enkelt att arbeta i team på grund av olika bakgrunder och olika 

personligheter (Intervju 5). 

 

Ett par sjuksköterskor beskrev att de upplevde det svårt när vissa teammedlemmar inte ville dela 

med sig av sina kunskaper, och att det då ledde till att sjuksköterskan inte delade med sig av sina 

kunskaper. Vid hög arbetsbelastning upplevde sjuksköterskor att teamledaren inte lyssnade på 

övrig inom teamet och att det då uppstod konflikter. Stressade situationer gjorde att teamledaren 

upplevdes pressad när det förväntades att hen skulle kunna leda vården kring patienten och 

teamet.  

 

Brist på erfarenhet och kunskap upplevdes som hindrande. Några sjuksköterskor beskrev sina 

upplevelser om brist på erfarenhet hos sjuksköterskekollegor. En del av de oerfarna 

sjuksköterskorna hade svårare att strukturera och prioritera arbetet och det ledde till ökad 

arbetsbelastning för de sjuksköterskor som hade lång erfarenhet. Det var främst bland 

sjuksköterskor med längst erfarenhet som uttryckte att kollegor med mindre erfarenhet ibland 

kunde ha svårt att begränsa sig och lade tid på “fel” arbetsuppgifter. Bristande kunskap hos de 

olika yrkeskategorierna kunde påverka teamet negativt och arbetet blev ineffektivt.  

 

”Man missar något typiskt tecken som en oerfaren sjuksköterska har sett medan det för en 

mer erfaren sjuksköterska hade varit självklart” (Intervju 2). 

 

Att respektera varandras kompetens, tillit, utbildning och erfarenhet påpekade flertalet av 

sjuksköterskorna som en viktig del i arbetet. Detta för att undvika konflikter och att tappa tilltron 

till varandras kompetenser. För att optimera vården krävdes att alla teammedlemmar hade ett 

förhållningssätt där all information var lika viktig oberoende av vem som yttrade informationen. 

Det ansågs vara viktigt att visa respekt för varandras kompetenser. Vissa sjuksköterskor upplevde 

att en del av personalen bara gjorde det dom blir tillsagda att göra.  

 

“Man måste liksom hålla koll på nån annan också då är det jobbigt… eller om läkaren 

till exempel… som på ett trauma då när jag då liksom står å dokumenterar då är det 

ganska viktigt att dom pratar högt så man hör liksom a är fritt b är… nu är vi på b… nu 

går vi till c… så man vet… då får man liksom… hallå vart är du nånstans nu. Då är det 

också jobbigt… att när folk inte vet vad liksom… vad dom ska göra… (Intervju 6). 

 

Stress 

Att inte vara tillräckligt stort antal personal på akutrummet beskrevs som en hindrande aspekt för 

teamarbetet, såsom för lite personal på för stort antal patienter, personalbrist, stress och hög 

arbetsbelastning samt stort patientflöde. Hög arbetsbelastning och stress upplevdes av flertalet 

sjuksköterskor som hindrande och det ledde till att teamet fick högre press på sig och det blev 

lättare osämja i teamet.  
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En av sjuksköterskorna beskrev att hen upplevde sig splittrad på olika arbetsuppgifter och när det 

ständigt skedde avbrott från exempelvis läkare, annan personal, patienter och anhöriga blev 

teamarbetet svårt. Flera sjuksköterskor påverkades negativt av att det var högt tryck på 

akutmottagningen. Teamet upplevdes då uppdelat och en sjuksköterska beskrev upplevd stress 

när hen inte fick tillräckligt med tid hos varje patient eftersom det ständigt uppkom nya 

arbetsuppgifter som skulle utföras och arbetet upplevdes då ineffektivt.  

 

”Ibland kan sjuksköterskan få mycket läkemedel att ge eller att de är väldigt sjuka, 

patienterna, så man nästan måste stå bredvid patienterna och då är det svårt att ha mer 

än två, tre...medan läkaren kanske inte har så mycket att göra med patienten så han kan 

ha mellan sju och åtta och då blir han ju oftast till flera team så då tappar man lite 

teamarbetet tyvärr” (Intervju 3). 

 

“Har man mycket patienter och ett teamarbete som inte fungerar är det så frustrerande 

att man kan bli galen och då kan jag tycka att teamarbete fallerar” (Intervju 1). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Ur resultatet framkom att de flesta sjuksköterskor i studien anser att teamarbete är ett lämpligt 

arbetssätt som främjar samarbetet och är till fördel för patienterna. Patienterna behöver träffa ett 

fåtal personer för att berätta om sina besvär endast en gång. Kommunikation i teamarbete är 

betydelsefullt för att samordna arbetsuppgifter, arbeta mot samma mål samt att hantera snabba 

förändringar i akuta situationer. Detta gynnar även arbetsflödet runt patienterna (Santos, Lima, 

Pestana, Colomé & Erdmann, 2016). Ett gott samarbete och en väl fungerande kommunikation 

ger en ökad patientsäkerhet och minskar risken för misstag i vården. Resultatet i föreliggande 

studie visade att även teammedlemmarna känner ett stort välbefinnande. Detta styrks även i 

studier av Marshall och Flanagan (2010) samt Kilner och Sheppard (2009), som visade på vikten 

av erfarenhet och kompetens är betydelsefullt för ett bra teamarbete. Den egna och kollegornas 

kompetens är betydelsefullt för vården av patienter. Adekvat kompetens och tillräcklig 

bemanning med rätt kompetens väsentlig för patientsäkerheten inom akutsjukvård (SENA, 2017). 

