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Abstract 

Background: The majority of patient safety risks in healthcare are caused by human error 

and a lack of communication. Crisis Resourse Management (CRM) is a relatively established 

method in medical care, which Swedish counties have been focusing more on during the past 

years. The aerospace industry introduced CRM successfully and more research has been done 

in emergency care since then. The goal is to achieve increased patient safety. 

Aim: To describe nurse anesthetists’ experiences of Crisis Resource Management in 

Västerbottens County Council with a focus on communication. 

Method: A qualitative semi-structured study with nine nurse anesthetists’ in Västerbottens 

County Council. The interviews lasted 15-25 minutes and were based on a semi-structured 

interview template developed by the researchers. The participants were selected by 

availability principles from the emergency and surgery care centers. Content analysis was 

used to create subcategories, categories and one theme. 

Results: Nurse anesthetists’ found it difficult to define the acronym CRM but had a 

perception of the concept and that CRM are more or less subconsciously used in emergency 

situations and depending on the individual. The most common way of acquiring knowledge of 

CRM were in form of practical training within the council. Nurse anesthetists’ described 

desirable leadership skills and advocated structure in teamwork and communication. CRM is 

portrayed as a welcome method that can contribute to increased security for the nurse 

anesthetists and increased patient safety. The study resulted in one category, to work in a 

functioning team, with the subcategories knowledge, leadership and structure. These 

categories and subcategories permeated and formed the theme security.  

Conclusion: The authors recommend education and continuous training to enable 

implementation of CRM in the operation to increase patient safety. Because health care today 

is limited by finances and personnel shortages the authors proposed basic and cheaper 

methods of education such as web-based theoretical training later followed by exercises. 

Keywords: Crisis Resourse Management, teamwork, communication, leadership, patient 

safety, nursing 

 

 



   

Abstrakt 

Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården är de flesta patientsäkerhetsriskerna orsakade av den 

mänskliga faktorn och bristande kommunikation. Crisis Resource Management (CRM) är en 

relativt vedertagen metod inom sjukvården och en metod som landstingen satsat på under de 

senaste åren. Inom flygindustrin förespråkas denna metod och ökad forskning har också gjorts 

på metoden inom akutsjukvården. Målet är att uppnå ökad patientsäkerhet.  

Syfte: Att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av Crisis Resourse Management 

inom Västerbottens Läns Landsting med fokus på kommunikation. 

Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med nio stycken anestesisjuksköterskor 

från Västerbottens läns landsting. De intervjuades under 15-25 minuter utifrån en 

semistrukturerad intervjumall utvecklad av författarna. Urval skedde utifrån 

tillgänglighetsprincipen på akut- och operationscentrum. Innehållsanalys användes för att 

skapa subkategorier, kategorier och tema. 

Resultat: Anestesisjuksköterskorna hade svårt att definiera begreppet CRM men hade en 

uppfattning av att metoden handlade om kommunikation. Vidare visade analysen att CRM 

används implicit i akutsituationer och verkar vara personbundet. Den vanligaste formen av 

kunskapsinhämtning av CRM var i form av praktiska övningar inom landstinget. 

Anestesisjuksköterskorna beskrev önskvärt ledarskap och förespråkade struktur i teamarbetet 

och kommunikationen. CRM framställdes som en välkommen metod som kan bidra med ökad 

trygghet och patientsäkerhet. Studien resulterade i kategorin att arbeta i fungerande team, med 

subkategorierna kunskap, ledarskap och struktur. Dessa kategorier och subkategorier 

genomsyrade och bildade temat trygghet. 

Slutsats: Författarna rekommenderar utbildning och kontinuerlig övning för att möjliggöra 

implementering av CRM i verksamheten med möjlighet att öka patientsäkerheten. Eftersom 

sjukvården idag är begränsad av ekonomi och personalbrist lyfter författarna förslag till 

enklare och billigare utbildningsmetoder såsom nätbaserad teoriutbildning senare följt av 

övningstillfällen. 

Sökord: Crisis Resourse Management, teamwork, communication, leadership, patient safety, 

nursing 
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1. Bakgrund  

1.1. Teamarbete 

Akutsjukvården bedrivs idag i form av teamarbete. Det kräver träning för att bli ett effektivt 

och fungerande team. Det finns bland annat hierarki- och organisationsrelaterade problem 

som kan öka risken för att patientsäkerheten inte kan upprätthållas. Strategier för att utveckla 

teamarbete förespråkas därför (Weller, Boyd & Cumin, 2014).  

West och Lyubovnikova (2013) har tittat på fungerande- och icke fungerande team. Ett team 

kan i större eller mindre utsträckning samarbeta med varandra. Ett team behöver specifika 

komponenter för att fungera såsom en gemensam uppgift, teammedlemmar med relevant 

kunskap som passar för uppgiften och en gemensam strävan mot samma mål. De menar att 

grupper som arbetar som multifunktionella team kan fungera sämre när två individer med 

samma profession eller roll ingår, då finns risk för konkurrens och förvirring kring sin 

rolluppgift.  

Edberg et al., (2013) beskriver samverkan i team som en av de sex kärnkompetenserna inom 

ramen för specialistsjuksköterskans specialistområden. De menar att samarbete i team mellan 

olika professioner är viktigt för att komplettera kompetenser och stärka kontinuitet och 

patientsäkerhet. 

1.2. Kommunikation 

World Health Organization (2009) beskriver kommunikationens betydelse för effektiv och 

säker vård, hur kommunikation kan skapa relationer, sammanföra och förbättra team, delge 

kunskap och hur det kan bidra till ett gott ledarskap. WHO uppger att bristande 

kommunikation också är orsaken till 70 % av händelserapporteringarna. Inspektionen för vård 

och omsorgs (2014) interna riskanalys samstämmer om att kommunikationsbrister är 

återkommande i anmälningar som upprättas.  

