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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskans arbete med akutsjukvård innebär ofta en stor utmaning, där olika 

stressfyllda komplexa situationer kan uppkomma. I akut kritiska situationer ställs höga krav 

på att arbetet genomförs på ett adekvat sätt. Studier har visat att en kompetent och samordnad 

hantering i kritiska situationer, där teamets förmåga att fungera som en effektiv kollektiv 

enhet, kan förebygga vårdskador. Teamträningar är ett sätt att under kontrollerade former 

träna och utveckla icke-tekniska färdigheter, öva på ovanliga komplexa kritiska situationer 

och få möjlighet att göra misstag utan risk för att skada någon patient.  

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser och effekter av träning i team med Crew 

Resourse Management.  

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv design genomfördes med sju 

sjuksköterskor med erfarenhet av anestesi-operation och barnsjukvård.  

 

Resultat: Visade på fyra kategorier Tydlighet Öppenhet, Samarbete och Ledarskap som 

viktiga komponenter för ett fungerande teamarbete med CRM. Resultatet visar att CRM har 

betydelse för arbetet i team med den akut kritiskt sjuka patienten, vilket enligt studie kan 

bidraga till förbättrad patientsäkerhet.  

 

Slutsats: Utbildning i CRM och ett standardiserat och strukturerat arbetssätt för 

kommunikation och teamarbete ökar möjligheterna för patienten att få ett optimalt 

omhändertagande i akut kritiska situationer.  

 

 

Nyckelord: Crew Resource Management, Kommunikation, Sjuksköterska, Teamarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: The nurse’s work within emergency care is often a big challenge, where various 

stressful complex situations may occur. It’s required that the work in critical emergency 

situations is carried out in an adequate manner. Studies have shown that a competent and 

coordinated management of critical situations where the team's ability to function as an 

effective collective entity can prevent health damage. Team Training is a way to safely train  

and develop non-technical skills, practice the unusual complex critical situations and have the 

opportunity to make mistakes without risk of harming any patient.  

 

Aim:  To describe nurses perceptions about team training and effects with 

Crew Resource Management 

 

Method: A qualitative interview study with a descriptive design was conducted with seven 

nurses with experience in anesthesia-operation and childcare.  

 

Result: Showed that four categories Clarity, Transparency, Collaboration and Leadership is 

important components of a functioning teamwork with CRM. The result shows that CRM is 

important to the team in the work of the emergency critically ill patient, this study gave a 

desire for improved patient safety.  

 

Conclusion: Training in CRM and a standardized and structured approach when it comes to 

communication and team work increases the opportunities for the patient to receive optimal 

care in acute critical situations. 

 

 

Keywords: Communication, Crew Resource Management, Nurse, Teamwork. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Abstract 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund      1 

1.1  Patientsäkerhet    1 

1.2  Akutsjukvård     1 

1.3  Teamarbete     2 

1.4 Kommunikationens betydelse    2               

1.5 Simulatorträning, CRM                          3 

1.6 Sjuksköterskans kompetens    4 

2. Problemformulering    4 

3. Syfte      5 

4. Metod     5 

4.1 Urval     5 

4.2 Datainsamling    6 

4.3 Dataanalys      6 

4.4 Etiska överväganden      7 

5. Resultat       8 

5.1  Tydlighet      8 

5.2  Öppenhet     9 

5.3  Samarbete      10 

5.4  Ledarskap     12 

6. Syntes     13 

7. Diskussion      14 

7.1 Metoddiskussion     14 

7.2 Resultatdiskussion     16 

7.2.1 Tydlighet     16 

7.2.2 Öppenhet     17 

7.2.3 Samarbete     18 

7.2.4 Ledarskap     20 

8. Klinisk nytta/klinisk implikation    21 

9. Forskningsförslag     21 

10. Konklusion     21 

Referenslista      22 

 

Bilaga 1. Till ansvariga verksamhetschefer 

Bilaga 2. Informationsbrev till Intervjudeltagare i studien 

Bilaga 3. Intervjuguide 

Bilaga 4. Samtyckesbrev 

 

