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Abstrakt

 

Bakgrund: Kommunikation är en viktig del av anestesisjuksköterskans arbete för att kunna 

samarbeta med medlemmarna i det intraoperativa teamet och säkerställa säkerheten för 

patienten på operationssalen. 50% av alla komplikationer som sker efter en operation kan 

relateras till kommunikationsproblem och skulle kunna undvikas. För att förstå 

kommunikationen i det intraoperativa teamet och kunna göra förbättringar är det av intresse att 

undersöka och skapa en förståelse av anestesisjuksköterskans erfarenheter av kommunikation. 

 

Syfte: Syftet var att belysa anestesisjuksköterskans upplevelser av kommunikationen i det 

intraoperativa teamet på operationssalen. 

Metod: Tio semistrukturerade intervjuer av anestesisjuksköterskor från två olika sjukhus i 

Sverige genomfördes. Deltagarna valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades utifrån en tematisk innehållsanalys. 

 

Resultat: Analysen resulterade i tre teman baserade på åtta underteman. Första temat Känslan 

av samarbete baserades på tre underteman: tydlighet i det som sägs, verbal respons och 

uppdaterad information. Känsla av trygghet var det andra temat och här beskrev deltagarna  ett 

förberedande samtal inför operationen samt att kunna tolka utan att prata. Dessa två teman 

beskrev sådant som deltagarna identifierade som bra kommunikation medan det tredje temat 

Känslan av utanförskap  däremot identifierade negativa erfarenheter och upplevelser av 

kommunikationen i det intraoperativa teamet. Här beskrev anestesisjuksköterskorna frånvaro 

av kommunikation, att inte bli bekräftad och att inte våga prata. 

 

Slutsats: Anestesisjuksköterskorna hade erfarenhet av positiv och negativ kommunikation i det 

intraoperativa teamet på operationssalen. Det fanns en dynamik och variation i 

kommunikationen som berodde på teammedlemmarnas förmåga att kommunicera och utövande 

av makt i kommunikationen. Därför finns ett behov av ökad medvetenhet, utbildning och 

övning i det kommunikativa samspelet. Eftersom teamet består av flera olika professioner och 

det bara är anestesisjuksköterskans synvinkel som undersökts krävs det vidare forskning för att 

kunna skapa en helhetsbild. 

 

Nyckelord: Kommunikation, anestesisjuksköterska, intraoperativ, teamarbete, operationssal 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract

 

Background: Communication is a central part, for the anesthetic nurse, to be able to cooperate 

with the other members of the intraoperativ team and ensure the safety of the patient in the 

operating theatre. 50% of all postoperative complications are dependent on communication 

problems and are avoidable. To be able to make improvements and understand the nature of the 

communication in the intraoperative team it is essential to examine and create an understanding 

of the experience of the anesthetic nurse.    

Aim: The aim was to explore the anesthetic nurses experiences of communication in the 

intraoperativ team in the operating theatre.  

Method: Ten semi-structured interviews with anesthetic nurses from two hospitals i Sweden 

was performed. A convenience sample was used to include participants. The interviews were 

analyzed with the method of thematic content analysis.  

Results:  The analyse resulted in three themes based on eight subthemes.  The first theme 

Impression of cooperation is based on three subthemes: clarity in what is spoken, verbal 

response and updated information.  Impression of security was the second theme, where the 

participants described a preparatory dialogue before surgery and the ability to interpret each 

other without talking. These two themes described what the participants defined as good 

communication.  The third theme Impression of exclusion identified negative experiences of 

communication in the intraoperative team, where anesthetic nurses described absence of 

communication, not to be confirmed and not daring to talk as subthemes.  

Conclusion: The anesthetic nurses had experiences of both positive and negative 

communication in the intraoperative tema. There was a variation in the quality of the 

communication that may indicate that the communication was dependent on the team members 

ability to communicate and the use of power in communication. Therefore there is a need to 

create awareness of the communicative interplay, educate and practice communication skills. 

Because of the different professions in the intraoperative team and this studies single focus on 

the experiences of the anesthetic nurse there is a need to make further studies that focus on the 

experiences of the whole team to create a complete owerview of the communication in the 

intraoperativ team.    
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1. Introduktion 

Kommunikation är en grundläggande faktor för att säkerställa samarbetet i det intraoperativa 

teamet på operationssalen och förbättra patientsäkerheten. Tidigare studier visar att brister i 

kommunikationen leder till misstag och sämre säkerhet för patienten (Nagpal et al., 2012; 

Wade, 2014). Patienten har rätt till en säker vård där sjukvården ska tillgodose behovet av 

trygghet och kontinuitet i vård och behandling (Hälso och sjukvårdslag [HSL], SFS 1982:763). 

Enligt Johnson och Kimsey (2012) krävs en säkerhetskultur inom vården och det ansvariga 

sjukvårdsteamet för att trygghet och kontinuitet i vård och behandling ska säkerställas. För att 

utveckla en säkerhetskultur förutsätter det att all personal förstår vikten av att kommunicera på 

ett adekvat sätt och har kunskap om kommunikationstekniker för att kunna arbeta tillsammans. 

För att strukturera och främja säker kommunikation har World Health Organization tagit fram 

ett hjälpmedel i form av en checklista (2016a), som ska förbättra kommunikationen pre- intra- 

och postoperativt. Checklistan omfattar dock inte alla områden för den intraoperativa fasen 

vilket innebär att det finns perioder på operationssalen då det sker löpande, ostrukturerad 

kommunikation. Tidigare studier har visat att brister i kommunikationen på operationssalen kan 

påverkas av kulturella och hierarkiska strukturer i det intraoperativa teamet (Cvetic, 2011; 

Rydenfält, Johansson, Larsson, Åkerman & Odenrick, 2011). 

 

2. Bakgrund 

2.1. Kommunikation 

Ordet kommunikation har sina rötter i det latinska språkets ord communicatio vilket betyder 

gemensamt utbyte (Nationalencyklopedin, 2016). Kommunikation kan beskrivas utifrån olika 

teorier inom olika vetenskapsområden, där en av dessa är socialkonstruktivism. Inom 

socialkonstruktivismen, som har rötter inom sociologi, anses kommunikation bygga på sociala 

konstruktioner av en gemensam förståelse av budskapet som sänds mellan individer. Ord och 

språk får ingen mening förrän individen bestämt dess betydelse och är i en ständigt dynamisk 

förändring (Kim, 2001). Kommunikation kan även ses som interaktiv tvåvägskommunikation 

där en dialog mellan en avsändare och en mottagare sker,  mottagaren ger svar eller respons på 

information och frågor (Schramm & Roberts, 1971). Habermas (1995) menar att förmågan att 

kommunicera utgör grunden för individen att skapa relationer till andra. Enligt ett semiotiskt 

synsätt på kommunikation finns det olika nyanser i människors kommunikation, vilket innebär 

att information utbyts verbalt och icke-verbalt.  
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Verbal kommunikation innefattar alla uttalade ord medan icke-verbal kommunikation 

innefattar ansiktsuttryck, ögonkontakt, kroppsspråk, gester, attityd och röstnyanser. Den icke-

verbala kommunikationen är viktig för att förstärka och skapa mening till den verbala 

kommunikationen (Dahlkwist, 2012; Martin & Friedman, 2014; Sebeok, 2001). Icke-verbal 

kommunikation kan vara medveten men sker i stor utsträckning omedvetet och är därför svår 

att föreställa inför andra personer. På så vis skapar den därför äkthet till den kommunikation 

som förmedlas (Leathers & Eaves, 2016). 

 

Tvärprofessionell kommunikation bör bygga på att alla arbetar utifrån ett gemensamt etisk 

förhållningssätt som bidrar till en bra arbetsmiljö för vårdpersonalen och en säker vård för 

patienten (Eide & Eide 2014). Enligt WHO (2016b) genomförs det globalt cirka 234 miljoner 

operationer varje år. Att genomgå ett kirurgiskt ingrepp medför risker för komplikationer för 

patienten. En del av riskerna är svåra att bedöma i förväg och även svåra att undvika. Trots 

detta består 50 % av komplikationerna efter kirurgiska ingrepp av orsaker som hade kunnat 

undvikas (WHO, 2016b). En av faktorerna som bidrar till komplikationer perioperativt och 

minskad patientsäkerhet är brister i kommunikationen. Detta oberoende av var i det 

intraoperativa teamet som kommunikationen brister (Gawande, Zinner, Studdert & Brennan, 

2003). Kommunikationen i ett intraoperativt team är komplex. Lingard, Reznick, Espin, Regehr 

och DeVito (2002) visade att kommunikationen mellan teammedlemmar var dynamisk och 

kommunikationens karaktär och kvalitet var beroende av sociala, politiska, ekonomiska och 

kulturella aspekter. Enligt Vinthagen (2013) är den professionella kommunikationen inom 

vården underordnad hierarkier där beslutsbefogenhet ligger som grund för var individen 

befinner sig i hierarkin. Ansvarig läkare har den största kommunikativa makten och 

undersköterskan den lägsta. Carney, West, Neily, Mills och Bagian (2009) visade tydliga 

skillnader i hur kirurger och sjuksköterskor uppfattar kommunikationen och samarbetet med 

varandra, där sjuksköterskorna hade en sämre uppfattning än vad kirurgerna hade. Kirurgerna 

graderade kommunikation med sjuksköterskor och andra kirurger i det närmaste likvärdigt, 

samtidigt som sjuksköterskor graderade kommunikationen sämre med kirurger och bättre med 

andra sjuksköterskor. Hierarkiska strukturer presenterades som en möjlig orsak till skillnader i 

uppfattningar, där gamla traditioner skulle kunna vara det som begränsar sjuksköterskor från 

att ifrågasätta kirurger. Skillnader i uppfattningar kan innebära att kommunikationen och 

samarbetet inte är tillfredsställande och därmed att patientsäkerheten är hotad.  
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Hu et al. (2012) observerade att det förekom frekventa brister i kommunikationen mellan de 

anestesiologiska och kirurgiska delarna av det intraoperativa teamet som ledde till förseningar, 

säkerhetsrisker för patienterna och dålig stämning. 