Upplevelsen av hur säker vård patienterna får har blivit bättre.  

  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplever att det finns en ökad trygghet då flera ser 

patienten och en tydlig kommunikation finns mellan personalen. Teamarbetet har gett 

sjukvårdspersonalen en ökad trygghetskänsla. Enligt Forsman, Forsgren och Carlström (2012) är 

en av de viktigaste faktorerna som påverkar patientsäkerheten erfarenhet. Vissa sjuksköterskor 

uppgav att de hade känt sig oerfarna att bedöma om en patient var kritiskt sjuk eller inte under de 

första månaderna på akutmottagningen. Det krävs gedigen kunskap att kunna identifiera och 

urskilja livshotande situationer menar SENA (2017). Enligt Makkonen (2011) krävs det minst ett 

år av erfarenhet på en akutmottagning för att kunna arbeta med bedömningar och triage. Tidigare 

erfarenheter kan hos sjukvårdspersonal omsättas och kritiseras i nya situationer. Detta menar 

också Benner (1993) att sjuksköterskan går från novis, oerfaren till expert med erfarenhet och 

annan handlingsberedskap. Kompetensbrist och dåligt bemötande hos kollegan bidrog till dåligt 

samarbete i teamet och kunde leda till negativa konsekvenser för patientsäkerheten menar 

sjuksköterskorna i föreliggande studie. När samarbetet i teamet inte fungerar hade det samband 

med bristande kompetens eller dålig attityd hos kollegorna. Författarna till föreliggande studie 

anser att när den rätta kompetensen inte finns eller vid otillräckliga resurser påverkas också 

teamarbetet negativt och kan bli ineffektivt.  



 

17 
 

Sjuksköterskorna i resultatet upplevde att de kompletterade varandra mer vid teamarbete, jämfört 

med tidigare arbetssätt. De upplevde ett ömsesidigt kompetensutbyte som var lärorikt, mellan 

varandra i personalen. Värdet av att arbeta i team stöds av en studie av Ajeigbe, Mc Neese-Smith, 

Leach, och Phillips (2013). Sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg en ökad 

arbetstillfredsställelse och minskad stress som följd av teamarbete. Att ha en positiv attityd och 

att hjälpa varandra ansåg de öka arbetstillfredsställelsen. 

  

I en studie av Mazzocato, Hvitfeldt Forsberg och von Thiele Schwartz (2011) framkom att 

sjukvårdspersonalen gemensamt tog anamnesen på patienten och att tid därmed sparades då 

läkaren inte var tvungen att överrapportera information samt att sjuksköterskorna visste vad de 

skulle göra. I föreliggande studie uppger flera sjuksköterskor att vid de tillfällen personalen inte 

kunde gå in till patienterna tillsammans och ta anamnes upplevde sjuksköterskorna att det inte 

blev något bra teamarbete runt patienten. Flertalet sjuksköterskor i föreliggande studie upplevde 

att det var svårt att genomföra teamarbetet då det var hög arbetsbelastning på akutmottagningen. 

Detta styrks i Grover, Porter och Morphet studie (2017) då de menar att när det är hög 

arbetsbelastning på akutmottagningen försämras kommunikationen och det resulterar i 

frustration. Hög arbetsbelastning och avsaknad av personal var också orsaker till upplevelsen av 

stress och sämre teamarbete på akutmottagningen. Sjuksköterskorna upplevde även att 

patientsäkerheten blev påverkad negativt. Detta styrks även i Flowerdew, Brown, Russ, Vincent 

och Woloshynowych (2012); Chen, Lin, Han, Hsieh, Wu och Liang (2018) studier som visar att 

ett stort antal patienter och hög arbetsbelastning påverkar både stress och patientsäkerhet. Ett 

sämre teamarbete upplevdes också på grund av inställningen hos teammedlemmarna. Trots låg 

arbetsbelastning fungerade teamarbetet sämre beroende på hur teammedlemmarna arbetade 

tillsammans. Attityden och sammansättningen hos teammedlemmarna påverkade hur arbetet 

fungerade. I en studie av Flowerdew et al., (2012) visar att deltagarna i deras studie upplevde att 

teamarbetet blev svårt vid hög arbetsbelastning och för lite personal. Flertalet sjuksköterskor 

upplevde att samarbetet mellan de olika professionerna hade blivit bättre sedan de infört 

teamarbete. Hierarkin som fanns tidigare mellan professionerna har minskat då personalen känner 

varandra väl. Hierarkin som kan finnas mellan läkare och sjuksköterskor kan jämnas ut med 

teamarbete menar Ajeigbe et al., (2013).  