Joint Commission (2015) sammanställde händelsestatistik relaterade till patientsäkerhet och 

listade de tio vanligaste orsakerna till upprättad händelserapportering under året 2014 samt de 

tio vanligaste grundorsakerna till dessa. De fann att de tre vanligaste grundorsakerna till 

händelserapporteringarna det året var mänskliga faktorer tätt följt av ledarskap och 

kommunikation.  
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Inom ramen för specialistsjuksköterskans specialistområden finns kärnkompetensen säker 

vård som syftar till att förbättra patientsäkerheten genom säkerhetsarbete för att förhindra 

skaderelaterade misstag på system- och individnivå (Edberg et al., 2013). Utifrån föregående 

stycke framkommer det att finns det ett förbättringsarbete att bedriva inom kommunikation 

inom vård och omsorg för att uppnå kärnkompetensen säker vård. 

1.3. Teamarbete och kommunikation på operationssal 

Lingard et al (2004) undersökte orsaker till kommunikationsfel på operationssal. De kunde 

påvisa att kommunikationsmissar förekom i 30 % av fallen vid kommunikationsutbyte och 

detta resulterade i sin tur i patientsäkerhetsrisker. 

Trots modernare teknologi, framskridande forskning och möjligheter till övningstillfällen kan 

stora patientsäkerhetsrisker uppstå. Detta medför höga dödssiffror på grund av felaktigheter 

inom sjukvården i västvärlden, vilket är alarmerande. Internationellt görs allt fler satsningar 

för att motverka och förebygga brister och förbättra patientsäkerheten. Genom att skapa säkra 

system och skapa ett gemensamt arbetssätt för de anställda kan en säkrare vård uppnås. Det är 

en av anledningarna till att alltfler checklistor och säkerhetsrutiner införts (Haerkens, Jenkins 

& van der Hoeven, 2012). 

Checklistor på operationssalar är en del i arbetet för ökad patientsäkerhet. Användningen av 

checklistor standardiserar arbetsprocessen och skapar kontroll för utförande av vård (Winters 

et al., 2009). En världsomfattande studie som innefattade 3733 patienter kunde visa på att 

användandet av checklistor på operationssal minskar dödlighet och komplikationer (Haynes et 

al., 2009). 

1.4. Flygindustrin och CRM 

Inom operations- och akutsjukvård arbetas det ofta i olika teamkonstellationer där individerna 

i gruppen varierar. På grund av teamvariationerna så är verktyg utarbetade för det ändamålet 

av stor relevans. Cockpit Resource Management används inom flygindustrin och fokuserar på 

att arbeta med beteenden och mänskliga faktorer för att säkra arbetet inom den högriskindustri 

det är, i likhet med sjukvården (WHO, 2009).  

År 1977 kraschade två flygplan med varandra vid start och 583 människor avled. Utredningen 

av olyckan fann olika mänskliga faktorer som bidrog till en av flyghistoriens dödligaste 

missöde. Språkbarriärer och icke-standardiserad terminologi ledde till ineffektiv 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haynes%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19144931


3 

 

radiokommunikation med kontrolltornet och missförstånd som i kombination med otydligt 

ledarskap och beslutsfattande var orsaken till en alltför tidig avfärd. Som en del i arbetet att 

förebygga nya liknande händelser infördes 1979 årlig teamträning i samarbete med NASA för 

att begränsa misstag orsakade av mänskliga faktorer. Detta kom att resultera i CRM som 

sedan dess har bidragit till en kraftig förbättring av teamprestationer inom flygindustrin 

(Haerkens, Jenkins & van der Hoeven, 2012). 

David Gaba var en av de anestesiläkare som översatte Cockpit Resourse Management till att 

passa sjukvården och var med och skapade ACRM, Anethesia Crisis Resourse Mangement. 

Hans forskningsgrupp såg paralleller från flygindustrin i det anestesiologiska arbetet med en 

komplex arbetsmiljö som växlar mellan låg- och högintensivt arbete, och relevansen för 

patientsäkerhet (Gaba, 2010). Precis som inom flygindustrin så är mänskliga faktorn en stor 

del av de negativa händelserapporteringarna inom sjukvården (Haerkens, Jenkins & van der 

Hoeven, 2012). De började införa övningar med patientsimulering med syfte att optimera 

patientsäkerheten genom att samordna och utnyttja alla tillgängliga resurser med alla deras 

kunskaper, erfarenheter, förmågor och begräsningar (Ballangrud, Hall-Lord, Hedelin & 

Persenius, 2013). Sedan dess har erfarenheterna av att använda ACRM inom anestesin spritt 

sig inom hela sjukvården och blivit Crisis Resourse Management (CRM). Formellt har 

instruktörskurser inom ACRM körts sedan 1995 och faktum är ett CRM som term nu blivit 

allmän i simuleringssammanhang med fokus på teamarbete och specifika tekniker som 

förbättrar kommunikation (Gaba, 2010). 