 

2.2. Teamarbete och det intraoperativa teamet 

Inom flera verksamheter organiseras arbetet utifrån ett teambaserat arbetssätt istället för ett 

hierarkiskt, vilket även innefattar hälso- och sjukvården. Grunden för att arbeta i team bygger 

på förekomsten av en uppgift som kan utföras mer effektivt av flera personer tillsammans eller 

att uppgiften inte kan utföras av endast en individ (West, 2012). Ett team definieras som en 

grupp individer som är beroende av varandra för att kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt 

sätt. Individerna har ett gemensamt mål och ansvar för sina handlingar (Gillespie, Chaboyer & 

Murray, 2010). Det intraoperativa teamet består av professioner med olika specialistkunskaper 

som tillsammans bildar en samlad enhet. Tillsammans har de kunskap och kompetens som var 

och en av individerna i gruppen inte kan erbjuda. Ett välfungerande team består av medlemmar 

som har en delad förståelse för varandras arbete och ansvarsuppgifter. De har även förmågan 

att anpassa sig till olika situationer och medlemmarna i teamet. För att ett team ska kunna arbeta 

med full potential och utföra uppgifter effektivt krävs det att teamet får tid att arbeta 

tillsammans. På så vis kan de utveckla det sociala samspelet, lära känna varandra och 

koordinera sina kunskaper (Sykes, Gillespie, Chaboyer & Kang, 2015). 

 

Det intraoperativa teamet består av: kirurg/operatör, operationssjuksköterska, anestesiolog, 

anestesisjuksköterska och undersköterska. Anestesiologen ansvarar för  att planera anestesi och 

smärtlindring med utgångspunkt från dess tillstånd och det planerade ingreppet 

(Socialstyrelsens målbeskrivningar i läkarnas ST - Anestesi och intensivvård, 2008). Kirurgen 

leder arbetet att diagnostisera och utföra det kirurgiska ingrepp som är planerat 

(Socialstyrelsens målbeskrivningar i läkarnas ST - Kirurgiska specialiteter, 2008). 

Operationssjuksköterskans tillgodoser hygien och aseptik samt instrumenterar och assisterar 

kirurgen (Riksföreningen för operationsvård, 2011). Undersköterskans roll på operationssalen 

finns inte reglerad i nationella dokument. Generellt är uppgifterna att assistera och hjälpa 

anestesisjuksköterskan, kirurgen och operationssjuksköterskan perioperativt med omvårdnad, 

apparatur och material (Kommunal, 2016; Vera, 2014). Inom flera områden av 

omhändertagandet av patienten finns det gemensamma arbetsuppgifter och ansvar när det gäller 

exempelvis positionering, infektionsprevention, latexallergi.  
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Detta innebär att flera personer inom det intraoperativa teamet måste samarbeta och aktivt ta 

ställning till vissa frågor tillsammans (Watson, 2011). 

 

2.3. Anestesisjuksköterskan 

Anestesisjuksköterskan har en central roll för att alla i det intraoperativa teamet ska kunna 

utföra sina arbetsuppgifter. Arbetet är i många avseenden självständigt och kräver förmåga att 

fatta snabba beslut baserat på patientens tillstånd. Samtidigt krävs ett nära samarbete med andra 

yrkeskategorier för att säkerställa patientens behov perioperativt (Gran Bruun, 2013). 

Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning klargör att det är dennes ansvar att genomföra 

anestesi utifrån patientens förutsättningar, förebygga komplikationer och ha 

handlingsberedskap för akuta situationer. Arbetet ska ske på ett patientsäkert vis och förutsätter 

att anestesisjuksköterskan kommunicerar på ett adekvat sätt med alla medlemmar i det 

intraoperativa teamet (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Arbetet utgår ifrån de sex 

kärnkompetenser som är grunden för sjuksköterskor med specialistkompetens. Kompetenserna 

består av evidensbaserad vård, personcentrerad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård, samverkan i team och information. För att upprätthålla kvalitet 

och utveckling inom dessa områden krävs en ständig medvetenhet om dess föränderlighet och 

individanpassning till patienten (Edberg et al., 2013). 

 

3. Problemformulering 

Bristande kommunikation i det intraoperativa teamet är en faktor som kan leda till att misstag 

begås på operationssalen, vilket i sin tur leder till försämrad omvårdnad och patientsäkerhet. 

Bristfällig kommunikation kan även leda till försenade operationer, minskad produktivitet för 

operationskliniken och konflikter inom teamet. Kommunikationen är således en viktig faktor 

att ständigt utveckla och arbeta med (Cvetic, 2011 & Rydenfält et al., 2011). För att skapa 

möjligheter att kunna göra förbättringar, förstå och se mönster i den ostrukturerade 

kommunikationen är det därför av intresse att närmare undersöka anestesisjuksköterskans 

erfarenheter och upplevelser av kommunikationen i det intraoperativa teamet. 

 

4. Syfte 

Syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av 

kommunikationen i det intraoperativa teamet på operationssalen. 
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5. Metod 

5.1. Design  

Studien genomfördes med utgångspunkt från ett kvalitativt perspektiv med en induktiv ansats. 

Detta innebär att slutsatser dras först efter att datamaterial analyserats och frambringat 

erfarenheter (Polit och Beck, 2010). Studiens disposition är utformad enligt riktlinjer för 

vetenskapligt skrivande enligt tidskriften Applied Nursing Research. 

5.2. Urval 

I studien inkluderades tio anestesisjuksköterskor från två olika sjukhus i Sverige för att få ett så 

brett material som möjligt. En operationsavdelning på ett universitetssjukhus med 27 

anestesisjuksköterskor och ett länssjukhus med totalt 27 anestesisjuksköterskor anställda. 

Könsfördelningen var jämn mellan män och kvinnor, antal år i yrket som anestesisjuksköterska 

varierade mellan 1,5 till 37 år. Deltagarna inkluderades enligt ett bekvämlighetsurval. Samtliga 

anestesisjuksköterskor på operationsavdelningarna fick en skriftlig och verbal förfrågan om 

deltagande (Bilaga 2). De anestesisjuksköterskor som erbjöd sig frivilligt inkluderades i studien 

(se Polit och Beck, 2010). 

5.3. Datainsamling 

Datamaterialet bestod av semistrukturerade intervjuer som spelades in och transkriberades. 

Deltagarna fick välja tid och plats för intervjun. Intervjuernas längd varierade mellan 20-60 

minuter. En intervjuguide utformades enligt Patel och Davidsson (2009), vilken användes vid 

intervjuerna. Initialt genomförde författarna var sin provintervju i syfte att utvärdera 

intervjuguidens användbarhet. Frågorna i intervjuguiden fokuserade på erfarenheter av 

kommunikation med respektive yrkeskategori i det intraoperativa teamet (Bilaga 3). För att 

fördjupa svaren fick deltagarna följdfrågor som fokuserade på känslor och konsekvenser av 

kommunikationen. 

 

5.4. Analys av data  

Det transkriberade materialet analyserades enligt metoden för en tematisk innehållsanalys 

beskriven av Braun och Clarke (2006). Analysmetoden utgår ifrån sex steg: lära känna 

materialet, initial kodning av material, söka efter teman, granska teman, definiera och namnge 

teman och producera en rapport.  
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För att initialt få en uppfattning om materialets innehåll lästes den transkriberade texten separat, 

upprepade gånger, av respektive författare och därefter lästes texten gemensamt. I nästa steg 

kodades textstycken med utgångspunkt från studiens syfte samt textens innehåll. Därefter 

delades texten upp i separata grupper där viktiga meningar och ord förstärktes i kondenserade 

meningar. Texterna i de olika grupperna lästes sedan igenom för att säkerställa dess 

samhörighet. Då det transkriberade materialet var genomarbetat placerades de olika grupperna 

på en mind-map. De analyserades och namngavs sedan utifrån innehållskod och bildade olika 

underteman. Dessa kombinerades sedan till teman. Därefter granskades de teman som bildats 

genom att materialet lästes igenom för att se om de olika underteman som placerats i temat 

bildade ett mönster. I nästa steg analyserades och definierades innehållet i varje tema som 

framkommit för att på så sätt kunna namnge temat och vad det beskrev. Därefter skrevs resultat 

ner organiserat efter de teman och underteman som framkommit under analysen (Bilaga 4). 

 

5.5. Etiska aspekter 

Inför studien kontaktades verksamhetscheferna på respektive operationsavdelning där 

deltagarna i studien arbetar. Information gällande studien bifogades (Bilaga 1) där 

verksamhetscheferna lämnade sitt skriftliga godkännande att studien fick genomföras. Då 

studien inte avser att publiceras i en vetenskaplig tidskrift har ingen etikprövning gjorts enligt 

Etikkommittén Umeå Universitet (2015). Etiska principer enligt Helsingforsdeklarationen 

(2013) och Vetenskapsrådet (2016) användes för att skydda deltagarna i studien. Detta 

innefattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Anestesisjuksköterskorna som var intresserade av att delta i studien fick skriftlig information 

(Bilaga 2) angående studien, där de lämnade skriftligt samtycke till att delta. De garanterades 

att deltagandet var frivilligt och anonymt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Materialet till studien kodades och förvarades så att enbart personer involverade i studien hade 

tillgång till det. Detta för att säkerställa kravet på konfidentialitet. 
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6. Resultat  

I analysen framkom att anestesisjuksköterskornas upplevelser av kommunikationen i det 

intraoperativa teamet på operationssalen var delvis motsägelsefullt. Erfarenheter och 

upplevelser av kommunikationen formulerades i tre teman; Känslan av samarbete, Känslan av 

trygghet och Känslan av utanförskap. Varje tema med tillhörande subtema presenteras i figur 1 

och i löpande text med citat från intervjuer för att skapa en tydligare bild av innehållet. 

 

 

Figur 1. Teman och underteman 

 

 

6.1. Känslan av samarbete  

Känslan av samarbete framkom då kommunikationen i det intraoperativa teamet innehöll 

tydlighet i det som sades, verbal respons och uppdaterad information. 

 

Tydlighet i det som sägs 

Under intervjuerna framkom att deltagarna hade positiva erfarenheter av kommunikationen då 

de andra deltagarna i teamet var tydliga när något sades på operationssalen. 

Anestesisjuksköterskorna berättade att de upplevde att det var viktigt att kommunicera tydligt 

i det intraoperativa teamet för att kunna utföra sitt jobb. Det kunde handla om att få tydliga 

ordinationer av läkaren, tydliga instruktioner av operationssjuksköterskan hur patienten skulle 

positioneras eller om hastigt uppkomna problem under operationen av operatören.  