  

I föreliggande studie framkom att sjuksköterskorna upplevde att patientsäkerheten hade ökat när 

teamarbete hade införts. Patienterna på respektive akutmottagning triageras enligt RETTS 

alternativt SATS (Widgren, 2017). I dessa triagesystem ser varje team hur stort antal patienter de 

har och det markeras i datorn vilken triage färg patienten har. Detta gör att varje team har en 

översikt över sina patienter, vilka de har träffat samt antalet patienter som väntar på att få träffa 

just deras team. Frykman, Hasson, Athlin och von Thiele Schwarz (2014) menar i sin studie att 

efter att patienten har blivit bedömd av läkaren i teamet och en plan utformades för patienten och 

arbetsuppgifterna runt patienten fördelades inom teamet så återsamlades teamet regelbundet för 

en genomgång. Vid hög belastning är detta en säkerhet då det ses i datorn vilken triage färg 

patienten har på akutliggaren och hur snabbt patienten får träffa läkare. Detta ger en ökad 

patientsäkerhet. I en studie av Sanning Shea och Hoyt (2012) ger teamarbete en ökad 

patientsäkerhet genom att patienten får träffa både sjuksköterska och läkare samtidigt och de får 

samma information av patienten.  

  

Resultatet visade att flera sjuksköterskor upplevde att kommunikationen har blivit bättre och att 

omhändertagandet runt patienterna har blivit mer effektivt. Författarna i föreliggande studie tror 

att träning tillsammans i team minskar osäkerheten hos sjuksköterskorna då de får kännedom om 

akutrummen. Detta ökar erfarenhet och kompetens.  
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Teamarbetet kunde minska väntetiderna och det ledde till bättre arbetsmiljö, en bättre och 

effektivare vård för patienterna och en bättre kommunikation mellan personalen. Detta styrks av 

en studie av Patel och Vinson (2005). Vissa sjuksköterskor önskade regelbunden utbildning och 

praktik i kommunikationsförmåga som kan vara en viktig bidragande faktor för patientens 

erfarenhet av deltagandet i vården (Elmqvist et al., 2011). Att få träna tillsammans med 

scenarioövningar upplevde flertalet av sjuksköterskorna i föreliggande studie som lärorika och att 

upprepade träningar behövs för att det skall bli ett bättre samarbete mellan professionerna. Detta 

då det annars är lätta att glömma bort kunskapen om inte träning sker. Sjuksköterskorna upplevde 

bara fördelar med träningarna. Flertalet sjuksköterskor önskade att träna en gång per vecka och 

då tillsammans med både erfarna och nyanställda. Detta stöds av Kotsakis, Mercer Mohseni-Bod, 

Gaiteiro och Agbeko (2015). Att få träna praktiskt i team menade sjuksköterskorna i föreliggande 

studie, är viktigt för att få in strukturen vid verkliga situationer. Sjuksköterskorna i föreliggande 

studie menar att scenarioövningar förbättrade självförtroendet och förbättrade kunskapsnivån i 

teamet. Med scenarioövningar menar sjuksköterskorna att kommunikationen och teamkänslan 

förbättras samt att risken för missförstånd och eventuella vårdskador minskar. Flera studier visar 

att teamet gynnas av scenarioträning och samtidigt öva på att kommunicera bra i teamarbetet 

(Härgestam et al., 2013; Grove et al., 2017; Klipfel, Carolan, Brytowski, Mitchell, Gettman & 

Jacobson, 2014). Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att upprepade tillfällen att öva 

tillsammans stärker teamarbetet vilket leder till ett bättre teamarbete i personalen. Vikten av 

teamträning för personalen för att bibehålla patientsäkerheten beskrivs i en studie av Eliseo, 

Murray, White, Dyer, Mitchell och Fernandez (2012). Författarna är medvetna att det finns lite 

tid eller ingen tid alls för kompetensutveckling. En spekulation är att detta kan bero på 

personalbrist som gör att tid som skulle behövas för att vidareutveckla sin kompetens inom 

akutsjukvård inte förekommer.  

  

Ur resultatet framkom att otydlig kommunikation och brist på information om patientens tillstånd 

kan leda till samarbetsproblem i teamet. Otydlighet i rollerna i teamet upplevdes av 

sjuksköterskorna att det skapade förvirring som bidrog till sämre kommunikation, ineffektivt 

teamarbete något som kan påverka omhändertagandet av patienterna på ett negativt sätt. I en 

studie av Speck, Jones, Barg och McCunn (2012) stöds detta resonemang. Brist på struktur och 

förändringar i organisationen och arbetssättet upplevdes frustrerande hos sjuksköterskorna på 

akutmottagningarna. Oklarheter i organisationen kan utgöra en risk för patientsäkerheten samt 

öka risken för läkemedelsmisstag (Källberg, Ehrenberg, Florin, Östergren & Göransson, 2017). 

Socialstyrelsen skriver i en rapport att en av de vanligaste orsaker till att vårdskador uppstår är 

ofta bristande kommunikation. Det kan vara både kommunikation i vårdteamet kring patienten, 

kommunikation mellan olika vårdlag, vårdenheter och vårdgivare. Detta kan även vara mellan 

vårdpersonal och patient (Lindh & Sahlqvist, 2012).  Kommunikationsfel inom teamet som hög 

arbetsbelastning, brist på personal samt bristande rutiner var vanligt förekommande faktorer som 

ledde till misstag i vården och som antogs påverka patientsäkerheten på ett negativt sätt visas i en 

studie av Källberg, Göransson, Florin, Östergren, Brixey och Ehrenberg (2014). Enligt en studie 

av Wihlborg, Edgren, Johansson och Sivberg (2014) hotas patientsäkerheten vid bristande 

kommunikation.  