 

 



1 

 

1. Bakgrund 

1.1 Patientsäkerhet 

 

Att patienter skadas i vården kan vara svårt att förstå, då uppgiften för de som arbetar där är 

att hjälpa patienterna. Missöden uppstår ändå och den mänskliga faktorn ligger bakom de 

flesta misstag och tillbud (Lindh & Sahlqvist, 2012). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) ska risker för att patienten utsätts för vårdskador minimeras, kravet på god och 

säker vård ska kunna säkerställas (SFS 2010:659). En kompetent och samordnad hantering i 

kritiska situationer är av avgörande betydelse för patientsäkerheten. Analyser av incidenter 

visar på att det i kritiska situationer brister i framförallt kommunikation och samordning av 

insatserna (Manser, Harrison, Gaba & Howard, 2009). Ineffektiv och otillräcklig 

kommunikation är bidragande faktorer till skador i vården. Fokus är på utförandet i hela det 

medicinska teamet för att förebygga skador, särskilt vid tidsbrist i stressande situationer 

(Østergaard, Østergaard & Lippert, 2004). Ineffektiv och otillräcklig kommunikation kan vara 

då överlappande tal förekommer, då någon annan än den ursprungliga talaren börjar tala, 

vilket kan leda till att budskapet inte kommer fram. När någon i teamet talar så är det lämpligt 

att ge respons på budskapet (Dekker, 2011).  

 

Avbrott eller brister i kommunikation har lyfts fram som en av de främsta orsakerna till fel 

som begås i vården och beräknas vara orsak till minst 80 % av de misstag som uppstår 

(White, 2012). En del av de skador som uppkommer beror på attityder, då personal inom 

vården betraktar dem som oundvikliga, samt att de accepteras och normaliseras. Den enskilde 

individens beslut och åtgärder i olika situationer påverkar säkerheten för patienten. Det 

viktigaste med upprätthållandet av säkerheten är att fortlöpande söka risker och omedelbart 

aktivt åtgärda dem innan olyckan inträffat (Lindh & Sahlqvist, 2012). Akutsjukvården delar 

många gemensamma drag med flygbranschen. Krav på snabba beslut och att vidta åtgärder i 

stressiga, komplexa och snabbt föränderliga situationer som kan äventyra effektivt teamarbete 

och utgöra ett hot mot säkerheten. Bristande kommunikation, ledarskap och teamarbete kan 

resultera i olyckor (Hicks, Bandiera & Denny, 2008). Utredningar vid olyckstillbud inom 

exempelvis flygbranschen visar att kunskap för att lösa problem eller minska risker kan ha 

funnits bland en eller flera medlemmar i teamet. De har inte vågat påtala dem för teamledaren 

av rädsla då de upplevt att denne har haft en högre rang än övriga medlemmar i teamet. Detta 

kan inom vården leda till att patienter kan riskera att avlida (Dekker, 2011). Det finns studier 

som visar att risken för att patienten ska avlida kan undvikas om patienten får rätt initial 

behandling (Esposito, Sanddal, Reynolds & Sanddal, 2003). 

       

1.2 Akutsjukvård 

 

Socialstyrelsen definierar akutsjukvård enligt följande: 

 
Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom 

eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som kräver 

omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akutsjukvård 

omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp 

till ett dygn (Socialstyrelsen, 2011, s. 10).  

 

Olycksfall och trauma av olika svårighetsgrader rör sig ofta om livräddande insatser samt att 

stabilisera vitala organfunktioner. Svårt sjuka patienter och trauman bör tas omhand av 
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akutteam där många ingående specialiteter samverkar med varandra i bedömningar och 

åtgärder för att ge patienten ett optimalt omhändertagande (Haljamäe, 2005). Situationerna är 

ofta oväntade och komplexa, ibland även dramatiska. Utgången för patienten om denne ska 

överleva, undgå skada eller men, beror på förmågan hos vårdpersonalen att fatta snabba beslut 

och agera. Besluten baseras på tolkning som vårdpersonalen gör i den akuta situationen. 