Deltagarna i studien beskrev också att det var viktigt att informationen var relevant och 

kortfattat. När det fungerade resulterade det i en upplevelse av teamkänsla och en ökad trygghet 

för patienten. 
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”..säger man allt man vill förmedla så ska man vara kortfattad med det 

liksom.. Så att alla förstår… Säger man tusen meningar och vill bara 

förmedla en sak har alla glömt bort vad man har sagt ändå.” (Intervju 9)  

 

Verbal respons   

Deltagarna i studien berättade under intervjuerna om betydelsen av att få verbal respons för att 

därmed underlätta samarbetet. De beskrev hur viktigt det var att få svar på sina frågor för att 

kunna planera och utföra sitt arbete. Verbal respons från de andra medlemmarna i teamet gav 

en ökad upplevelse av säkerhet i arbetet med och kring patienten. Deltagarna kände att de blev 

bekräftade och att känslan av att vara ett team ökade på operationssalen. Deltagarna hade även 

erfarenheter av att en verbal upprepning och återkoppling gav en positiv inverkan på tydligheten 

i kommunikationen på operationssalen. Den här typen av upprepning kallade de closed-loop 

kommunikation. Den gav en bekräftelse på att mottagaren hört informationen eller förfrågan 

och på så vis kunde de gå vidare till nästa steg i en arbetsprocess. 

”Det är väl att dom svarar, ja precis, jag får ett verbalt svar. Man få en 

bekräftelse på att ah.. Men jag har ri… jag har ringt dit, jag har beställt det, 

nu har jag gjort det.” (Intervju 5)  

 

Uppdaterad information   

Under intervjuerna berättade deltagarna hur viktigt det var att uppdatera de andra i teamet. Men 

också hur viktigt det var att få uppdaterad information från de andra  om saker och situationer 

som hände eller uppstod på operationssalen. Denna information beskrev deltagarna vara 

väsentlig för att deras planering av anestesin skulle kunna fortlöpa så smidigt som möjligt. Det 

gav även en känsla av bekräftelse och samarbete då övriga medlemmar i de intraoperativa 

teamet gav dem uppdaterad information. Uppdaterad information ökade upplevelsen av att det 

var patienten som stod i fokus då anestesisjuksköterskan fick information och därmed en 

helhetsbild av situationen.  

Viktig information var information om det som de själva inte kunde observera på grund av att 

de stod på andra sidan operationsskynket, oförutsedda situationer, förändring i tidsplan, 

blödningar, mängden av spolad vätska och förloppet av operationen.  
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”Det är ju superviktigt för våran planering av anestesin, att vi vet vilket läge 

det är i. Gör det ont nu eller ska vi väcka? Är vi snart klar? Vad händer? 

Blöder det? Rör sig patienten? Nä men allting, det är superviktigt att det är 

en bra kommunikation?” (Intervju 6)    

 

6.2. Känsla av trygghet  

Känsla av trygghet framkom som ett tema då deltagarna i studien fick en möjlighet att ha 

förberedande samtal och då de intraoperativa medlemmarna kunde tolka varandra utan att prata. 

Förberedande samtal  

Deltagarna beskrev att ett förberedande samtal med det intraoperativa teamet inför varje 

operation var betydande för den kommunikationen och deras arbete på operationssalen. Där 

kunde de planera och förbereda sitt individuella och gemensamma arbete. Samtalet skapade en 

känsla av trygghet och upplevelsen av att alla i det intraoperativa teamet arbetade mot ett tydligt 

och gemensamt mål. Det var viktigt att skapa en gemensam plan genom att föra en dialog kring 

planering för positionering av patient, tidigare sjukdomar, ordinationer av läkemedel, 

eventuella komplikationer och fördelning av arbetsuppgifter.  Deltagarna betonade även vikten 

av att skapa en tydlig anestesiologisk plan för patienten tillsammans med anestesiologen. 

Deltagarna kände sig förberedda inför anestesin/operationen när de hade genomfört det 

förberedande samtalet. Anestesisjuksköterskornas erfarenhet var också att patientsäkerheten 

ökade och att patienten fick en ökad känsla av trygghet då teamet visade patienten en god 

preoperativ kommunikation. WHO´s checklista nämndes som en viktig del av det förberedande 

samtalet, där checklistan upplevdes vara ett bra hjälpmedel för att förmedla information. 

”Alltså han samlade ihop oss allihopa innan patienten kom på sal och gick 

igenom alla scenarion, händer situation A ska du göra så här, händer 

situation B så ska du göra så här. Du gör det, du gör det, du gör det… Alla 

visste vad dom skulle göra.. Sen när patienten kom var det bara ett 

harmoniskt flyt..” (Intervju 7)   

Att kunna tolka utan att prata  

Erfarenhet och tidigare kunskap om arbetet på operationssalen gav trygghet i yrkesrollen som 

var  betydande för att kunna tolka och läsa av de andra professionerna i det intraoperativa teamet 

När detta fanns hos individen och teamet skapade det möjlighet till  att kunna kommunicera 



10 
 

icke-verbalt. De behövde inte uttrycka allt i ord utan kunde arbeta i tysthet och kände att arbetet 

fungerade smidigt utan onödig dialog. När den icke-verbala kommunikationen fungerade 

upplevde deltagarna att deras självförtroende ökade, stressen minskade och teamkänslan på 

operationssalen förstärktes. Men framförallt skapade det för anestesisjuksköterskorna en stark 

känsla av trygghet i sin roll. 

”Vi vet väldigt väl vad som är våra roller. Åh kanske många gånger när det 

är riktigt bråttom att då pratar man inte så himla mycket utan man bara gör 

saker och ting som ska göras. Man bara vet vad det är som ska till. Och så 

löper det på.” (Intervju 2)  

 

6.3. Känslan av utanförskap  

Känslan av utanförskap är ett tema som infann sig då kommunikationen var frånvarande, då 

deltagarna inte kände sig bekräftade och då de intraoperativa medlemmarna inte vågade prata. 

 

Frånvaro av kommunikation  

Deltagarna i studien hade erfarenhet av frånvaro av kommunikation i det intraoperativa teamet. 

De beskrev att de inte fått viktig information från de andra medlemmarna på operationssalen. 

Deltagarna upplevde även att saker hade gjorts eller skett utan att de hade fått vetskap om detta 

i tid. De berättade att de hade erfarenheter av blödningar som uppstått som det inte hade 

informerats om, att det hade spolats vätska i patienten utan att anestesisjuksköterskan har fått 

stämma av blödningen först och att patienter hade sövts utan förvarning. När viktig information 

utelämnades till anestesisjuksköterskorna upplevdes det dels bero på de intraoperativa 

medlemmarnas fokus på sitt arbete, där kirurgen var en profession som nämndes, men även på 

grund av att de till synes bara var intresserade av sitt arbete och nonchalerade 

anestesisjuksköterskans. När medlemmarna inom det intraoperativa teamet inte berättade vad 

de gjorde eller informerade om vad som skedde skapade det en upplevelse av frustration, ilska, 

otrygghet och ensamhet. Deltagarna berättade även att de upplevde att patientsäkerheten blev 

lidande. 

”Ja det kan ju vara… Patienter då det operationstekniskt händer någonting, 

stora blödningar eller, eller liknande… Operatörerna kan ju bli extremt 

fokuserade, såklart, på det som dom ska göra. Men vi hamnar ju lite efter 
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och…blöder det till en halv liter i en tarm ser ju inte vi det direkt innan det 

kommer ut i sugen om ingen säger någonting. Och det kan ju vara 

förödande för en patient..” (Intervju 6)   

 

Att inte bli bekräftad   

I intervjuerna framkom det att deltagarna hade erfarenheter av att inte ha blivit bekräftade när 

de ställt frågor till andra medlemmar i teamet. Deltagarna uppfattade det som att mottagande 

part, framförallt operationssjuksköterskor och kirurger, hört dem men valt att inte besvara 

frågan. Det fanns inget samband med kön eller ålder i relationen mellan de som lät bli att 

bekräfta och de som inte blev bekräftade. Känslan av att inte bli bekräftad upplevdes även då 

de fått korthuggna svar, när de inte tilltalades med namn eller när de resterande medlemmarna 

i det intraoperativa teamet skärmade av sig från anestesisjuksköterskan genom att inte ge 

ögonkontakt. Detta ledde till att deltagarna kände frustration, ilska och känslan av att vara 

ensamma i sitt arbete. 

”Jag fick inget svar av henne. Jag ställde en fråga, har ni spolat något? Har 

ni spolat något? Så fick jag inget svar. Till slut bara: HAR ni spolat något? 

Vi hörde dig sa hon till slut. Och då kände jag, ja men svara mig då 

liksom”(Intervju 5)  

 

Att inte våga prata  

Anestesisjuksköterskorna beskrev även tillfällen då de valt att inte fråga eller delge information 

med sina medarbetare i teamet. Detta hände då de upplevt att de vid tidigare tillfällen fått 

irritation eller dålig attityd som svar då de ställt en fråga eller sagt något. De fick då en 

upplevelse av att de var jobbiga och besvärliga samt kände en rädsla för att bli utskällda vilket 

skapade en känsla av ensamhet. Deltagarna i studien upplevde även att de drog sig för att fråga 

eller prata med de andra i det intraoperativa i teamet då de jobbade med ny personal som de 

inte kände eller träffat tidigare. De upplevde också att de inte hade lika lätt att prata med övriga 

i det intraoperativa teamet då de själva var nya på en operationsavdelning eller ovana vid ett 

ingrepp. Då deltagarna på grund av detta inte vågade prata ledde detta till svårigheter att planera 

sitt arbete, en upplevelse av utanförskap och en minskad teamkänsla.  
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Deltagarna framhöll ändå att då informationen eller frågan var viktig för patientens 

välbefinnande och säkerhet så tog de ändå risken att få ett irriterat svar eller pratade med de 

behövde ge eller få information ifrån. 

”Eehh.. men det känns som att eh som att jag bara är nåt störningsmoment. 