  

Flera sjuksköterskor i föreliggande studie upplever att bristande kompetens hos de olika 

yrkeskategorierna påverkade teamet negativt och arbetet blir ineffektivt. Detta leder till ökad 

arbetsbelastning då arbetet inte är strukturerat eller att fel saker prioriteras. Hög arbetsbelastning 

och stress upplever många sjuksköterskor att teamet får högre press på sig. Enligt SENA (2017) 

kan bristande kompetens och otillräcklig bemanning leda till ökad stress och hög arbetsbelastning 

för personalen. Detta kan leda till negativa konsekvenser för patienterna som kan drabbas av 

vårdskador menar sjuksköterskorna i föreliggande studie.  
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En tydlig ledarroll och tydliga riktlinjer ger en ökad patientsäkerhet och en struktur i 

omhändertagandet av patienterna. Hunziker, Johansson, Tschan, Semmer, Rock, Howell och 

Marsch (2011) menar tydligt ledarskap ger ett effektivt teamarbete. Teamledarens roll har 

betydelse för hur bra flödet runt patienten blir samt vikten av hur tydlig och kompetent 

teamledaren är (Grover et al., 2017). Behovet av en stark och tydlig ledare och en ledare som 

följer en struktur så en kontinuitet uppstår, ger trygghet för personalen att kunna fokusera på sina 

roller utan att behöva fundera på vilken ledarstil som gäller för dagen. 

Metoddiskussion 
  

För att beskriva sjuksköterskors upplevelse av teamarbete på en akutmottagning genomfördes en 

kvalitativ intervjustudie. Valet av metod ansågs lämplig då kvalitativa studier fokuserar på att 

tolka och skapa mening och förståelse i människans subjektiva upplevelser av omvärlden 

(Forsberg & Wengström, 2016). Enligt Kvale och Brinkman (2014) handlar det om att försöka 

förstå den intervjuades egna upplevda vardagsvärld, ur sitt eget perspektiv. Studien genomfördes 

med individuella intervjuer vilket gav deltagarna möjlighet att beskriva egna upplevelser i det 

aktuella ämnet. Författarna önskade ha ett ömsesidigt samtal mellan sjuksköterskor och författare, 

med möjlighet att ställa följdfrågor för att få ett utvecklande samtal valdes individuella intervjuer 

(Kvale & Brinkman, 2014). En annan metod hade kunnat vara att använda sig av en 

enkätundersökning som insamlingsmetod. På detta sätt kunde insamlad information ges från en 

större grupp personer. Denna metod valdes bort då den ansågs ge ett mindre djup i ämnet då 

följdfrågor och möjlighet till förtydliganden försvinner (Kvale & Brinkman, 2014). Även 

fokusgruppsintervjuer hade kunnat användas då ett mindre antal deltagare samlas och en 

diskussion förs kring de frågor som skall täckas (Polit & Beck, 2017). Även denna metod valdes 

bort då det ofta är högt patienttryck på akutmottagningen och svårigheter sågs att kunna skapa tid 

samt att få ihop personer som kunde ingå på grund av arbetsbelastningen. Olsson och Sörensen 

(2011) menar att med fokusgruppsintervjuer får man fram riklig information på kort tid samt att 

deltagarna kunnat inspirera varandra till djupare diskussioner.   

 

Den ena av författaren till föreliggande studie arbetar på den akutmottagning som intervjuer 

genomfördes på. Det kan vara en fördel att intervjupersonerna och personen som intervjuar 

känner varandra då det kan vara lättare att uttrycka sig då de redan känner varandra. En nackdel 

kan vara en rädsla för att uttrycka känslor med tanke på fortsatt arbete tillsammans. Polit och 

Beck (2017) menar att det kan vara svårt för de intervjuade sjuksköterskorna att känna förtroende 

för den som intervjuar om denne har nära kontakt med ledningen på arbetsplatsen. Författarna till 

föreliggande studie var medvetna om att det fanns en risk med att intervjua arbetskollegor och att 

svaren kunde bli annorlunda mot om en intervjuare utan tidigare relation till informanten 

genomför intervjuerna. Svaren från de två akutmottagningarna var likartade så författarna antog 

att sjuksköterskorna som intervjuades av sin kollega inte undanhöll eller färgade svaren. Polit och 

Beck (2017) menar att sjuksköterskorna delar med sig av mer information om de blir intervjuade 

av någon de litar på, som det kan tänkas vara när det är någon man känner. McDermid, Peters, 

Jackson och Daly (2014) menar att det kan vara till forskarens nackdel att intervjua kollegor 

eftersom de delar deltagarnas kunskap om arbetsplatsen och de tillsammans delar de 

arbetserfarenheter som undersöks. Den andre författaren till föreliggande studie valde att 

intervjua på en annan akutmottagning än där denne arbetar. Detta då det är en liten 

akutmottagning och inget triagesystem används.  

 

Urvalet av sjuksköterskor gjordes genom obundet slumpmässigt urval (Forsberg & Wengström, 

2016) efter att författarna fått tillgång till mailadresser till de sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Genom detta förfarande fick sjuksköterskorna möjlighet till betänketid 

innan de bestämde sig för om de ville delta.  
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Av de tänkbara sjuksköterskorna lottades 20 ut och de tio första att tacka ja till att delta i studien 

intervjuades. Inklusionskriterierna som användes i studien var att sjuksköterskorna, med eller 

utan specialistutbildning skulle ha arbetat på utvalda akutmottagningar i minst sex månader. 