CRM står för Crisis Resource Management och är ett verktyg utvecklat för att stärka 

samarbete mellan olika yrkeskategorier inom vården för att öka patientsäkerheten och 

förebygga misstag som beror på mänskliga faktorer. Olika konstellationer arbetar utifrån 

samma arbetssätt vilket gör det möjligt för arbetslag att ha ett gemensamt språk utan att ha 

arbetat tillsammans tidigare. CRM består av ett antal punkter som poängterar vikten av att ta 

tillvara på personal och resurser, planera arbetet och tillkalla hjälp i tidigt skede. Det handlar 

även om tydligt ledarskap och följarskap där arbetsuppgifter och arbetsbörda fördelas och 

information samlas in. Bra ledarskap bygger på att alla arbetar mot samma mål. Tydlig 

kommunikation som är särskilt viktig i krissituationer, bygger på att sprida information i 

teamet så att alla är samspelta och jobbar mot samma mål. Loop-kommunikation är ett sätt att 

försäkra sändaren att budskapet är mottaget (Rall & Dieckmann, 2005). 
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Genom att främja tydliga riktlinjer och fokusera på teamarbete och dess gemensamma 

prestation så kan patientsäkerheten öka. Haerkens, Jenkins och van der Hoeven (2012) anser 

att paralleller kan dras mellan kritiska moment hemmahörande inom flygindustrin och inom 

akut- och intensivvården och att väl genomförd medicinsk CRM-utbildning potentiellt kan 

bidra till en bättre arbetsmiljö genom att främja en öppen attityd. Brindley och Reynolds 

(2011) har även dragit parallellen och menar samtidigt på att förbättrad verbal kommunikation 

är av stor vikt. 

Awad et al., (2005) genomförde teamträning baserad på CRM-principerna med syfte att se om 

kommunikationen inom operationsteam kunde bli bättre genom övning och fann att så var 

fallet. Genom CRM-övningar kunde kommunikationen förbättras och därmed kunde en 

säkrare miljö som lett till minskade negativa händelser genereras. En annan studie 

(Fernandez, Boos, Ringer, Eich, & Russo, 2015) menar att man kan förbättra arbetslagets 

resultat genom att utbilda teamledaren i CRM. 

1.5. Västerbottens läns landsting 

Statistik från Västerbottens Läns Landsting (VLL) visar enligt uppgifter från Petra Sehlstedt, 

avvikelsehanterare och patientsäkerhetssamordnare inom akutsjukvården (e-post, 3 november 

2016), att kommunikation är den näst vanligaste orsaken till avvikelser inom akutsjukvården i 

länet. Under perioden maj-november 2016 uppges att hela 14 procent av alla 

avvikelserapporter inom akutsjukvården berodde på bristande kommunikation. 

1.6. Motiv 

Bristande kommunikation är den vanligaste inrapporterade avvikelsen inom hälso- och 

sjukvård. Användandet av CRM kan minska missar i kommunikationen samt tydliggöra 

teamarbetet. Patientsäkerhetsforskningen har beskrivit vikten att via simuleringsövningar 

träna CRM. Enligt specialistsjuksköterskans sex kärnkompetenser (Edberg et al., 2013): 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, säker vård, informatik och 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling är CRM en metod som platsar inom alla dessa 

ramar. Syftet med denna studie är därför att undersöka anestesisjuksköterskors erfarenheter av 

CRM med fokus på kommunikation. 
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2. Syfte  

Att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av Crisis Resourse Management (CRM) 

inom Västerbottens Läns Landsting med fokus på kommunikation. 

 

3. Metod 

3.1. Urval   

Urvalet av deltagarna till studien skedde via tillgänglighetsurval på operationscentrum och 

inom akutsjukvården på VLL med krav att deltagarna skulle uppfylla inklusionskriterierna för 

studien. Under ett morgonmöte informerade författarna om sin kommande studie och sitt 

syfte. Ett antal anestesisjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna visade sitt 

deltagarintresse efter detta och tid för intervju bokades in. Därefter tillfrågades ytterligare ett 

antal anestesisjuksköterskor sporadiskt om deras intresse och möjlighet att delta i studien till 

dess att nio deltagare uppnåddes. 

3.1.1.Inklutionskriterier 

Anestesisjuksköterskor anställda inom VLL med erfarenhet av teamarbete.     

3.2. Design 

Semistrukturerad kvalitativ intervjustudie. Längden på intervjuerna varierade upp till 25 

minuter och transkriberades till text. Deltagarantalet var nio stycken anestesisjuksköterskor 

anpassat till den begränsade tidsplanen för genomförandet av arbetet och mängden data. 

3.2.1. Analysmetod  

Analys skedde i form av kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Malterud (2014) samt 

Granheim och Lundman (2003). En författare valdes ut för att genomföra intervjuerna med 

deltagarna, alla intervjuer utom en. Tillsammans hjälptes de åt att transkribera till text som 

sedan kontrollerades av den intervjuande författaren. Intervjuerna analyserade författarna 

sedan tillsammans. Intervjumallen (Bilaga 1) var skapad utifrån en semistrukturerad kvalitativ 

modell och korrigerades efter en pilotintervju. Samma ursprungsfrågor ställdes till samtliga 

deltagare men studiedeltagarna hade möjlighet att beröra områden i ämnets periferi då 

författarna tillät ett öppet samtal utifrån öppna frågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

auditiv diktafon och därefter transkriberades dessa till textform. Intervjuerna lästes igenom 
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flera gånger under bearbetningsfasen. Första helhetstolkningen av datan skedde efter 

upprepad genomgång av intervjuerna i sin helhet för att därefter analyseras på detaljnivå där 

texten delades upp i meningsenheter, kondensering och koder. Kontinuerlig reflektion och 

diskussion mellan författarna skapade slutligen den kategori, de subkategorier och det tema 

arbetet resulterade i. 

3.3. Förförståelse  

Författarna har yrkeserfarenhet som legitimerade sjuksköterskor och har själva övat och 

arbetat utifrån CRM-principerna inom VLL. 

3.4. Etik  

Deltagarna i studien har delgivits information om studien samt gett ett frivilligt och muntligt 

samtycke. De befinner sig inte i någon beroenderelation till författarna och har all möjlighet 

att avbryta sitt studiedeltagande under arbetets gång. Intervjuerna sker konfidentiellt och 

deltagarna förblir anonyma genom namncensurering och textanalysering utifrån 

helhetsperspektiv där individen inte kan spåras. Inspelade intervjuer och transkribering 

kommer att sparas i tre år. 