Åh som att jag skulle stressa på dom eller ah.. Jag tycker att det är.. Jag drar 

mig lite för att fråga och särskilt så om dom… ger mig ett irriterat svar. Så 

drar jag mig för att fråga igen.”  (Intervju 1)  

”Ja… alltså jag kan.. ja men som nu när jag har gått jourinskolning så har 

jag känt… När man inte känner operatörerna.. så kan jag tycka att asså jag 

själv kan bli.. att jag.. Ja jag vet inte.. Att jag inte blir lika.. Det är inte lika 

lätt att fråga.” (Intervju 1)   

 

7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion 

Tydlig, uppdaterande och responderande kommunikation framkom i vår studie som faktorer 

som upplevdes minimera ovisshet och missförstånd samt öka känslan av samarbete i det 

intraoperativa teamet. Enligt Mazzocco et al. (2009) har en fungerande kommunikation i form 

av relevant information och tydlighet en signifikant relation med ett bra samarbete i det 

intraoperativa teamet. Denna typ av kommunikation leder till ökad säkerhet och mindre 

komplikationer för patienten inom den perioperativa vården. Weldon, Korkiakangas, Bezemer 

och Kneebone´s (2013) litteraturstudie visade att effektiv kommunikation, då det finns en 

gemensam förståelse för vad som bör vara dess innehåll, är ett krav för att samarbetet i ett team 

ska vara möjligt.  I vår studie framkom att då de intraoperativa medlemmarna var tydliga i sin 

kommunikation ökade det känslan av samarbete. Likt Hewitt, Sims och Harris (2015) studie 

som visade att en tydlig kommunikation är en bekräftelse på samspel mellan individer och en 

inbjudan till delat ansvar. Sevdalis, Healey och Vincent (2006) menar att när teammedlemmar 

kommunicerar otydligt, med information som inte är relevant för situationen, försämrar det 

arbetet i det intraoperativa teamet.  
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Hewitt et al. (2015) och Hills (2014) menar att en tydlig och effektiv kommunikation bidrar till 

undvikande av misstag, främjar samarbete, bygger förtroende mellan de intraoperativa 

medlemmarna och öppnar upp för ideér och beslut hos individen. Detta återspeglar de 

erfarenheter som framkom i vår studie då tydlighet i det som sägs ledde till känslan av 

samarbete när dialogen i teamet fördes med instruktioner och förfrågningar som var korta och 

relevanta. Kommunikation med kvalitet definieras som klargörande, relevant och tydlig. Detta 

visar att det finns ett behov av struktur och relevans för att kommunikationen ska ha en positiv 

inverkan på samarbetet i det intraoperativa teamet (Wong et al., 2010; Robinson, Gorman, 

Slimmer och Yudkowsky, 2010). Robinson et al. (2010) menar även att nästa steg i att vara 

tydlig i den kommunikation som yttras är att få en verbal respons och bekräftelse på det som 

sagts. Detta framkom även i vår studie där verbal respons skapade upplevelsen av möjlighet till 

samarbete och förmåga att kunna arbeta effektivt. Lingard et al. (2004) menar att verbal respons 

från kollegor är viktigt för att skapa en upplevelse av samarbete inom teamet. Verbal respons 

bygger på interaktiv kommunikation där mottagaren bekräftar att den tagit del av 

informationen. Enligt Schramm och Roberts (1971) är kommunikation en interaktiv 

tvåvägsprocess där sändaren och mottagaren turas om att sända och ta emot meddelanden. 

Mottagaren tolkar meddelandet efter sina kunskaper, erfarenheter, känslor och attityd och 

sänder sedan tillbaka en återkoppling i form av en verbal respons som kvitto på att meddelandet 

har gått fram. När sändaren inte får en respons blir kommunikationen ofullständig och sändaren 

vet inte om mottagaren förstått budskapet vilket försvårar kommande kommunikation. Lingard 

et al. (2004) menar att avsaknaden av ett verbalt svar bidrar till en misslyckad kommunikation 

och försvårar samarbetet i teamet. 

 

    

                                Sänder budskap                     Tolkar budskap  

  

 

      

      

                               Återkoppling 

 

 

 

 

 

Sändare Mottagare 

 

 Figur 2. Interaktiv kommunikation 
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I föreliggande studie menade anestesisjuksköterskorna att uppdaterad information ökade 

upplevelsen av delaktighet i besluten som togs samt ökade möjligheten att agera på akuta och 

oväntade händelser. Hewitt et al. (2015) och Mazzocco et al. (2008) menar att när information 

flödar fritt och effektivt samt då alla blir uppdaterade tillåter det delaktighet, diskussion och 

beslut inom teamet. I anestesisjuksköterskornas berättelse framkom att det finns ett behov av 

uppdaterad information då de saknar den visuella informationen som operatören och 

operationssjuksköterskan har. Informationen är viktig för att skapa en medvetenhet och förmåga 

att kunna tolka situationen. För att skapa en situationsmedvetenhet i teamet och möjliggöra att 

rätt beslut fattas krävs det att de intraoperativa medlemmarna delar med sig av information till 

de andra (Gillespie, Gwinner, Fairweather och Chaboyer, 2013). 

 

Förberedande samtal i det intraoperativa temet beskrev anestesisjuksköterskorna som en faktor 

som skapade en känsla av trygghet. Det nämndes som den viktigaste faktorn för att kunna 

planera sin anestesi och förbereda sig för eventuella komplikationer. Vårt resultat 

överensstämmer med Lingard et al. (2006) som visade att dialogen som förs under det 

förberedande samtalet kring checklistan skapar en möjlighet för att kunna planera sin anestesi. 

Dessutom känner sig team-medlemmarna mer förberedda på bestämda moment eller 

oplanerade komplikationer. Lingard et al. (2006) visade också att det förberedande samtalet 

påverkar team-medlemmarnas arbetssätt och öppnar för tvärprofessionell diskussion om 

tillvägagångssätten under operation. Informationsutbytet i det intraoperativa teamet hade en 

tydlig påverkan på medlemmarnas kunskap och beredskap om operationen samt eventuella 

komplikationer och moment. Det framkom i vår studie att deltagarna upplevde att 

patientsäkerheten ökade då ett förberedande samtal skapade möjlighet att föra en dialog om 

ingreppet och tillvägagångssättet. Detta framkom även i Lingard et al. (2006) samt Lingard et 

al. (2008). Vårt resultat visade att möjligheten att föra en dialog inom det intraoperativa teamet 

inför operationen ökade känslan av trygghet hos deltagarna. Det gav en stark upplevelse av att 

alla i teamet jobbade mot ett gemensamt mål. Gillespie, Gwinner, Chaboyer och Fairweather 

(2013) samt Weldon et al. (2013) framhåller också att gemensamma intentioner är grunden för 

den gemensamma förståelsen. WHO´s checklista framkom i vårt resultat som ett bra 

komplement för den förberedande kommunikationen i det intraoperativa teamet. Vilket stärks 

av Lingard et al. (2008) där WHO´s checklista identifierades som en positiv inverkan på 

kommunikationen genom att öppna för dialog och planering. 
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Erfarenhet och kunskap om- och av det som skulle ske på operationssalen framkom i vår studie 

som en viktig faktor för att skapa en effektiv kommunikation och ett komplikationsfritt arbete. 

Resultatet stöds av Gillespie, Chaboyer, Longbottom och Wallis (2010) som beskriver hur team 

som arbetat ihop tidigare, har erfarenhet av det som ska göras och vet vilka de andra är 

samarbetar och kommunicerar bättre med varandra. Det framkom tydligt i vår studie att den 

icke-verbala kommunikationen blir framträdande då alla i teamet har erfarenhet och förstår sina 

roller. Detta skapade en trygghet på operationssalen och för anestesisjuksköterskan. Liknande 

resultat framkom hos Weldon et al. (2013), Silé-Lipponen, Tossavainen, Turunen och Smith 

(2005) samt Gillespie, Gwinner, Fairweather et al. (2013) som beskriver hur team med 

erfarenhet kommunicerar mer med icke-verbal kommunikation där de läser av situationen med 

ögonkontakt och hjälp av rörelser och gester. I likhet med vår studie beskriver de hur detta 

skapar trygghet och självförtroende i teamet. Gillespie, Wallis och Chaboyer (2007) beskriver 

hur förmågan att interagera och samarbeta med de andra medlemmarna i teamet med hjälp av 

icke-verbal kommunikation är starkt beroende av tidigare kunskap och erfarenheter. Då tidigare 

kunskap och erfarenheter saknas leder det till en minskad förmåga att kommunicera effektivt 

då oförmågan att tolka och förutse situationer ger upphov till stress. Icke-verbala signaler kan 

ha olika betydelser i varierande kontexter det är därför viktigt att de som deltar har kunskap om 

dem. På så vis spelar kontexten och individen en stor roll i möjligheten till användandet och 

tolkningen av icke-verbal kommunikation (Martin & Friedman, 2014). Kan du tolka signaler 

och arbeta utifrån dem behövs mindre verbal kommunikation, vilket också framkom i vår 

studie. 

 

Känslan av utanförskap beskriver erfarenheter av negativ och utebliven kommunikation för 

individen och hela det intraoperativa teamet. Trots att det inte nämndes hierarkiska strukturer 

och maktkamper i kommunikationen tyder vårt resultat på att det förekommer. Weldon et al. 

(2013) beskriver hur förekomsten av maktrelationer skapar kommunikationsproblem och 

förhindrar team att arbeta tillsammans på ett effektivt och patientsäkert vis. Vår studie visade 

att frånvaro av kommunikation och information i det intraoperativa teamet är en faktor som 

skapar negativa känslor och en känsla av utanförskap. Att deltagarna inte fick information eller 

att de andra medlemmarna i teamet inte kommunicerade med dem såg de framförallt två 

anledningar till: den andra professionen var fokuserad på sin arbetsuppgift, saknade intresse för 

anestesisjuksköterskans arbete och struntade i att delge information. Gardezi et al. (2009) menar 

att ett sätt att få övertag i en situation eller relation kan vara att inte förmedla information.  
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Studien beskriver hur frånvaro av kommunikation observerats mellan sjuksköterska och kirurg, 

där de i båda riktningar lät bli att förmedla relevant information. Även Hewitt et al. (2015) 

redovisar förekomsten av undanhållande av information i team. I båda studierna tolkas det som 

en dynamik där frånvaro av kommunikation kan ses som en taktik i skapandet av maktbalanser. 