Anledningen till att sex månader var ett urvalskriterium berodde på att författarna ville att 

deltagarna skulle ha erfarenheter från teamarbete på akutmottagning. Erfarenhet och kompetens 

såg olika ut bland deltagande sjuksköterskor vilket breddade och gav variation i studiens urval. 

Antal yrkesverksamma år som legitimerad sjuksköterska varierade från tre till 35 år och både 

män och kvinnor deltog i studien, en hade specialistutbildning inom akutsjukvård.  

 

I samband med bedömning och beskrivningar av en kvalitativ studies trovärdighet och kvalitet 

används trovärdighetsbegreppet, vilket inkluderar studiens tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet 

och verifierbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017, Kristensson, 2014). Metod, urval, 

datainsamling och analys är viktiga aspekter för läsaren för att kunna göra bedömningen om 

resultatet är överförbart (Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim och Lundman (2004) menar 

att trovärdighet handlar om att se fenomenet från olika perspektiv samt att se hur sant resultatet 

är. En bredare variant på berättelserna fick författarna då sjuksköterskorna med olika kön, breda 

kompetens, antal år som legitimerad sjuksköterska samt vidareutbildning inom akutsjukvård och 

arbetslivserfarenhet deltog i studien. Detta kan ses som en styrka för trovärdigheten och 

tillförlitligheten i studien. Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten i materialet 

grundas på hur väl författarna har arbetat igenom sina data och hur kategorier och teman finns för 

materialet. Trovärdigheten grundas också på hur författarna har bedömt skillnader och likheter 

inom kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). Granskär och Höglund-Nilsen (2017) menar 

att om författarna har en viss förförståelse finns möjligheten att ny kunskap påträffas och det kan 

ge en djupare förståelse för ämnet.  

 

Studiens trovärdighet påverkas också av hur författarnas förförståelse och erfarenhet har satt sin 

prägel på analysen. Genom att författarna har en viss förförståelse finns möjligheten att ny 

kunskap upptäckts och det kan ge en djupare förståelse för ämnet. Skulle författarna sätta sin 

förförståelse inom parentes finns risken att budskap som kräver förförståelse skulle gå förlorat 

(Granskär & Höglund-Nilsen, 2017). Enligt Kristensson (2014) minskar risken att författarnas 

förförståelse färgar analysen vilket ökar tillförlitligheten. Författarna till denna studie har egen 

erfarenhet av att arbeta i team på en akutmottagning.  

 

En intervjuguide med semistrukturerade frågor som innefattade frågor som skulle svara på 

studiens syfte, skapades av författarna i förväg. Två pilotintervjuer, en av respektive författare, 

genomfördes för att kontrollera intervjufrågornas användbarhet samt för att undersöka om den 

ger svar på studiens syfte. Efter piolotintervjuerna ströks en fråga då det var två frågor som var 

likartade. Vidare kunde författarna öva sig på intervjuteknik under piolotintervjuerna 

(Danielsson, 2017).  

 

Författarna och sjuksköterskorna planerade tillsammans när intervjuerna skulle äga rum. Nio 

intervjuer genomfördes i en lokal i nära anslutning till sjuksköterskornas arbetsplats. En intervju 

genomfördes via telefon. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att beskriva vart 

studien har utförts. Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefon.  

 

Nackdelar med telefonintervju kan vara att intervjuaren inte ser personen och eventuella 

missförstånd kan uppstå. Vid telefonintervju går intervjuaren miste om en del kommunikation 

som sker vid ett fysiskt möte. Inget kroppsspråk fanns att läsa av och den kemi som kan uppstå i 

fysiska möten uppnås inte på samma sätt. Mer koncentration krävdes av intervjuaren för att hålla 

samtalet vid liv. 
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Det inspelade materialet avlyssnades och transkriberades ordagrant, även skratt, suckar och andra 

ljud dokumenterades för att se nyanser (Danielsson, 2017). Transkriberingen gjordes i nära 

anslutning till intervjutillfällena, vilket rekommenderas av Polit och Beck (2017). 

Transkriberingarna gjordes av respektive författare. Författarna läste sina egna och varandras 

intervjuer för att fördjupa sig i materialet för att få en helhet vilket rekommenderas av Graneheim 

och Lundman (2004). Därefter analyserade författarna sitt eget material genom att plocka ut 

bärande meningsenheter. Därefter träffades författarna via telefon för att gemensamt diskutera 

och analysera för att se om koder, underkategorier och huvudkategorier och teman stämde 

överens med textens innehåll och om tolkningen var trovärdig. Tillförlitligheten ökar genom att 

författarna har synliggjort analysprocessen genom att exempel av hur kondenseringen har gått till 

(Kristensson, 2014). Intervjuerna pågick mellan sju och 20 minuter och författarna diskuterade 

om de eventuellt var för korta och innehållet var fylligt och utförligt. Enligt Polit och Beck 

(2017) kan långa intervjuer vara till nackdel då transkriberingen kan bli tidskrävande. En svaghet 

i denna studie är att författarnas erfarenhet att intervjua var begränsad, vilket kan ha påverkat 

mängden insamlat datamaterial. Variationen på längden av intervjuerna kan vara att 

sjuksköterskorna har varierande erfarenhet av teamarbete och gav exempel på olika mycket 

utifrån sitt arbete. I efterhand skulle författarna kunnat be sjuksköterskorna utveckla sina svar 

ännu mer. Då författarna var noviser av att leda intervjuer var de rädda att avbryta dessa sidospår 

för att störa sjuksköterskorna. Författaren måste låta sjuksköterskorna tala färdigt och sedan får 

författaren komma med följdfrågor vid rätt tillfälle (Dalen, 2015). Detta var kanske något som 

författarna i föreliggande studie ibland hade svårt att känna av. 