Verksamhetschef på operationscentrum har givit sitt godkännande för genomförande av 

studien (Bilaga 2).  

 

4. Resultat 

Resultatet presenteras i form av en huvudkategori med tre subkategorier samt ett övergripande 

tema, se tabell 1. Subkategorierna och temat kommer att exemplifieras med citat.  

Tabell 1. Huvudkategorier, subkategorier och tema. 

Huvudkategori Att arbeta i fungerande team 

Subkategorier Kunskap 

 Ledarskap 

 Struktur 

Tema Trygghet 
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4.1. Att arbeta i fungerande team 

Huvudkategorin att arbeta i fungerande team beskrivs utifrån tre subkategorier i form av 

kunskap, ledarskap och struktur.  

Den övergripande kategorin utgår från anestesisjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta i 

fungerande team. De berör specifikt två områden, ledarskap och struktur, där struktur i stor 

utsträckning beskrivs som strukturerad kommunikation enligt CRM-principer. Mellan raderna 

kan det även utläsas att kunskap kring CRM och rätt typ av erfarenhet bidrar till ett arbetet i 

fungerande team. 

4.1.1. Kunskap  

Deltagarna tillfrågades angående deras kunskaper kring CRM. Majoriteten blev tysta och 

frågande när de uppmanades att definiera begreppet eller svarade mycket kortfattat angående 

kommunikation. När samtalen fortsatte visade det sig att de hade en enad uppfattning kring 

metoden, det handlade om ett kommunikationsverktyg. De samtalade mest kring CRM-

principer som loop-kommunikation och kommunikation i allmänhet. Deltagarna hade svårt att 

sammanfatta andra delar av CRM och blev tysta eller mycket trevande när de tillfrågades om 

ytterligare uppfattning kring arbetssättet. Ett fåtal visade bredare kunskap där en person talade 

specifikt om CRM som ett omfattande verktyg där respondenten nämnde ledarskap och 

följarskap som vidare komponenter i begreppet. Respondenten upplevde metoden som 

"spretig". Trots positiva ordalag kunde en viss frustration i svårigheten att förstå hela 

konceptet utläsas. Man kunde även uppfatta från andra deltagare att de som delade denna 

uppfattning även om det inte uttalades ordagrant. 

"...sen är väl CRM så pass flummigt så det går ju som inte att säga att "det här" är 

CRM och det är som inget fast koncept, utan jag tycker att CRM fäster tonvikten på 

kommunikation på ett sätt som är väldigt bra just att det är, det är där vi gör liksom 

misstagen ofta". 

När deltagarna sedan berättade om erfarenheter kring teamarbete i praktisk verksamhet 

berördes vissa CRM-principer som ingår i metoden djupare. De kopplade ihop metoden till att 

mestadels användas i akuta situationer och berättade om erfarenheter från akutrum där 

strukturerat omhändertagande tillämpades. De beskrev viktiga beståndsdelar i teamarbete där 

betydelsen av tydligt ledarskap, förmågan till följarskap och miljökännedom betonades. 
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Genom att känna till var utrustning och material finns och vilka rutiner som gäller så kan 

samarbetet effektiviseras. 

"...att man är bekant med rutiner, att man har lokalkännedom och att man kan sin 

miljö. Man vet vad som gäller vid vissa tider, hur man kommunicerar, alltså det är, 

det är väl som inbakat i ett sätt att tänka utan att man tänker på att nu tänker jag 

CRM".  

Utifrån detta kan man utläsa att deltagarna har en implicit kunskap kring CRM i form av 

erfarenheter men att de flesta uppvisar osäkerhet eller begränsad kunskap angående själva 

begreppet och dess faktiska innehåll. 

Användandet av CRM beskrevs som något som skedde på omedveten basis. Deltagarna 

beskrev att tillämpningen av metoden baserades på arbetslivserfarenhet och att de sällan 

reflekterade över hur de kommunicerade med varandra i teamet. 

Deltagarna upplevde att användandet av CRM var personbundet. De beskrev att de finns 

kollegor som var tydligare än andra i sin kommunikation. Det märktes en skillnad i 

tillämpningen av CRM-principerna bland de som övat mycket uttryckte respondenterna. 

Deltagarna beskrev både oordnade och strukturerade erfarenheter av teamarbete och menade 

att strukturen påverkades av vilka som ingick i teamet.  

Deltagarna hade tillgodogjort sig kunskap om CRM genom teori, praktik eller via diskurs på 

arbetsplatsen. Majoriteten hade förvärvat kunskapen genom praktisk övning inom VLL, vissa 

genom teoretisk utbildning och andra via utbildningar från andra lärosäten eller institut. Ett 

fåtal hade lärt sig systemet via yrkeserfarenhet och att de hört talas om metoden i ospecifika 

sammanhang.  

"Ja det är lite svårt. CRM. Det pratas en del om ibland. Inte så att det uttalas".  

4.1.2. Ledarskap 

Loop-kommunikation, delegering och adressering beskrev som viktiga beståndsdelar i gott 

ledarskap. För att uppnå tydligt ledarskap betonade respondenterna att ledaren borde ta 

kommandot i arbetet. Man uttryckte önskemål om auktoritet, konsekvens, att ledaren backar 

undan och är frikopplad från patientnära arbetsuppgifter samt en önskan om att det ska finnas 

endast en ledare i gruppen. Med en ledare minskar risken för flera kommandon samtidigt och 

tidskrävande diskussioner som försvårar arbetet eftersom konkurrens om professionsroller då 
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inte uppstår. Deltagarna uttryckte viktiga personlighetsdrag som de tyckte att en bra ledare 

borde besitta. Detta innefattade kompetens, struktur, lyhördhet och ett lugn. Lugnet upplevde 

respondenterna ofta kunde spridas i gruppen och därigenom ökade chanserna för ett väl 

genomfört arbete. 