Kompetensen för detta kräver förmåga till ledarskap, kommunikation och samarbete med 

ingående aktörer under stressfyllda situationer. Målet är att rädda liv och undvika 

komplikationer (Stubberud, 2009). 

 

1.3 Teamarbete 

 

Team kan definieras som en grupp eller ett arbetslag med olika ingående arbetsuppgifter som 

kompletterar varandra, arbetar mot samma mål och har ett gemensamt arbetssätt (Svedberg, 

2003). Ett välfungerande team är beroende av ett gott samarbete och framförallt en 

välfungerande ledare (Berlin & Carlström, 2008). Två komponenter som är viktiga för ett 

team, är den enskilde individens förmåga att fungera som en medlem och hela lagets förmåga 

att fungera som en effektiv kollektiv enhet (Østergaard et al., 2004). Kännetecken för ett team 

vilka utför ett högpresterande arbete, är att medlemmarna har en tydlig målbild samt att de är 

överens om målet. För att uppnå ett högpresterande team krävs att teammedlemmarna har en 

tydlig målbild men även att de har även en öppen kommunikationsstruktur (Wheelan, 2010). 

Teamet är beroende av ett interprofessionellt arbetssätt, vilket innebär att de olika 

professionernas kompetens utnyttjas på bästa sätt för att skapa en vård med god kvalité. Varje 

profession bidrar med sin del för att uppnå resultat (Twaddle, 2012). Den enskilde individens 

inflytande i teamet har betydelse för att uppnå ett bra resultat. För att ett team ska kunna vara 

effektivt måste gruppens arbete förstås av den som är ledare (Sjøvold, 2008). Teamarbete har 

uppmärksammats i vården, då forskning inom andra områden än sjukvården påvisat att 

personal som arbetar i team i högrisk och högintensiva områden och arbetsmiljöer gör färre 

misstag än vid individuella arbetsinsatser. Medicinska misstag kan då förebyggas eftersom 

många misstag orsakas av dysfunktionella eller obefintliga teamarbeten (Lerner, Magrane & 

Friedman, 2009). Det finns olika teorier om hur ett team utvecklas. En del hävdar att de 

genomgår fasta faser, andra menar att det är teammedlemmarna behov av tillhörighet, kontroll 

och öppenhet måste tillfredställas för att kunna fungera optimalt (Sjövold, 2008). Flera studier 

visar på att traumapatienternas överlevnad ökar genom ett välfungerande traumateam (Patient, 

2007). 

 

1.4 Kommunikationens betydelse  

 

Det mesta som sker inom vården är ett resultat av kommunikation mellan människor samt 

deras handlande (Lindh & Sahlqvist, 2012). Att kommunicera innebär inte bara att samtala, 

utan här ingår också vårt kroppspråk. Hit hör ansiktsuttryck och ögonkontakt men även 

röstläget vilket har betydelse för hur budskapet uppfattas (Eide & Eide, 2006; Eide & Eide, 

2009). 

 

Sjuksköterskor rangordnar kommunikation och ledarskap som de viktigaste ingående 

komponenterna för ett fungerande teamarbete enligt en studie av Hicks, Bandiera och Denny 

(2008). Bristande kommunikation och dåligt samarbete mellan discipliner som samverkar 

kring patienter är bidragande orsak till att skador sker till följd av incidenser beroende på 
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dessa faktorer (Østergaard, Dieckmann & Lippert, 2011). Kommunikationens kärna är respekt 

för mottagaren. Ett aktivt lyssnande, vara öppen och samtidigt direkt, vi behöver vara 

medvetna om hur andra påverkas av hur vi kommunicerar och om hur vi själva utför 

kommunikationen. Det finns mycket som den enskilda kan göra för att förbättra denna 

förmåga. Vi behöver träna på kommunikation genom vägledning och teori (Eide & Eide, 

2009). 