I flera fall är det läkare som beskrivs vara de som låter bli att kommunicera och på så vis befäster 

den traditionella hierarkin inom vården. Vilket också var fallet i vår studie, där även 

operationssjuksköterskan nämndes. Då kirurgen och operationssjuksköterskan jobbar nära 

varandra och samarbetar med kirurgens uppgifter skulle en tolkning kunna vara att de 

tillsammans skapar en distans till anestesisjuksköterskan och befäster en maktposition. I en 

social kontex där det finns maktrelationer är det lätt att tro att makt är något som en eller flera 

personer har. Den kan ses som statisk på grund av utövarens position i kontexten. Foucault 

(1980) menar att makt och maktrelationer är något som utövas istället för att innehas. 

Riktningen för maktutövningen kan därför skifta beroende på perspektiv samt situation och på 

så vis ändra den hierarkiska ordningen. En viss position kan däremot skapa större möjlighet till 

ett maktutövande. I ett team där olika professioner är beroende av varandra kan 

maktrelationerna se olika ut beroende på maktutövningens riktning. I vår studie var det främst 

kirurgen och operationssjuksköterskan som nämndes som de som inte förmedlade information 

och därmed skapade en maktrelation med anestesisjuksköterskan. Maktrelationen kan alltså 

skapas mellan anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan, två professioner på samma 

nivå i den traditionella vårdhierarkin. Wong et als. (2011) studie beskriver hur 

anestesisjuksköterskor hade erfarenhet av att inte få information från kirurger på 

operationssalen, där de inte tolkade det som ett sätt att skapa en maktrelation. Deras tolkning 

var istället att kirurgerna inte trodde att den informationen de hade var av intresse för 

anestesisjuksköterskan och deras arbete. Även Mazzocco et al. (2009) visar på avsaknaden av 

delande av information i det intraoperativa teamet. Dock redovisar de inte mellan vilka 

teammedlemmar eller orsaken till detta, utan konstaterar främst att det har en påverkan på 

patientsäkerheten.  

 

Olika härskartekniker kan användas för maktutövning, där en av dessa är att osynliggöra. Det 

innebär att en eller flera personer inte svarar på tilltal, lyssnar eller att de väljer att göra något 

annat och med kroppsspråket visar att det som sägs inte är intressant (Ås, 2009). Gardezi et al. 

(2009) beskriver likt vårt resultat hur medlemmar i det intraoperativa teamet inte bekräftade 

varandra genom att låta bli att svara på frågor och tilltal. Hewitt et al. (2015) beskriver också 

hur teammedlemmar blev exkluderade från samtal eller att de andra pratade över deras huvud. 
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Professioner med högre status lät medvetet bli att svara eller prata för att skapa ett övertag över 

de andra. En tolkning som framkom i vår studie, när deltagarna inte fick information, var att 

den andra parten var så koncentrerad på sitt arbete att förmågan till att ge information föll bort. 

Tidigare studier som vi tagit del av har  inte nämnt detta. Dock beskriver Gardezi et al. (2009) 

det som en orsak till brister i kommunikationen i samband med när en part ställer frågor och 

inte får svar. Deltagarna i vår studie uppfattade det enbart som att mottagande part uppfattat 

och hört dem men valde att inte svara. Gardezi et al. (2009) beskriver liknande situationer men 

också att frånvaron av svar på frågor kan bero på den andra partens osäkerhet och rädsla för att 

svara fel. I likhet med vår studie kom Gardezi et al. (2009) fram till att när en part inte får svar 

på frågor eller blir bekräftad skapar det irritation och försämrar förutsättningarna för vidare 

kommunikation. Resultatet i vår studie visade inte några generella samband, förutom 

yrkeskategori, hos de som inte bekräftade andra deltagare i teamet. Genus eller ålder var inget 

som uppmärksammades som en faktor. Linell och Gustavsson (1987) menar att kommunikation 

mellan två parter skapar ett ansvar och ett socialt möte. Genom att inte svara på tilltal eller en 

fråga kan den mottagande parten undgå att behöva ta ansvar för kommunikationen och dess 

innehåll. Vid en bekräftelse skapas ett gemensamt ansvar för dialogen.  

 

Det framkom även att deltagarna i vår studie hade erfarenhet av att de dragit sig för- eller låtit 

bli att kommunicera då de blivit bemötta med irritation eller dålig attityd. Weldon et al. (2013) 

beskriver att maktrelationer inom teamet skapade en miljö då teammedlemmar kände att de inte 

kan kommunicera med andra och istället förblev tysta. Konsekvensen kunde då bli osäker vård 

och mindre samarbete. Hewitt et al. (2015), Gillespie et al. (2012) samt Gillespie et al. (2007) 

beskriver hur teammedlemmar använde sig av sarkastisk och ilsken kommunikation för att 

förstärka sin position mot de andra i teamet. En annan del som framkom i vår studie var att 

deltagarna kände sig mindre trygga att kommunicera då det intraoperativa teamet bestod av 

personer de inte kände. Gillespie, Gwinner, Fairweather, et al. (2013) och Gillespie et al. (2012) 

beskriver att teammedlemmar som inte arbetat tillsammans tidigare tvekade att kommunicera 

med de andra i teamet. De försökte istället lösa problem själva med konsekvensen att det 

försvårade arbetet och skapade en stress. Värt att notera är att deltagarna i vår studie ansåg att 

de i slutändan ändå försökte kommunicera med de andra i teamet om de upplevde att det fanns 

risk för patientens säkerhet. Detta är något som inte nämns i den tidigare forskning som vi tagit 

del av. Att deltagarna drog sig för att kommunicera med teammedlemmar som de inte kände 

kan ses som ett socialt problem på operationssalen. 
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7.2. Metoddiskussion 

Studien genomfördes enligt en kvalitativ metod då syftet var att belysa erfarenheter och 

upplevelser. Kvalitativ forskning har som mål att öka förståelsen för olika företeelser och 

fenomen och kan med människors subjektiva erfarenheter och upplevelser lyfta fram och skapa 

en djupare och mer komplex bild av verkligheten (Friberg, 2006; Polit & Beck, 2010). 

Insamling av data gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer då det värderades som den 

bäst lämpade metoden för att få den information som krävdes för att besvara studiens syfte. 

Fem intervjuer utfördes av respektive på grund av praktiska skäl. För att få en bredd i materialet 

valdes anestesisjuksköterskor från två olika sjukhus. Initialt genomförde författarna två 

provintervjuer för att se om svaret på frågorna i frågeformuläret motsvarade syftet. Därefter 

transkriberades provintervjuerna och inkluderades i studien. Resultatet av detta visade att 

intervjuguiden kunde användas för att besvara syftet och stärkte därmed pålitligheten. Inom 

kvalitativ forskning är reliabilitet svårt att mäta och kontrollera. Kvalitativa studier som 

använder sig av intervjuer för att samla in data får istället värdera tillförlitligheten utifrån 

intervjuarens förmåga och erfarenhet att utföra intervjuer. Tillförlitligheten i studien kan ha 

påverkats då intervjuerna utfördes av olika personer (Patel och Davidsson, 2009). För att 

säkerställa pålitligheten genomfördes intervjuerna så likvärdigt som möjligt. Urvalet av 

deltagare till studien gjordes med hjälp av ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2010). 

Anestesisjuksköterskorna inkluderades i studien med utgångspunkt från studiens syfte och 

möjlighet att kunna besvara det. Antalet begränsades av möjligheten att analysera volymen av 

data, vilket ledde till en begränsning i hur representativt resultatet är (Polit & Beck, 2010). 

 

Data som framkom av intervjuerna analyserades enligt en tematisk innehållsanalys beskriven 

av Braun och Clarke (2006). Analysarbetet utfördes systematiskt och följde Braun och Clarkes 

(2006) checklista med kriterier för genomförande av en bra tematisk analys. Analysen utgick 

från sex faser där vi beskrivit vår process av identifiering av teman och underteman så tydligt 

som möjligt. Styrkan med en tematisk innehållsanalys är att den är flexibel och kan beskriva 

insamlad data på ett rikt och detaljerat sätt. Metodens svaghet är avsaknaden av klara 

gemensamma riktlinjer. Det är därför viktigt att noga beskriva forskningsprocessen och 

analysen för att resultatet ska kunna utvärderas korrekt, vara pålitligt och etiskt försvarbart 

(Braun och Clarke, 2006). Då datainsamling gjorts med hjälp av intervjuer som sedan 

transkriberas finns det en risk att det skett en omedveten påverkan på materialet som analyserats 

(Patel & Davidsson, 2009).  
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För att säkerställa tillförlitligheten lyssnades intervjuerna på ett flertal gånger och 

transkriberades så noggrant och detaljerat som möjligt. Pauser, skratt och tolkade känslor finns 

beskrivet i den löpande texten för att känslan av det som sägs ska bli så tydlig som möjligt. Om 

trovärdigheten i en kvalitativ studie ska kunna säkerställas är det viktigt att läsaren kan bilda 

sig en uppfattning om tillförlitligheten på de tolkningar som gjorts av den data som ligger till 

grund för resultatet. Detta säkerställs genom att resultatet presenteras med fylliga beskrivningar 

av det som undersöks (Patel & Davidson, 2009). För att ge läsaren en möjlighet att kunna göra 

en egen tolkning av resultatets trovärdighet har resultatet presenterats i olika teman och 

underteman. Där innehållet och tolkningen av olika erfarenheter varvas med citat från 

intervjuerna och beskrivande text. Denna studie utgörs av ett begränsat antal deltagare och det 

kan vara svårt att dra större slutsatser och överföra generella erfarenheter hos 

anestesisjuksköterskor som grupp. Däremot tror vi ändå att resultatet kan vara överförbart (se 

Polit & Beck, 2010) till andra anestesisjuksköterskor i intraoperativa team i Sverige. Tidigare 

forskning har i likhet med denna studies resultat visat på betydelsen av att kommunicera tydligt 

och använda relevant information i det intraoperativa teamet (Hewitt et al., 2015; Mazzocco et 

al., 2009), betydelsen av att ha förberedande samtal inför varje operation (Lingard et al., 2006; 

Lingard et al., 2008), tryggheten i att kunna tolka varandras icke-verbala kommunikation 

(Gillespie, Gwinner, Fairweather et al., 2013; Weldon, 2013) och känslan av utanförskap när 

anestesisjuksköterskan inte får verbalt respons av de andra medlemmarna i teamet (Gardezi et 

al., 2009; Hewitt et al., 2015). 