En av deltagarna betonade vikten av att satsa på teamet som helhet. Där menade respondenten 

att man inte kan förlita sig på en person som ska bära hela teamet. Det är viktigt att även 

övriga teammedlemmar uppmärksammas och är aktivt deltagande i arbetet. 

"...är det nog svårt så är det näst intill omöjligt att ha en fungerande teamleader. Jag 

tror ju att man kanske måste jobba mera på teamet runt omkring och lägga ner mer 

möda på att få det att funka snarare att försöka få en teamleader som är gud själv, 

ser allt och hinner tänka och fatta kloka beslut". 

Gällande önskvärt ledarskap uttryckte deltagarna att tydlig kommunikation från ledaren var 

viktigt. Om kommunikation som deltagarna kunde ta till sig och förstå användes kände sig 

deltagarna säkrare och tryggare i sitt arbete och sannolikheten för att gott teamarbete 

upplevdes öka. 

4.1.3. Struktur 

Ett av de mest framträdande områdena under intervjuerna var struktur i kommunikationen i 

teamet. Kommunikation i form av loop-kommunikation, tydlighet, adressering och förbättrad 

helhetssyn förespråkades. Utifrån intervjuerna kunde det utläsas att anestesisjuksköterskorna 

upplevde kommunikation enligt CRM-principer som önskvärt. Deltagarna beskrev en god 

kommunikation som tydlig och strukturerad. Strukturen beskrevs när någon verbalt 

responderar vad denne hört någon annan säga, fråga eller beordra så att så många i teamet 

som möjligt kan följa händelseförloppet runt patienten och förstå vad andra gör. Detta spar tid 

i form av att inte flera personer gör samma sak och genom att fokus läggs på rätt områden. 

Anestesisjuksköterskorna tyckte också det var viktigt med addresseringen för att veta vem 

som får information för att undvika att flera teammedlemmar gör samma sak och viktiga 

uppgifter riskerar att missas. 

Deltagarna upplevde en gruppåverkan där användandet av loop-kommunikation spreds till 

andra teammedlemmar under arbetets gång. Genom att använda loop-kommunikation sattes 

standarden för teamet och liknande kommunikationsstil användes fortsatt under dagen i 

teamet mellan de medlemmar som befunnit sig i den gruppen. Det fanns deltagare som ibland 
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tillämpade loop-kommunikation och upplevde ett motstånd i användandet när gehöret från 

gruppen var bristfälligt. 

Respondenterna menade att det blev mer strukturerat och bättre kommunikation vid akuta 

situationer. Exempelvis berättar en deltagare hur arbetet med en traumapatient flöt på väldigt 

smidigt när ledaren adresserade, använde loop-kommunikation och teamet arbetade lugnt och 

tyst. Respondenten upplevde traumaomhändertagandet som effektivt. De var snabbt uppe på 

röntgenavdelningen och rätt prioriteringar gjordes på kort tid då den kommunikativa 

strukturen gynnade situationen och arbetet. 

Det fanns de som hade erfarenhet av att teamstorleken påverkades positivt av att vara 

begränsad till färre personer vilket gav bättre struktur, kommunikation samt en lugnare 

arbetsmiljö. En deltagare menade att rutiner i samband med detta var en positiv faktor. 

Alla deltagare hade en positiv inställning till CRM. Detta visade respondenterna dels verbalt 

men också utifrån sina förklaringar angående vad de upplevde som god kommunikation och 

fungerande team i allmänhet. I den bearbetade datan framkom att en stor del av deltagarna är 

särskilt positiva till att använda CRM som ett kommunikationsverktyg. Deltagarna beskrev att 

CRM underlättade strukturella hinder. 

"Jag tycker det är fantastiskt! …Det är därför flygbolagen är så säkra, därför att 

alla vet vad som ska göras. Alla gör close-the-loop, alltså tillbaka så man nästan kan 

göra det i sömnen. Man behöver egentligen inte tänka. Men som till exempel du är 

på narkosen också ska du söva en patient, "ge 0,5 Fentanyl", "0,5 Fentanyl givet". 

4.2. Trygghet 

Ett genomgående tema i huvudkategorin och subkategorierna har visat sig vara trygghet. I och 

med kunskap, ett gott ledarskap och strukturerad kommunikation finns byggstenar för att ett 

fungerande team ska uppstå. Anestesisjuksköterskorna söker trygghet och lugn i sitt arbete 

och de är intresserade av att arbeta på ett patientsäkert sätt. Deltagare beskriver stressiga 

situationer där dessa tre beståndsdelar antingen inte funnits eller varit bristande. Det kan vara 

situationer som bristande kunskap i form av utbildning eller erfarenhet bidragit till förvirring, 

ostrukturerad kommunikation där inte loop-kommunikation använts på rätt sätt eller 

ledaregenskaper som inte varit gynnsamma för att ett fungerande team ska uppstå i arbetet. 

Det kan vara situationer där exempelvis teamledaren inte tagit kommandot över gruppen. När 

byggstenarna däremot funnits uttryckte respondenterna en känsla av trygghet. 
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"...det är det som är A och O när någonting kritiskt händer, så är det A och O att ha en 

tydlig ledare, någon som har koll på läget och vet vad alla gör och att dom som är där 

vet vad dom ska göra. Vad förväntas av mig nu? Vad ska jag göra nu? Och att det inte 

bara blir huller om buller, en gör det och en gör det och sen vet ingen riktigt vad som 

är gjort och det är ju därför vi också har det här ABCDE. Det är ju väldigt logiskt". 