  

Resultaten i föreliggande studie hade kunnat visat på mer datamaterial om författarna hade varit 

snabba med att avleda sjuksköterskorna från att tala om andra områden och med varandra. Polit 

och Beck (2017) menar att för att utvecklas som intervjuare krävs övning. Vid liten erfarenhet av 

att intervjua så kan viktig information gå förlorad. Vad gäller datainsamling, granskning, analys 

och hur alla delar skulle skrivas kan ha påverkat arbetsprocessen då författarna i föreliggande 

studie inte hade så stor erfarenhet av intervjuteknik. Detta menar Danielsson (2017) kan påverka 

arbetets kvalitet och trovärdighet. Tanken var att varje intervju skulle ta 20–30 minuter, och 

intervjuerna blev kortare än planerat. Den kortaste intervjun blev bara sju minuter lång och det 

ger anledning till en tanke om att intervjutekniken inte var så god. Kortare intervjuer kräver mer 

struktur än en längre intervju som kan vara mer öppen (Kyl´en, 2004). Vid kortare intervjuer kan 

tänkas att intervjuerna inte blir tillräckligt djup. Vid långa intervjuer stärks tillförlitligheten och 

det kan medföra att längre intervjuer hade kunnat ge ett mer trovärdigt resultat (Kristensson, 

2014). Fler och mer utvecklande följdfrågor ställdes till sjuksköterskorna då intervjutekniken 

arbetades upp. Intervjuernas kvalitet han ha påverkats då det fanns en bristande erfarenhet av att 

intervjua (Kvale & Brinkman, 2014). Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen och Kyngäs 

(2014) menar att som författare är det viktigt att ha självkännedom för att öka tillförlitligheten.  

 

Resultatet av studiens resultat är en del av studiens tillförlitlighet. Att använda sig av citat i 

presentationen av studiens resultat ökar möjligheten att avgöra studiens överförbarhet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Studiens tillförlitlighet ökar då både kvinnor och män i olika 

åldrar och arbetslivserfarenhet inkluderades. Graneheim och Lundman (2004) menar att när 

intervjuer används som datainsamlingsmetod så är det alltid ett samspel mellan informant och 

forskare. I föreliggande studie hade några av sjuksköterskorna lättare att prata fritt runt ämnet 

medan några sjuksköterskor var mer fåordiga. Personer kan ha olika förmåga att berätta och 

beskriva (Kvale & Brinkman, 2014).  
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Sjuksköterskorna fick ta del av frågorna på förhand. En tanke runt detta är om resultatet kunde ha 

blivit ett annat om sjuksköterskorna inte hade fått möjlighet att läsa igenom och fundera på 

frågorna mer noggrant och därmed tänka igenom vilka situationer och exempel de ville lyfta fram 

under intervjun. Kjellström (2017) menar att det är viktigt att ta hänsyn till att informanter kan 

uppleva vissa ämnen som känsliga, samt att det kan förekomma individuella skillnader i vad som 

anses som känsligt och inte. Att sjuksköterskorna fick möjlighet att förbereda sig runt kommande 

frågor gjorde att de kunde känna en trygghet inför intervjun.  

 

Under arbetets gång har de forskningsetiska principerna använts som innebär att man ska värna 

om individens autonomi och integritet (Olsson & Sörensen, 2011). Då tiderna för intervjuerna 

blev kortare än beräknat kan det ha påverkat innehållet i intervjuerna. Sjuksköterskorna kanske 

inte tog sig tid att tänka efter eller så kanske inte författarna tillät tystnad och eftertanke. Att en 

intervju var en telefonintervju kan ha påverkat resultatet. Detta då intervjun blev kortare och 

mindre utförlig än de övriga. 

 

Då teamarbete i form av läkare och sjuksköterskor införs på flera sjukhus i Sverige, borde 

studiens resultat kunna överföras till även andra sjukhus och ge en bild av hur sjuksköterskor 

upplever teamarbete som arbetssätt. Polit och Beck (2017) menar att överförbarhet handlar om 

hur resultatet kan överföras till andra grupper och situationer. För att läsaren skall kunna göra en 

bedömning om överförbarheten har sammanhanget för studien beskrivits så tydligt som möjligt. 

Detta ses i urvalet, datainsamlingen samt analysprocessen (Kristensson, 2014).  

SLUTSATS 

  

Av studiens resultat kan slutsatsen dras att sjuksköterskorna på akutmottagningarna upplevde 

flera fördelar med teamarbete som arbetssätt. Fördelar som sjuksköterskorna upplevde var bättre 

kommunikation, ökad patientsäkerhet, ett bättre samarbete mellan professionerna, minskad 

hierarki samt möjlighet att lära av varandra. Teamarbete medförde även en ökad teamkänsla samt 

en förbättrad arbetsmiljö. Faktorer som påverkar teamarbetet negativt var stora patientflöden och 

personalens inställning till teamarbete.  