 

8. Slutsats och implikationer 

I resultatet framkom positiva och negativa erfarenheter och upplevelser av kommunikation i 

det intraoperativa teamet. Detta visar att det finns en dynamik och variation i kommunikationen 

i det intraoperativa teamet som hela tiden behöver arbetas med. De positiva erfarenheterna av 

kommunikationen gav en tydlig upplevelse av att samarbete och tryggheten i sin roll ökade. I 

motsats till de positiva erfarenheterna framkom det med de negativa erfarenheterna av 

kommunikationen att deltagarna fick en upplevelse av utanförskap. Vi kan utifrån studiens 

resultat konstatera att kommunikationen hade en tydlig påverkan på deltagarnas upplevelse av 

sitt arbete vilket skapade en individuell påverkan på den arbetsuppgift de skulle utföra och 

därmed även uppgiften teamet skulle utföra. Detta visar att det kan finns ett behov av ökad 

medvetenhet, utbildning och övning i det kommunikativa samspelet för att förbättra samarbete 

och arbetsmiljö på operationssalen.  
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Då det intraoperativa teamet består av olika professioner är det viktigt att skapa en grund för 

hur kommunikationen ska se ut och kännedom om de andra i teamet. Det finns internationella 

studier som belyser kommunikationen i det intraoperativa teamet och anestesisjuksköterskans 

erfarenheter av den, men vi har endast funnit ett fåtal som tar upp det ur ett svenskt perspektiv. 

Då vårdmiljöer och kontexter kan skilja sig åt mellan länder är det intressant med vidare 

forskning inom ämnet för att visa hur det ser ut inom svensk intraoperativ vård. Det finns flera 

vinster för omvårdnaden, patientsäkerheten, arbetsmiljön och kostnadseffektiviteten inom 

vården i att identifiera potentiella styrkor och svagheter inom den intraoperativa 

kommunikationen. Denna studie är genomförd utifrån anestesisjuksköterskans synvinkel. För 

att få en helhetsbild av kommunikationen i det intraoperativa teamet krävs därför en större 

studie där även de andra professionernas erfarenheter och upplevelser inkluderas. 
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Bilaga 1 

   
 

Till verksamhetschefen 

 

Ansökan om tillstånd att få genomföra en intervjustudie 

 

Bakgrund 

Studier har visat att bristande kommunikation i det intraoperativa teamet medför ökade risker 

för komplikationer efter kirurgi och därmed minskad patientsäkerhet. För att främja 

kommunikation i teamarbete har hjälpmedel för att förbättra den strukturerade 

kommunikationen konstruerats, bland annat WHO´s checklista. Det finns dock perioder under 

en operation då kommunikationen är ostrukturerad och inte styrs av hjälpmedel.  Vi som 

författare till denna studie har en bakgrund inom akutsjukvården där stort fokus ligger på 

kommunikation i det akuta omhändertagandet.  Vi har personliga erfarenheter av 

konsekvenserna av en bristande kommunikation i ett team med olika yrkeskategorier. Därför är 

vi intresserade av är att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenheter av den multidisciplinära 

kommunikationen i det intraoperativa teamet på operationssalen.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter av den multidisciplinära 

kommunikationen i det interoperativa teamet på operationssalen. 

 

Metod 

Studien utförs ur ett kvalitativt perspektiv där informationen samlas in med hjälp av 

semistrukturerade, inspelade intervjuer med anestesisjuksköterskor. Materialet kommer sedan 

att transkriberas och analyseras med hjälp av en tematisk innehållsanalys. Resultatet presenteras 

sedan i ett självständigt arbete på magisternivå på Umeå universitet. Vi har valt att inkludera 5-

6 anestesisjuksköterskor från er operationsklinik samt 5-6 anestesisjuksköterskor från en annan 

operationsklinik i Sverige. Anestesisjuksköterskorna kommer att tillfrågas individuellt. Vid 

intresse för att ingå i studien kommer det ges möjlighet att genomföra intervjun på både 

arbetstid eller fritid. Vi har för avsikt att sprida intervjuerna mellan anestesisjuksköterskor med 

olika arbetslivserfarenheter och varierande tjänstetid på operationssal.  
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Etiska bedömningar 

Det finns en risk att personer som deltar eller överväger att delta i studien kan känna sig 

utelämnade då studien undersöker upplevelser av kommunikation med kollegor i det 

intraoperativa teamet. För att undvika detta kommer alla intervjuer att vara helt anonyma och 

deltagarna kan när som helst avbryta deltagandet i studien. Resultatet i studien kommer att 

redovisas så att anonymitet garanteras. Studien genomförs inom ramen för magisterexamen där 

institutionen för omvårdnad på Umeå universitet tillhandahåller handledare.  
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Anestesisjuksköterskans erfarenheter av multidisciplinär 

kommunikation i det intraoperativa teamet  
 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie  

   

Inom ramen för en magisterexamen på institutionen för omvårdnad vid Umeå 

universitet planeras en studie som syftar till att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter av 

multidisciplinär kommunikation i det intraoperativa teamet på operationssalen.  

Vi vänder oss till dig som är anestesisjuksköterska. Dina upplevelser av kommunikationen i det 

intraoperativa teamet kan vara till stor hjälp i eventuella förbättringsarbeten när det gäller 

arbetsmiljö och patientsäkerhet. Vi undrar därför om du kan tänka dig att ställa upp på en 

intervju som kommer att spelas in och där vi ber dig att berätta om dina erfarenheter.  

Intervjun tar 20-30 minuter och kan om verksamheten tillåter ske på arbetstid. Om du önskar 

kan den också ske på fritiden.   

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att behöva ange 

något skäl för detta. Om du vill ställa upp på en intervju så kommer materialet att  behandlas 

konfidentiellt, dvs att din identitet inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i 

redovisningen av resultaten.  Intervjuerna kommer att avidentifieras och förses med en kod som 

sedan förvaras skilt från materialet med intervjuerna. Inga obehöriga har tillgång till intervjun.  

Resultatet kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå 

Universitet och kan bidra till att belysa styrkor och svagheter inom kommunikationen på 

operationssalen.  

 

Vid frågor angående studien kontakta Antonia eller Erik.  

  

Accepterar du att delta i intervjustudien? Vi ber att du kryssar för ditt svar i rutorna nedan 

och signerar med din namnteckning.  

Accepterar du att delta i intervjustudien? Svar:    Ja                        

   

  

Datum ………………Namnteckning: ……………………………………………………   

  

Med vänlig hälsning   

 

AntoniaRosencrantz                                             Erik Löfstöm                                                        

antonia.rosencrantz@hotmail.com                       rutqvist.erik@gmail.com                                   

0735365330                                                          0735685836  
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Intervjuguide 

-Anestesisjuksköterskans erfarenheter av kommunikation i det intraoperativa teamet. 

 

Inledande information 

·         Studiens syfte och genomförande 

·         Konfidentialitet och rätten att avbryta medverkan i  studien 

·         Nyttjande av information 

·         Definition av nyckelord: intraoperativa teamet 

 

Inledande frågor 

·         Ålder: ………………………………………………………………………………….. 

·         Kön: ……………………………………………………………………………………. 

·         År som verksam anestesisjuksköterska: ………………………………………………. 

·         Arbetsplats: ……………………………………………………………………………. 

·         Antal år på arbetsplatsen: ……………………………………………………………… 

 

Intervjufrågor 

·     Beskriv hur du upplever att kommunikationen är mellan din yrkeskategori och: 

 Operationssjuksköterskan: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 

 Beskriv en situation då kommunikationen fungerat bra + vilka konsekvenser fick 

detta för dig/patienten: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 

 

Beskriv en situation då kommunikationen fungerat dåligt + vilka konsekvenser 

fick detta för dig/patienten: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 

 

Operatören: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 

  

Beskriv en situation då kommunikationen fungerat bra + vilka konsekvenser fick 

detta för dig/patienten: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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Beskriv en situation då kommunikationen fungerat dåligt + vilka konsekvenser fick detta för 

dig/patienten: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 

 

Undersköterskan: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 

 

 Beskriv en situation då kommunikationen fungerat bra + vilka konsekvenser fick 

detta för dig/patienten: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 

 Beskriv en situation då kommunikationen fungerat dåligt + vilka konsekvenser 

fick detta för dig/patienten: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 

Anestesiologen 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 

 Beskriv en situation då kommunikationen fungerat bra + vilka konsekvenser fick 

detta för dig/patienten: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 

  Beskriv en situation då kommunikationen fungerat dåligt + vilka konsekvenser 

fick detta för dig/patienten: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 

 

·          
Hur viktigt tycker du kommunikationen är på operationssalen för ditt arbetes skull? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

·         
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Hur viktigt tycker du kommunikationen är på operationssalen för patientens skull? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

      Med vilken profession upplever du att kommunikationen fungerar bäst respektive sämst? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

      Kan du beskriva faktorer som gör att kommunikationen fungerar bättre eller sämre? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Finns det något moment/period på operationssalen där du upplever att kommunikationen är          

extra viktig? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Finns det tillfällen då du låtit bli att kommunicera med en annan yrkeskategori för att du 

känt/upplevt att du inte blivit lyssnad på? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 

 

Finns det något du skulle vilja tillägga angående kommunikationen på operationssalen som inte 

framkommit under intervjun? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................ 
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Analysexempel av datamaterial 

Beskrivande citat från 

intervjuer              

Kondenserad mening Kod Undertema Tema 

# 5. ”att man pratar, ah men ni kan starta 

bair huggern då sen när jag har tvättat. Jag 

vill inte att ni startar innan eller åh. Då 

märker man ju genast att okej nu kommer 

jag att jobba tillsammans med 

opsköterskan. Och det känns bra!” 

# 9. ”ehm att man pratar tydligt och högt.. 

ehm.. är ju väldigt viktigt tycker jag… sen 

ehm, att han håller sig lite kortfattat, att 
man inte pratar allt för mycket liksom utan 

att det.. säger man allt man vill förmedla 

så ska man vara kortfattad med det 
liksom.. Så att alla förstår… Säger man 

tusen meningar och vill bara förmedla en 

sak har alla glömt bort vad man har sagt 

ändå..” 