 

5.  Diskussion 

Studiens syfte var att inom Västerbottens Läns Landsting undersöka anestesisjuksköterskors 

erfarenheter av CRM med fokus på kommunikation. I inledningen framkommer det 

problemområde där kommunikationsmissar vid upprepade tillfällen inträffar inom vården 

vilket äventyrar patientsäkerheten. 

 

Fynden i resultatet består av en kategori, att arbeta i fungerande team, med subkategorierna 

kunskap, ledarskap och struktur. Ett övergripande tema som handlade om trygghet växte fram 

under processen. 

 

I den första kategorin som handlade om kunskap framkom det att deltagarna i studien var 

osäkra på hur de skulle förklara och definiera CRM. Utifrån deras svar kunde det ändå utläsas 

att de hade en uppfattning av CRM som ett kommunikationsverktyg där loop-kommunikation, 

miljökännedom och kopplingen till akuta situationer och traumaomhändertagande beskrevs. 

Deltagarna uttryckte att CRM användes omedvetet av personal. Frågan om implicit eller 

explicit kunskap i användandet av CRM är att föredra kommenteras inte då bristande 

forskning råder inom ämnet och relevanta studier inte kan redovisas. 

Deltagarna beskriver användandet av CRM som personbundet och påpekar att användandet 

beror på vilka som ingår i teamet. Forskning visar att simuleringsövningar är ett bra verktyg 

för inlärning av CRM (Sauter et al., 2016; Figueroa et al., 2016). Awad et al., (2005) fann i 

sin studie att kommunikationen på operationssal blev bättre genom CRM-övning. Med 

simuleringsövningar kan man, med stöd av detta, tänka att etableringen och användandet av 

metoden kan minska personbundenheten och medföra att fler känner till metoden. 

Kärnkompetenserna förbättringskunskap och kvalitetsutveckling kan utifrån deras ramar visa 

på en kunskapslucka i användandet av CRM. Eftersom CRM stödjs av mycket forskning 

(Carne, Kennedy & Gray, 2012; Scott & Podraza, 2016; Fernandez, Boos, Ringer, Eich & 

Russo, 2015; Awad et al., 2005; Brindley & Reynolds, 2011; Helmreich, 2000) kan metoden 
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anses gå under ramen för evidensbaserad vård som är en kärnkompetens för 

specialistsjuksköterskor (Edberg et al., 2013). 

Deltagarna i vår studie har mestadels lärt sig metoden via övning inom VLL medan andra 

hade lärt sig om metoden från teoretiska utbildningar utanför VLL. Både övning och teoretisk 

utbildning har visat prov på stärkande av sjuksköterskans självförtroende i teamet 

(Ballangrud, Hall-Lord, Hedelin & Persenius, 2013) och teoretisk utbildning med inslag av 

workshops medför positiv effekt på attityder i personalgruppen (Chan et al., 2016).   

West och Lyubovnikova (2013) betonar vikten av fungerande team och undersöker olika 

egenskaper för att fungera som multiprofessionella team. En av de sex kärnkompetenserna 

inom specialistsjuksköterskans arbetsområden, samarbete i team, innefattar samverkan mellan 

professioner för att få tillgång till mer kompetens och ökad kontinuitet samt patientsäkerhet 

(Edberg, et al., 2013). Det är viktigt med helhetssyn och gemensamma mål. En beståndsdel i 

teamarbete är ledarskap som är studiens andra subkategori. Här beskriver deltagarna ett gott 

teamarbete utifrån tydligt ledarskap. I en svensk studie fann man att traumaledare använder 

sig av olika ledarstrategier och sätt att kommunicera. Detta beskrivs som utföranden som 

innefattade ordergivning, utbildande kommentarer och diskuterande 

kommunikationsstrategier. Man kunde också se kommunikationsstrategier där ledaren kunde 

komma att ignoreras av övriga medlemmar i teamet när ledare visade sig för obekväm i 

ledarrollen (Jakobsson, Härgestam, Hultin & Brulin, 2012). Rovamo et al (2015) har 

utvärderat effekten av CRM och icke-tekniska färdigheter. Det kunde påvisas att teamen som 

leddes av en narkosläkare fungerade bäst och att erfarenheter hos teamledare förbättrade 

teamarbetet utifrån CRM. Nya studier hävdar att utbildning av teamledaren i CRM ger bättre 

effekt på teamets totala insats (Härgestam, Lundkvist, Jakobsson, Hultin & Brulin, 2016; 

Fernandez, Boos, Ringer, Eich & Russo, 2015). 

Deltagare i vår studie förespråkar att teamledaren backar undan från teamet och är frikopplad 

från patientnära arbetsuppgifter. Härgestam, Hultin, Brulin och Jacobsson (2016) har med 

hjälp av videoinspelningar kunnat observera traumateamledarnas position i akutrummet och 

hur ledare kommunicerar via icke-verbal kommunikation i form av kroppsspråk. De fann att 

ett litet antal positionerade sig med översyn över patienten och vitala parametrar. Ordinationer 

ropades ut utan adressering och utan ögonkontakt. Ledare som uppvisade en försiktig och 

tystlåten image hade mindre chans att leda gruppen medan omvänt, stark röst och tydliga 

gester höll teammedlemmarnas uppmärksamhet. Detta stödjer våra respondenters önskan om 
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att ha en ledare som tar kommandot över situationen, är tydlig verbalt och visar genom 

placering att denne är teamledaren.  

Den tredje kategorin berörde struktur. Där var respondenterna i vår studie ense om att loop-

kommunikation och adressering upplevdes som en mycket framgångsrik, tydlig och 

strukturerad kommunikationsstrategi inom teamarbetet. Loopkommunikation är en av 

principerna inom CRM och Carne, Kennedy och Gray (2012) talar för att CRM har en positiv 

effekt på patientsäkerheten när det kommer till kommunikation, ledarskap och 

framförhållning. Halverson et al. (2011) beskrev i en observationsstudie teamarbete i en 

operationssal där bristande kommunikation var en övergripande faktor till negativa händelser. 