 

1.5 Simulatorträning, CRM 

 

Simulering är en teknik inte en teknologi, det är ett sätt att guidas till en erfarenhet. 

Simulering återskapar en verklig miljö interaktivt och framkallar en känsla av att scenariot 

utspelas i en riktig miljö (Gaba, 2004). Simulatorträningar är ett sätt att under kontrollerade 

former träna och utveckla icke tekniska färdigheter. Att kliniskt få öva på ovanliga komplexa 

kritiska situationer och få möjlighet att göra misstag och lära sig utav dem utan risk för att 

skada någon patient (Lewis, Strachan & McKenzie Smith, 2012). 

 

Crew Resource Management (CRM) är en modell avsett att öka medvetenheten om vikten av 

mänskliga faktorers betydelse samt hur mänskliga faktorer kan påverkas (Østergaard, 

Dieckmann & Lippert, 2011). På 1980-talet så utvecklades CRM som ett svar på att det inom 

flygbranschen identifierats att fel begångna av den människliga faktorn är oundvikliga. 

Genom att fokusera på teamets kompetens framkom att misstag kunde undvikas, fel upptäckas 

tidigt och negativa konsekvenser minimeras. Träningen syftar till att fokusera på Non 

Technical Skills (NTS) vilket är icke-tekniska färdigheter som kan påverka teamprocessen 

(Sutton, 2009). NTS har vuxit fram för att beskriva den enskilde individens kunnande om 

kommunikation, samverkan mellan olika vårdprofessioner, beslutsfattande och 

situationsmedvetenhet (Nestel, Walker, Simon, Aggarwal & Andreatta, 2011). NTS ses som 

en motsats till praktisk kunskap, kunskapen om att avläsa och uppfatta situationer och fatta 

beslut grundat på NTS (Lewis et al., 2012; Nestel et al., 2011). Ledarskap och temarbete är 

ingående komponenter i det som kan beskrivas som NTS (Nestel et al., 2011). CRM 

designades för att stärka teamets icke-tekniska färdigheter, för att få ett gemensamt 

beslutsunderlag och för att stärka säkerheten i akut kritiska situationer (St. Pierre, Hofinger, 

Simon & Buerschaper, 2011). Träning enligt CRM lär hur en effektiv ledare arbetar och hur 

deltagare ska prestera på ett effektivt sätt, hur motsättningar ska hanteras inom teamet samt på 

vilket sätt ansvaret ska delas upp (Hansen, Uggen, Brattebø, & Wisborg, 2007). Att 

utformningen av CRM till vården startade med anestesiologi är ingen tillfällighet, 

patientsäkerhet har där en central roll (Gaba, 2010).  

 

Några av de grundläggande principerna för CRM är: 

• Att lära känna den egna arbetsplatsen så att det material som krävs lätt hittas. Kunskap om 

miljön innefattar också kunskap om den personal som finns där, så att alla vet inte bara sin 

egen utan även andras roller och vad det innebär för teamet. 

• Att förutse vad som ska göras, och delge övriga i teamet planeringen, för att på ett effektivt 

sätt kunna genomföra de komplexa uppgifter som kan uppstå i akuta situationer. 

• Att säkerställa ledarskapet och inta tydliga roller för ett effektivt teamarbete. 

• Att kommunicera effektivt genom att mottagaren bekräftar budskapet så att avsändaren kan 

säkerställa att det uppfattats korrekt (Carne, Kennedy & Gray, 2012). 
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1.6 Sjuksköterskans kompetens 

 

Arbetet som sjuksköterska kräver yrkeskompetens och kan definieras som kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt. Förmåga och skicklighet att kunna anpassa sig och möta krav 

från omgivningen utvecklas och förändras över tid (Stubberud, 2009). Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor beskriver några kärnkompetenser som är nödvändiga för arbetet inom 

akutsjukvården. Personcentrerad vård är att sjuksköterskan ser och förstår patientens 

individuella behov värderingar och förväntningar. Samverkan i team är att kunna 

kommunicera och samarbeta med andra yrkesgrupper med respekt, integritet och tydliga 

roller. Evidensbaserad vård innebär att använda sig av bästa tillgängliga kunskapen och 

beprövade erfarenheten för att kunna utöva så god och effektiv vård som möjligt. Säker vård 

förutsätter att alla har förståelse för hur viktigt säkerhetshetsarbetet är för att förhindra 

vårdskador (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2010). 