 

 
# 7.” Tydliga direktiv, jag vet vad jag gör 

och vad andra gör… Teamkänslan blev ju 

enorm.” 
 

# 6.” Nä, jag tror inte det. Det finns nog på 

alla kliniker.. de som är mindre 
intresserade av… om att vara tydlig… och 

det är ju ganska viktigt det där med 

kommunikation mellan operatören och 

oss, det är ju vi som framför dom 

postoperativa ordinationerna, så det blir 

rätt” 

 

 

Att man pratar, ah men ni kan starta bair huggern när jag tvättat 

Jag vill inte att ni startar innan 

Okej nu kommer jag att jobba tillsammans med opsköterskan. 

Och det känns bra 

 

Man pratar tydligt och högt 

Man håller sig kortfattat, att man inte pratar allt för mycket 

 

säger man allt man vill förmedla så ska man vara kortfattad 

med det liksom.. Så att alla förstår  

 

Tydliga direktiv, jag vet vad jag gör och vad andra gör 

Teamkänslan blev ju enorm 

 

Om att vara tydlig… och det är ju ganska viktigt det där med 

kommunikation mellan operatören och oss 

När något sägs är det viktigt att vara kortfattad 

och tydlig med exempelvis hur det ska vara eller 

ordinationer. När deltagarna är detta så ökar 

känslan av samarbete. 

Tydlighet i det som sägs Känslan av samarbete 
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# 9. ”Ja det var mycket det hära.. vi fick 
hjälp sen av en ytterligare anestesiolog 

och han tog ansvaret då som vad säger 

man… arbetsledare, ropade ut 
ordinationer och vi använde oss flitigt av 

close-the-loop å ropade ut ordinationerna. 

Det var alltid någon som ropade ut, jag gör 
det, jag ordnar det, det är klart.” 

 

# 3. Det är ju viktigt att man lyssnar på 
varandra så att man… …och att man 

svarar varandra. När man sen…” 

 

# 4. ”Jo men de… ah.. mmmm.. Det som 

är uppenbart eller tydligast det är väl när 

dom när när dom rapporterar spol. Och då 

skriker dom ju bara liksom ut i, i rummet 

liksom. 200 spol! Åh då svarar men 

med… 200 spol! Så att då vet dom att att 

jag har hört. Det är väl typiskt 

kommunikation man har med 

opsystrarna.” 

#5 ”Det är väl att dom svarar, ja precis, jag 

får ett verbalt svar. Man får en bekräftelse 
på att, men jag har ringt dit, jag har beställt 

det, nu har jag gjort det. Det är ju bra 

kommunikation. Att man får bekräftelse 
på, hörde du mig?” 

 

 
#3 ”Det är ju om man kan kan prata med 

varandra på ett naturligt sätt åh att man 

svarar då man ställer en fråga” 

 

 

 

Arbetsledare, ropade ut ordinationer och vi använde oss flitigt 

av close-the-loop å ropade ut 

Det var alltid någon som ropade ut, jag gör det, jag ordnar det, 

det är klart  

 

 

Viktigt att man lyssnar på varandra så att man… …och att man 

svarar varandra  

 

 

Då skriker dom ju bara liksom ut i rummet. 200 spol! Åh då 

svarar men med… 200 spol! Då vet dom att man att jag har hört 

 

 

 

Det är väl att dom svarar, ja precis, jag får ett verbalt svar. Man 

får en bekräftelse 

Men jag har ringt dit, jag har beställt det, nu har jag gjort det. 

Det är ju bra kommunikation 

 

Att man svarar då man ställer en fråga 

 

 

 

Det är viktigt att få bekräftelse på det som sägs 

genom svar från en mottagande part. Svaret kan 

vara en återupprepning av det som sagts eller 

bara en bekräftelse på att mottagaren har hört.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbal respons  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känslan av samarbete 
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# 9. ”alltså det kan ju vara liksom att att.. 
öhm.. opsyrran kan ju förklara lite 

snabbare hur jag ska planera min anestesi 

lite att.. att dom säger att nu är det nog 10 
minuter kvar eller att nu.. alltså att dom är 

väldigt tydlig med sånna.. vart dom är i 

operationen… eller att dom som nu 
cementerar vi å nu gör vi det här så man 

liksom hinner med å.. ehm… just för att 

hinna med flödet åh.. hinna med själva 
uppgiften på något sätt.” 

 

#8. ” jo de är ju ofta om dom gör något 
annat än vad som var planerat från början, 

då är de väldigt viktigt att dom berättar 
det.. för vi ser ju inte vad som pågår baki 

skynket… Ett exempel kan ju vara en 

ileus-operation som jag förväntar mig ta 
ganska lång tid åsså visar det sig att 

operatören inte tror det kommer ta sån 

lång tid för han misstänker dendrit. Då är 
det ju  viktigt att han säger det för annars 

blir de ju lätt att vi relaxerar åsså står man 

där med en patient som är relaxerad å även 
vid en kärloperation är det väl egentligen 

A och O så att säga att.. att dom 

kommunicerar när dom släpper på blodet 
till benet och sådär..” 

 

# 1. ”Eeh.. men sen är det nog för min del 
är det nog under operationen för jag måste 

ju få veta om det händer något på andra 

sidan som kan påverka… ja mitt jobb… 
Och samma sak från mitt håll. Asså att jag 

måste va tydlig med att nu händer det 

någonting här som dom kanske vill veta.” 
 

# 6.”Det är ju superviktigt för våran 

planering av anestesin, att vi vet vilket 

läge det är i. Gör det ont nu eller ska vi 

väcka? Är vi snart klar? Vad händer? 

Blöder det? Rör sig patienten? Nä men 

allting, det är superviktigt att det är en bra 

kommunikation?” (Intervju 6)  

 
 

 

Att dom säger nu är det nog 10 min kvar… Alltså att dom är 

väldigt tydlig med sånna.. vart dom är i operationen 

 

Nu gör vi det här så att man liksom hänger med å.. ehm… just 

för att hinna med flödet 

 

 

De är ju ofta om dom gör något annat än vad som var planerat 

från början, då är de väldigt viktigt att dom berättar det  

 

 

Jag förväntar mig ta ganska lång tid åsså visar det sig att 

operatören inte tror det kommer ta sån lång tid – Då är det 

ju  viktigt att han säger det för annars blir de ju lätt att vi 

relaxerar åsså står man där med en patient som är relaxerad  

 

Att dom kommunicerar när dom släpper på blodet till benet och 

sådär 

 

Under operationen för jag måste ju få veta om det händer något 

på andra sidan som kan påverka… ja mitt jobb 

Och samma sak från mitt håll. Asså att jag måste va tydlig med 

att nu händer det någonting här som dom kanske vill veta. 

 

Det är ju superviktigt för våran planering av anestesin att vi vet 

vilket läge det är i 

 

 

Det är viktigt att få uppdateringar om när man 

kommer in i olika moment, om det händer 

någonting nytt eller att något förändras under 

operationen. Det skapar möjlighet att vara 

delaktig och att kunna planera för att 

operationen ska fortlöpa smidigt.  

Uppdaterad information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känslan av samarbete 
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# 7. ”Alltså han samlade ihop oss allihopa 

innan patienten kom på sal och gick 

igenom alla scenarion, händer situation A 

ska du göra så här, händer situation B så 

ska du göra så här. Du gör det, du gör det, 

du gör det… Alla visste vad dom skulle 

göra.. Sen när patienten kom var det bara 

ett harmoniskt flyt..”  

# 5. ”Jaaa… eh nä det är väl när man. Ah 

men när man går igenom. Du gör det, jag 

gör det. Sen gör vi så, om det börjar blöda 

ger vi det här. Ah nu tänker jag så här. Så 

att man liksom att båda är med på hur 

tänker vi kring den här patienten åh.. 

Smärtlindring eller blödningsersättning 

och annat.” 

# 2. Eehh.. Det är att dom är med när det 

startar igång och berättar hur dom vill ha 

det. Vad dom har för önskemål. Att jag 

också kan få framföra mina svårigheter 

och önskemål och få deras lyhördhet” 

#9. ”ehm.. för det mesta tycker jag att.. 

dom flesta är ju väldigt bra på att planera 

anestesiologin ihop.. alltså man måste ju 

kommunicera väldigt mycket ihop… I 

starten men även om.. såklart under 

operationen. Att man känner nån sorts tillit 

till att man kan prata och kommunicera 

med narkosläkarna.. att man innan man 

startar upp att man.. kan planera anestesin 

på något adekvat sätt är bland det roligaste 

jag vet, att man verkligen är ett team ihop. 

Sen finns det ju vissa liksom som kommer 

in, ger sprutorna och går..” 

#3. ”Jo men det blir ju en helt annan 

trygghet när man pratat ihop sig. Då vet 

man ju exakt hur det ska vara. Åh så att 

man är inne på samma linje istället för 

att… att dom kommer och.. ja någonting 

tvärtemot” 

Alltså han samlade ihop oss allihopa innan patienten kom på sal 

 

Du gör det, de gör det, du gör det. Alla visste vad dom skulle 

göra. 

 

 

Ah men när man går igenom. Du gör det, jag gör det. Sen gör vi 

så, om det börjar blöda ger vi det här. Ah nu tänker jag så här. 

Så att man liksom att båda är med på hur tänker vi kring den 

här patienten åh.. 

 

 

När det startar igång och berättar hur dom vill ha det. Vad dom 

har för önskemål. Att jag också kan få framföra mina 

svårigheter och önskemål och få deras lyhördhet 

 

 

 

Alltså man måste ju kommunicera väldigt mycket ihop… I 

starten men även om.. såklart under operationen 

 

Att man innan man startar upp att man.. kan planera anestesin 

på något adekvat sätt är bland det roligaste jag vet, att man 

verkligen är ett team ihop. 

 

Jo men det blir ju en helt annan trygghet när man pratat ihop 

sig. Då vet man ju exakt hur det ska vara. 

 

  

Det är viktigt att inför varje operation att ha en 

dialog med de andra medlemmarna i teamet för 

att kunna planera och ha framförhållning. 

WHO:s checklista är ett verktyg som hjälper 

teamet att ha detta.  