I 36 % av fallen förekom kommunikationsproblem relaterade till teknisk utrustning och i 24 

% av fallen skedde kommunikationsmissar i lägesuppdateringen inom operationsteamet. 

Utifrån dessa resultat introducerades teamträning för att förbättra kommunikationen och nya 

mätningar gjordes. Efter att teamträningen genomförts så hade antalet kommunikationsmissar 

halverats.  

Specialistsjuksköterskans kärnkompetens säker vård syftar till att minska systemrelaterade 

skador för patient och personal. Ovanstående stycke visar på forskning som förespråkar CRM 

för att uppnå säker vård enligt vad Edberg et al (2013) beskriver. 

Deltagarna i vår studie betonade vikten av att kunna följa med i förloppet kring vården av en 

svårt sjuk patient. Det var mycket viktigt för dem att få verbal tillgång till helhetsbilden. 

Brindley och Reynolds (2011) fann i sin översiktsartikel att läkarens kommunikation ofta 

fallerar under en krisreaktion. Läkare samtalar oftast med varandra vilket leder till att en delad 

helhetsbild över patienten inom teamet fördröjs eftersom informationen inte når hela teamet.  

CRM beskrevs i positiva ordalag från samtliga deltagare i studien. Inom den vetenskapliga 

sfären förespråkar flera betydelsen av CRM och menar att metoden kan ha och har en positiv 

inverkan på patientsäkerheten och effektivisering av teamarbete (Carne, Kennedy & Gray, 

2012; Scott & Podraza, 2016; Fernandez, Boos, Ringer, Eich & Russo, 2015; Awad et al., 

2005). Det finns studier som belyser sambandet mellan kritiska moment inom flygindustrin 

och akut- och intensivvården. Där uttrycks det att användandet av CRM skulle gagna även 

sjukvårdens verksamhet (Brindley & Reynolds, 2011; Helmreich, 2000). De finns också de 

undersökningar som inte finner någon signifikant koppling mellan CRM-träning och effekter 

på teamarbetets effektivitet och prestation (Haerkens, Jenkins & van der Hoeven, 2012; 

Figueroa et al., 2016; Rovamo et al., 2015). Tvetydigheten styrker behovet av vidare 
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forskning.  

Bearbetningen av intervjuerna ledde slutligen till ett genomgående tema som genomsyrade 

vår huvudkategori och subkategorierna. Temat var trygghet. Genom att besitta kunskap, ha 

tillgång till strukturerad kommunikation och gott ledarskap kan man uppnå ett välfungerande 

arbete i teamet. En gemensam känsla när respondenterna arbetar i fungerande team tycks vara 

trygghet. Ett lugn på individ- och gruppnivå uppnås då alla teammedlemmar vet sina 

uppgifter och vad som förväntas av gruppen. De kan då känna en struktur som minimerar 

patientsäkerhetsrisker och bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Haerkens, 

Jenkins och van der Hoven (2012) menar att CRM-utbildning bidrar till en öppen attityd i 

gruppen och därigenom har en positiv påverkan på arbetsmiljön. Scott och Podraza (2016) 

beskriver CRM som ett fördelaktigt verktyg för att framgångsrikt förbereda sig på, och 

hantera, en oväntad händelse och sällsynt nödsituation. 

5.1. Metoddiskussion 

Valet att en författare genomförde intervjuerna och att båda tillsammans transkriberade för att 

sedan lämna över för kontroll och korrigering av intervjuaren ger en mer tillförlitlig och 

enhetlig tolkning av intervjuerna. Intervjuanalysen genomförde författarna tillsammans, detta 

för att skapa en bättre analys och diskussion med fler infallsvinklar. Enligt Malterud (2014) 

ökar detta arbetssätt studiens reliabilitet. 

Kontinuerliga diskussioner och reflektioner fördes och intervjuerna lästes igenom vid flertalet 

tillfällen under bearbetningsprocessen för att kunna upprätthålla en helhetskänsla och 

förståelse för innehållet. Detta gjordes efter inspiration av Granheim och Lundman (2003). 

Författarna menar på att det finns en trovärdighet i studieresultatet. Det finns alltid en grad av 

tolkning när arbete med rådata sker (ibid, 2003), men med en god förståelse för 

studiedeltagarna och ett gott samarbete i kombination med noggrann innehållsanalys 

minimerades risken för att innebörder gått förlorade och data systematiskt exkluderats. 

En risk i studiens validitet kan dock varit att författaren inledde med att fråga deltagarna om 

deras definition av CRM. Om deltagarna kunde definiera CRM kan man tänka sig att frågor 

kring önskvärt ledarskap och kommunikation kan ha blivit färgade av inledningsfrågan. 

Däremot kunde inte majoriteten definiera begreppet vilket utifrån detta resonemang kan ha 

lindrat utfallet.  
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Både en fördel och en risk kan varit att deltagarna tilläts beröra områdets periferi under 

intervjuerna. Detta kan ha gett ett djupare innehåll till intervjuerna till studiens fördel 

samtidigt som intervjumallen inte blev exakt likadan hos alla deltagare vilket eventuellt 

kunnat göra resultatet något mindre enat. 

Författarna har valt att utgå från vetenskapliga studier och artiklar yngre än tio år på 

rekommendation av Joyce et al. (2016), med ett enstaka undantag då artikeln uppfyllde sitt 

syfte i studien och dessutom stödjs av ny forskning. Författarna värderar att studiens resultat 

diskuteras mot aktuell forskning. Detta ökar enligt Malterud (2014) studiens reliabilitet.  