Klinisk tillämpbarhet 

Studien kan ge en beskrivning på sjuksköterskors upplevelser av för- och nackdelar med 

teamarbete som arbetssätt på en akutmottagning. Detta kan ge en möjlighet att väcka intresse för 

förändringar och förbättringar i arbetet i den egna verksamheten. Att vidareutveckla arbetsmiljön 

för den egna personalen och att förbättra patient omhändertagandet bidrar till en ökad 

patientsäkerhet. Scenarioövningar kan medverka till ett förbättrat teamarbete. Alla i teamet bör få 

utbildning och repetitionsutbildning med scenarioövningar, för att få detta att fungera. Detta även 

för att bibehålla kompetensen. Att arbeta i team på akutmottagningen gynnar arbetsmiljön på det 

sätt att kommunikationen mellan professionerna blir bättre, hierarkin försvinner och personalen 

lär känna varandra bättre.  

Förslag till fortsatta studier 
Fortsatta studier inom området är viktigt då detta är ett arbetssätt som är på frammarsch inom 

akutsjukvården. Det skulle vara intressant att studera hur patienterna upplever patientarbetet. 

Skulle en annan form av teamsammansättning kunna förbättra patientflödet på 

akutmottagningen? Hur vi skall ta hand om den ökade patienttillströmningen på ett bra sätt? En 

mer könsfördelad intervjugrupp skulle vara intressant att studera för att få en bild av kvantitet i 

olika grupper. Att studera kostnaden för införandet av teamarbete om tid till läkare blir kortare 

och ibland även den totala besökstiden på akutmottagningen.  
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    Bilaga A 
                                                                                                                   

 
 

Till verksamhetschef 

NN 

Akutmottagningen, XX sjukhus och XX sjukhus 

 

Vi heter XX och XX och studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola och ska genomföra ett självständigt arbete på 

avancerad nivå, omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors 

upplevelser av att arbeta i team på en akutmottagning och vi är därför intresserade av få 

genomföra arbetet vid XXX sjukhus och XXX sjukhus. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Din klinik, är vi tacksamma för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig tveksam till att 

studien genomförs vid Din verksamhet är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare 

frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Efter att studien är genomförd och godkänd kommer den att publiceras på internet och DIVA som 

är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt. Detta innebär att namn och arbetsplatser i 

studien kommer avidentifieras. Ifall du så önskar kommer vi gärna till arbetsplatsen och 

presenterar studien efter att den är godkänd.  

Med vänliga hälsningar 

        

                                           

________________________                                       __________________________ 

Students namnteckning                                                 Students namnförtydligande 

e-post, telefonnummer 

                                           

________________________                                       __________________________ 

Students namnteckning                                                 Students namnförtydligande 

e-post, telefonnummer 

 

     

_______________________                                         _________________________ 

Handledares namnteckning                                           Handledares namnförtydligande 

e-post, telefonnummer 

 
 

 

 

 

 

 

Studiens titel: ”Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta i team på en akutmottagning”  
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Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av teamarbete på en 

akutmottagning.  

 

Problem: Den moderna sjukvården kräver välfungerande team för att säkerställa en god 

patientsäkerhet. För att ett teamarbete ska vara effektivt behövs ett gemensamt mål med god 

kommunikation och bra samverkan, samt förtroende för varandras roller och funktioner. Ett gott 

teamarbete kännetecknas av tydlighet med ledare och följare vilka vet vad som förväntas av dem, 

vilket leder till ett bättre flöde i arbetet när patienten involveras i sin vård.  

 

Metoden för den tilltänkta undersökningen består av intervjuer av sjuksköterskor. 

    

Önskemål från Din verksamhet: Vi önskar att intervjua 5 sjuksköterskor på Din enhet. 

Tidsåtgången för intervjuerna, som beräknas ta 20–30 minuter, önskar Vi genomföra i lokaler på 

Din klinik och i anslutning till informanternas arbetspass. Intervjuerna kommer att ljudupptas. 

Intervjuerna planerar Vi att genomföra under januari 2019.  

Alla informanter kommer att få skriftlig information om studien samt att deltagandet är frivilligt. 

Forskningsetiska principer kommer att följas. 

 

Samtycke 

Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument  

Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet  

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga B 

 
 

 

Intervjuguide                                                                                                            

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av teamarbete på en 

akutmottagning. 

 

Inleder med att upprepa syftet med studien, bakgrund samt informanten kan avbryta intervjun 

utan att behöva ange skäl för detta. Informerat samtycke inhämtas till intervjun och att 

ljudupptagare får användas. 

 

Bakgrundsinformation 

Hur många år har du arbetat som legitimerad sjuksköterska? 

Har du en specialistutbildning inom akutsjukvård? 

 

Temafrågor 

1.     Berätta om dina upplevelser gällande teamarbete på akutmottagningen.  

2.     Vad upplever du är det bästa med teamarbete? 

3.     Vad upplever du är svårt vid teamarbete? 

4.     Vilka faktorer upplever du som betydelsefulla för teamarbetet på en akutmottagning? 

5.     Vilka faktorer upplever du som hindrande för teamarbetet? 

6.    Vad upplever du är det som påverkar dig vid teamarbetet? 

  Följdfrågor: 

1.    Skulle du kunna utveckla/berätta mer om det? 

2.    Hur upplevde du det? 

3.    Hur menar du? 

4.    Vad innebär detta? 

5.    Kan du ge ett exempel? 

6.    Har du något som du vill tillägga eller fråga?  

 

Avslutning 

Kort sammanfattning: har jag uppfattat dig rätt? 