Förberedande samtal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känsla av trygghet 
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# 6. ” Nää, de som är slutsatsen i det här, 

jag har ju funderat lite eftersom du ställt 

frågorna, och det är ju väldigt mycket tyst 

kommunikation. Det är ju det med hela 

tiden känns det som och det är ju då det 

fungerar allra bäst. Alla vet vad ska göra, 

när dom ska göra det, vi behöver inte säga 

något till varandra, det blir bara gjort.” 

# 2. ” Vi vet väldigt väl vad som är våra 

roller. Åh många gånger när det är riktigt 

bråttom att då pratar man inte så himla 

mycket utan man bara gör saker och ting 

som ska göras.” 

# 6. ”Vi hade faktiskt för inte så 

längesedan, det var en gynblödning som 

var ganska dålig å patienten kom och jag 

tror att hon var sövd och tubad och opklar 

på bara ett par minuter det var verkligen 

tyst kommunikation. Vi sa ingenting till 

varandra i visste bara vad vi skulle göra.”  

# 3. ”Ja, ja men då kan ju dom.. dom 

kanske kan stå där bredvid. Dom kopplar 
toffmätare och dom dom eh fixar och 

donar runt i kring oss. Som en del är 

suveräna på. Och det där märker man ju, 
dom undersköterskorna som jobbar natt. 

Dom är ju väldigt driven på det där. För 

dom är.. ofta är det ju ett litet team som 
jobbar på natten. Och så ska man alltid 

försöka hinna med så mycket som möjligt 

och och snabbt avsluta allting. Så att dom 

är väldigt driven… …Ja, ja många gånger 

så vet behöver man inte säga någonting. 

Dom bara, dom bara flyter på. 
 

 

 

 

Och det är ju väldigt mycket tyst kommunikation. Det är ju det 

med hela tiden känns det som och det är ju då det fungerar allra 

bäst. 

Alla vet vad ska göra, när dom ska göra det, vi behöver inte 

säga något till varandra, det blir bara gjort. 

 

 

Vi vet väldigt väl vad som är våra roller. 

många gånger när det är riktigt bråttom att då pratar man inte så 

himla mycket utan man bara gör saker och ting som ska göras. 

 

Det var verkligen tyst kommunikation. Vi sa ingenting till 

varandra i visste bara vad vi skulle göra. 

 

 

 

 

 

Ja, ja många gånger så vet behöver man inte säga någonting. 

Dom bara, dom bara flyter på. 

När medlemmarna i teamet är trygga i sina 

roller, kan varandras roller och har tidigare 

erfarenhet och kunskap kan de läsa av varandra 

och arbeta utan att prata.  

Att kunna tolka utan att 

prata 
Känsla av trygghet 
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# 1.”det kan ha varit ibland när de ber om 

apné till exempel… under narkos och så 

säger de inte till när patienten får börja 

andas igen.” 

# 5. ”Ja! Det är väl kanske vid svåra 

intubationer och när narkosläkaren inte 

pratar hur dom tänker. Inte förmedlar sina 

tankar, vad är planen nu?” 

# 4. ”Ja det är ju att vi inte 

kommunicerar. Att vi liksom, jaha har du 

redan gett relaxen? Jaha det var jag inte 

med på. D.. då då blir det inte så bra.” 

# 8. ”Ibland är de ju att dom opanmäler 

en, en sak för att kanske få in det i 

programmet vad vet jag.. eh. Åsså sen 

opererar dom en annan sak utan att dom 

nödvändigtvis talar om det innan tex. en 

klassiker är ju att dom opanmäler en tur-p 

som en blåsevakuering.. å på en 

blåsevakuering krävs inget bas-test men 

på en tur-p behövs de, de har väl hänt att 

… plötsligt inser man att dom gör en tur-

p åsså har man inget bas-test.. å de e ju, 

kan ju bli jävligt ödestiget…” 

# 6 ”Ja det kan ju vara… Patienter då det 

operationstekniskt händer någonting, 

stora blödningar eller, eller liknande… 

Operatörerna kan ju bli extremt 

fokuserade, såklart, på det som dom ska 

göra. Men vi hamnar ju lite efter 

och…blöder det till en halv liter i en tarm 

ser ju inte vi det direkt innan det kommer 

ut i sugen om ingen säger någonting. Och 

det kan ju vara förödande för en patient..”  

Och så säger de inte till när patienten får börja andas igen  

 

 

När narkosläkaren inte pratar hur dom tänker  

Inte förmedlar sina tankar, vad är planen nu? 

 

Ja det är ju att vi inte kommunicerar. 

Jaha har du redan gett relaxen? Jaha det var jag inte med på. D.. 

då då blir det inte så bra. 

 

Åsså sen opererar dom en annan sak utan att dom 

nödvändigtvis talar om det innan. 

 

 

Plötsligt inser man att dom gör en tur-p åsså har man inget bas-

test.. å de e ju, kan ju bli jävligt ödestiget. 

 

 

 

Blöder det till  en halv liter i en tarm ser ju inte vi det direkt 

innan det kommer ut i sugen om ingen säger någonting.  

Deltagarna får ingen information från de andra i 

teamet. De exkluderas från möjligheter att vara 

delaktiga i det som sker och möjligheten att 

kunna planera.  

Frånvaro av 

kommunikation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Känslan av utanförskap 
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# 7. ”Men överlag så känns det som.. öh.. 

operatören är inne i såret, där är 

fokuseringen, dom vet knappt om vad 

som händer runt omkring och definitivt 

inte vad som händer på andra sidan 

skynket. Man är i periferin.” 

# 3. Att man, att man bara liksom, att vi 

är bara någon serviceinrättning som ska 

serva dom och sen kommer dom och gör 

grejer och sen ut igen. Utan att nästan se 

oss. Men aah många gånger, många säger 

ju inte namn heller utan dom säger 

narkosen.” 

# 9. ” där man fått upprepa saker om och 

om igen innan man får något svar.. fast 

det inte liksom händer nått med själva 

operationen utan.. utan det kan ju va 

väldigt mycket intresse för operatören 

att.. ehm.. det är ju av vikt för patienten 

att dom lyssnar på oss men.. men ibland 

är det bristande intresse att.. ehm. Att 

faktiskt samarbeta med andra 

yrkeskategorier.” 

# 5 ”Jag fick inget svar av henne. Jag 

ställde en fråga, har ni spolat något? Har 

ni spolat något? Så fick jag inget svar. 

Till slut bara: HAR ni spolat något? Vi 

hörde dig sa hon till slut. Och då kände 

jag, ja men svara mig då liksom” 

# 10. ”Jag har också vart med om att 

avbryta checklistan då det inte varit 

någon som lyssnat… och det är ju ingen 

vits att tala för döva öron.. Jag har ju 

gjort det jag kan då..” 

Dom vet knappt om vad som händer runt omkring och definitivt 

inte vad som händer på andra sidan skynket  

Man är i periferin 

 

Att vi är bara någon serviceinrättning som ska serva dom och 

sen kommer dom och gör grejer och sen ut igen. 

Utan att nästan se oss. Men aah många gånger, många säger ju 

inte namn heller utan dom säger narkosen. 

 

Där man fått upprepa saker om och om igen innan man får 

något svar. 

 

Det är ju av vikt för patienten att dom lyssnar på oss men… 

Ibland är det bristande intresse att.. ehm. Att faktiskt samarbeta 

med andra yrkeskategorier  

 

 

Jag fick inget svar av henne. Jag ställde en fråga, har ni spolat 

något? 

Vi hörde dig sa hon till slut. Och då kände jag, ja men svara 

mig då liksom. 

 

Jag har också vart med om att avbryta checklistan då det inte 

varit någon som lyssnat 

 

Deltagarna känner att det inte blir sedda eller får 

bekräftelse från de andra i teamet. Deras närvaro 

och delaktighet i teamet blir inte bekräftad. De 

andra lyssnar inte på vad de säger.   

Att inte bli bekräftad  
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#1. ” Ja.. det gör det! För jag drar ju mig 

för att fråga igen. Åh det kan jag ju tycka 

att det blir som en patientsäkerhetsrisk. 

För jag måste ju planera. Åh ja, ja bruka 

säga att jag bara frågar därför att. Eehh.. 

men det känns som att eh som att jag bara 

är nått störningsmoment. Åh som att jag 

skulle stressa på dom eller ah.. Jag tycker 

att det är.. Jag drar mig lite för att fråga 

och särskilt så om dom… ger mig ett 

irriterat svar. Så drar jag mig för att fråga 

igen.   

#5. ”Kirurger som har skrämt livet ur viss 

personal. I sånna lägen fungerar inte 

kommunikationen bra. För då vågar du 

inte ställa frågor, du vågar inte ta upp 

saker och ting för du är så rädd att få en 

utskällning. Då är du istället tyst.” 

#1. Ja.. alltså jag kan.. ja men som nu när 

jag har gått jourinskolning så har jag känt.. 

när man inte känner operatörerna.. så kan 

jag tycka att asså jag själv kan bli.. att jag.. 

Ja jag vet inte.. Att jag inte blir lika.. det är 

inte lika lätt att fråga.” 

# 7. Inte när det gäller nått av kritiskt art 

då det gäller patientens välbefinnande 
men det sociala småpratet kan jag absolut 

dra mig då det inte ger något utan kanske 

mer förvärrar situationen då 
sinnesstämningen på operationssalen är 

speciell, då håller man det för sig själv. 

 

För jag drar ju mig för att fråga igen. Åh det kan jag ju tycka att 

det blir som en patientsäkerhetsrisk. 

 

 

Men det känns som att eh som att jag bara är nått 

störningsmoment. Åh som att jag skulle stressa på dom. 

 

Ger mig ett irriterat svar. Så drar jag mig för att fråga igen. 

 

Kirurger som har skrämt livet ur viss personal. 

För då vågar du inte ställa frågor, du vågar inte ta upp saker och 

ting för du är så rädd att få en utskällning. Då är du istället tyst. 

 

När man inte känner operatörerna.. så kan jag tycka att asså jag 

själv kan bli..  

Det är inte lika lätt att fråga. 

 

Men det sociala småpratet kan jag absolut dra mig då det inte 

ger något utan kanske förvärrar situationen då 

sinnesstämningen på operationssalen är speciell, då håller man 

det för sig själv 

Deltagarna upplever att de  inte vågar eller drar 

sig för att fråga eller prata med  de andra 

deltagarna i teamet när de blir bemötta med 

irritation eller inte känner de andra.  

Att inte våga prata 
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