Eftersom deltagarna i studien gavs anonymitet genom namn- och genuscensurering samt 

ställde upp frivillig på intervjuerna med möjlighet att dra sig ur under processen så kan 

författarna tänka sig att resultatet blev sanningsenligt. Deltagarna vågade delta och svara 

ärligt då ingen publicering av studien avses göras och ämnet inte anses känsligt att diskutera.  

Studiens resultat och den kliniska implikationen kan inte spåras tillbaka till deltagarna därför 

ses det inga negativa konsekvenser för deltagarna i sitt fortsatta arbete. Ingen 

beroenderelation till författarna bedömdes finnas och tillstånd till genomförande av studien 

gavs av verksamhetschef. 

Det som i resultatet skulle kunna vara känslig information är den personbundenhet i 

användandet av CRM som uppgavs, men inga djupare följdfrågor ställdes angående detta 

eftersom studiens fokus inte behandlade detta. Deltagarna behöll sin anonymitet vilket inte 

äventyrar deras integritet. 

Forskarna befinner sig på magisternivå och har en erfaren handledare som granskar arbetet 

kontinuerligt. 

 

6. Slutsats 

Studien visar att anestesisjuksköterskor inom Västerbottens läns landsting har en implicit 

uppfattning av Crisis Resourse Management. Enligt respondenterna används CRM-principer 

mest inom akutsjukvård och akut omhändertagande. De upplevde användningen av CRM som 

personbunden och upplever att metoden används på omedveten basis. Det framkommer att de 

har tillgodogjort sig kunskap om CRM på flera olika sätt däribland var praktisk övning den 

mest framträdande. 

Anestesisjuksköterskorna beskrev ledarskap och struktur som de mest framträdande 
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egenskaperna för att uppnå ett fungerande teamarbete och mellan raderna kan det utläsas att 

kunskap också är en viktig faktor i skapandet av ett fungerande teamarbete. 

Anestesisjuksköterskorna har en positiv inställning till CRM-principer och känner ökad 

trygghet med hjälp av metoden.  

Små enstaka lärotillfällen med kunskap enligt CRM-principer är troligen otillräckligt för att 

personalen ska kunna etablera CRM i verksamheten, förstå innebörden, sprida kunskapen 

samt använda metoden som ett rutinverktyg.  

Författarna ser en möjlighet till förbättring vad det gäller säker vård utifrån teamarbete med 

fokus på kommunikation. Därför tänker författarna att utförlig och kontinuerlig utbildning 

inom CRM är att föredra för att kunna uppnå en enighet med det rekommenderade 

användandet av CRM för att uppnå goda resultat. Genom att inkludera teoretisk och praktisk 

CRM-utbildning vid inskolning av nya kollegor kan det vara ett sätt att lägga en tidig grund 

för ett välfungerande användande av CRM i teamarbetet. Teoriutbildning kan förslagsvis ske 

via individuell nätbaserad utbildning då verksamheter i allmänhet har drabbats av 

personalbrist och har svårt att prioritera utbildningar, övningar och förbättringsarbeten i 

nuläget.  

Detta är en kompletterande studie till redan befintlig forskning som rör området. 

Anestesisjuksköterskors erfarenheter av CRM kan i framtiden vara relevant i ett större 

sammanhang eller för det enskilda sjukhuset för utvärdering och utveckling av 

patientsäkerhet.  
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Intervjumall                       BILAGA 1 

Hur länge har du arbetat som specialistsjuksköterska?  

Hur länge har du arbetat inom VLL?  

1. Vad tänker du på när jag säger CRM? 

2. Hur skulle du definiera CRM 

 

Om deltagaren inte kan svara på ovanstående frågor gå till fråga nr 6-8. Förklara sedan 

kortfattat och brett vad CRM är och återgå till fråga 3-5 innan fråga 9 ställs. 

 

3. Vad har du för erfarenheter av CRM? Hur ofta har du tränat/använt det? 

4. Kan du berätta om en händelse/situation där CRM användes? (Följdfrågor: Hur 

upplevde du det? Vad fick dig att känna så? Vad hände sen? Varför blev du..? 

5. Kan du berätta om någon fler händelse där CRM användes? 

6. Hur upplever du att teamkommunikationen fungerar i ditt dagliga arbete? 

7. Beskriv en händelse där kommunikationen fungerade bra/dåligt? 

8. Beskriv ett bra/dåligt ledarskap? 

9. Vad är din inställning till användning av CRM som verktyg? 

10. Hur kom du i kontakt med CRM? 

11. Vad har du fått för info och utbildning i detta? 

12. Vad har du får uppfattning att kliniken har för syfte eller policy kring detta? 

 

CRM står för Crew Resource Management och är ett verktyg utvecklat för att stärka 

samarbete mellan olika yrkeskategorier inom vården för att öka patientsäkerheten och 

förebygga misstag som beror på mänskliga faktorer. Olika konstellationer arbetar utifrån 



 

 

samma arbetssätt vilket gör det möjligt för arbetslag att ha ett gemensamt språk utan att ha 

arbetat ihop.   

CRM består egentligen av ett antal punkter (principer) som poängterar vikten av att ta tillvara 

på personal och resurser, planera arbetet och tillkalla hjälp i tidigt skede. Det handlar även om 

tydligt ledarskap och följarskap där arbetsuppgifter fördelas och information samlas in. Tydlig 

kommunikation är nyckeln i krissituationer. Bra ledarskap bygger på att alla arbetar mot 

samma mål. Kommunikation bygger på att alla ska veta vad som pågår, vad som behöver 

göras och vad som redan är gjort. Loop-kommunikation är ett sätt att försäkra sändaren att 

budskapet är mottaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kopia av ansökan om verksamhetschefs tillstånd att genomföra studie  BILAGA 2 

 