Har du något du vill fråga eller tillägga? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilaga C 
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Forskningspersonsinformation                                                                       

 

Vi heter XX och XX. Camilla jobbar på familjeläkarjour i Ljusdal och Viktoria på 

akutmottagningen på Sunderby sjukhus. Vi studerar till specialistsjuksköterska med inriktning 

akutsjukvård, vid Sophiahemmet Högskola. I vårt självständiga arbete, omfattande 15 

högskolepoäng, har vi valt att studera sjuksköterskors upplevelse av teamarbete på en 

akutmottagning. 

 

Bakgrund 

På en akutmottagning samverkar sjuksköterskan med andra yrkeskategorier i team, vilket den 

moderna sjukvården kräver för att säkerställa en god patientsäkerhet. I teamarbetet är 

kommunikationen viktig för samarbetet och en otydlig kommunikation kan hota 

patientsäkerheten. Upp till 80 procent av de avvikelser och allvarliga medicinska misstag som 

sker beror till stor del på bristande kommunikation mellan yrkeskategorier. Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) poängterar att effektiv kommunikation är en förutsättning för god och säker 

vård som är en vård där samtliga yrkeskategorier samverkar i team kring patienten. 

Sjuksköterskan har inte enbart en central roll i teamarbetet utan även i patientsäkerhetsarbetet, 

där kommunikationen är viktig och ska ske på ett systematiskt och standardiserat sätt. Hur 

upplever sjuksköterskor att kommunikationen fungerar i teamarbeten, vad är bra och vad behöver 

förbättras? Sjuksköterskan har en arbetsledande funktion i sin yrkesroll och det ter sig som att 

ledarfunktionen i konstellationen ”teamet” inte är tydligt, utan det ser olika ut. Därför vore det 

intressant att kunna se hur det ser ut på en akutmottagning i Sverige och hur sjuksköterskan 

förhåller sig till det.  

 

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av teamarbete på en akutmottagning.  

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas eftersom du är legitimerad sjuksköterska med minst 6 månaders erfarenhet på en 

akutmottagning där teamarbete är en arbetsmodell. Din verksamhetschef har gett samtycke till att 

denna intervjustudie kan genomföras på din arbetsplats.  

 

Hur går studien till? 

Tio sjuksköterskor på två akutmottagningar i Sverige, fem stycken på en akutmottagning och fem 

stycken på en annan akutmottagning, kommer att väljas ut för en enskild intervju. De 

sjuksköterskor som har arbetat minst sex månader inom verksamheten kommer att erhålla en 

forskningspersonsinformation som beskriver vår studie med kontaktuppgifter till oss, där de kan 

anmäla sitt intresse. Utifrån de sjuksköterskor som frivilligt vill delta i intervjun kommer vi att 

göra ett urval för att få rätt antal intervjuer för studien. Studien genomförs genom en enskild 

intervju som beräknas ta 20-30 minuter.  
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Den genomförs i januari 2019 i en lokal på din arbetsplats eller i anslutning till din arbetsplats 

och räknas till din arbetstid. Intervjuerna kommer att ske via ljudupptagning för att sedan kunna 

transkriberas och analyseras. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. 

 

Hantering av data och sekretess 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt. Allt insamlat material kommer att 

avidentifieras för att skydda informanterna. Intervjuerna kommer att ersättas med 

intervjunummer ett, två, tre och så vidare. Materialet kommer att vara inlåst under arbetets gång 

så enbart författarna har tillgång till det och den lösenordskyddade datorn som materialet är 

insamlat på. När studien är färdigställd och godkänd kommer inspelat material och transkribering 

att raderas i enlighet med God forskningsetik. Efter att studien är genomförd och godkänd, 

kommer den att publiceras på internet på DIVA som är en gemensam portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentarbeten. 

 

Information om studiens resultat 

Någon ersättning för ditt deltagande i studien utgår inte.  

 

Frivillighet 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan att 

uppge anledning. Din arbetssituation påverkar inte av ditt avböjande.  

 

Ansvariga 

Som ansvarig för studien är vi som studenter,  

Camilla Björklund 

 

Viktoria Groth 

 

Medansvarig är vår handledare. Kontakta antingen oss som studenter, eller vår handledare vid 

ytterligare frågor kring studien. 

 

Om Du vill medverka i denna studie, är vi tacksamma om Du kontaktar oss på telefon eller 

mail (se ovan) snarast så att vi kan bestämma tid och plats för intervjuerna.  
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Bilaga D 

 

 
 

Samtyckesformulär  

 

Jag har tagit del av informationen om studiens syfte och tillvägagångssätt och samtycker till 

att delta i studien.  

 

Ort och Datum  

 

 

Underskrift forskningsperson 

 

 

Namnförtydligande 

 

Ort och datum  

 

 

 Underskrift student 

 

Namnförtydligande 

 

Yrkesprofession och arbetserfarenhet på akutmottagningen  

För att vi ska kunna gör ett korrekt urval av vilka som ska delta i vår studie behöver vi veta om 

du är legitimerad sjuksköterska och om du har arbetat minst sex månader inom verksamheten 

med arbetsmodell teamarbete. Därför är vi tacksamma om Du vill ringa in det alternativ som 

stämmer bäst för Dig.  

Ja 

 

Nej 

 