 

Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner beskriver kompetensutvecklingen som fem stadier. 

Dessa stadier är novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig, och slutligen expert och 

visar hur sjuksköterskan utvecklas. Första stadiet är novisens nivå, där sjuksköterskan saknar 

erfarenheter av situationer som hon stöter på. Sjuksköterskan behöver i detta skede hjälp av 

fasta rutiner och regler för att klara av sitt arbete (Benner, 1993). Många nyexaminerade 

sjuksköterskor saknar kompetens och erfarenhet för att ta hand om kritiskt sjuka patienter 

(Patient, 2007). Avancerad nybörjare är nästa stadie, uppnås efter cirka ett år i samma 

verksamhet. Vilket innebär att sjuksköterskan har sett tillräckligt många situationer för att se 

ett mönster och komponenter för att få grepp om situationen. Stadie tre är kompetent, på 

denna nivå är sjuksköterskan mer organiserad och effektiv, har lärt sig planera och analysera 

sina handlingar. Sjuksköterskan kan se vilka åtgärder som är viktiga och klarar av oväntade 

situationer. Stadie nummer fyra, den skickliga sjuksköterskan. Här behärskar sjuksköterskan 

att göra avsteg från rutiner och regler. Har skaffat sig lång erfarenhet och förstår situationerna. 

Ser helheter och kan känna igen det som avviker från det normala, vilket innebär att snabba 

beslut om åtgärder kan fattas. Slutligen det femte och sista stadiet i kompetensstegen är 

expert. Sjuksköterskan har på denna nivå en mycket lång erfarenhet och förlitar sig inte enbart 

på regler och rutiner, utan använder sig av sin intuition vilket leder till att kliniska 

förändringar upptäcks tidigt. På detta stadie kan kärnan i problemet urskiljas och 

sjuksköterskan behöver inte använda tid till andra bedömningar eller lösningar (Benner, 

1993). 

 

2. Problemformulering 

 

En utmaning för personal inom akutsjukvård är att lösa stressfyllda, kritiska situationer samt 

att på ett effektivt sätt hantera den komplexitet som därmed snabbt kan uppstå. Sjuksköterskor 

där förväntas idag kunna både bedöma, prioritera och utföra korrekta åtgärder i akuta 

situationer. Patientsäkerheten står i fokus i allt vårdarbete och är ett komplext område då 

vårdskador i största möjliga mån ska undvikas för att skydda patienten. Vårdskador kommer 

aldrig att helt kunna elimineras då det är människor som arbetar i vården. 

 

Genomgång av forskning inom det aktuella området visade att det inte fanns många studier på 

sjuksköterskors behov av teamträning av akuta kritiska situationer inom akutsjukvård, och hur 

det påverkar sjuksköterskans kompetens. Vårt arbete på en akutmottagning föranledde 

intresset till att undersöka området. 
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3. Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och effekter av träning i team 

med CRM. 

 

4. Metod 

 

För att kunna undersöka sjuksköterskors upplevelser och effekter av träning i team så valdes 

en deskriptiv design med kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskning fokuserar på, och 

har som mål att beskriva människors subjektiva upplevelser och erfarenheter, skapa en 

djupare förståelse av ett fenomen eller en problematik i sin naturliga miljö, exempelvis ett 

specifikt vårdsammanhang (Polit & Beck, 2012). 

 

4.1 Urval 

 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att sjuksköterskorna som intervjuades skulle ha 

erfarenhet inom professionen anestesi-barn-kvinnoklinik eller operation samt ha genomgått 

simulatorträning enligt CRM. I kriterierna efterfrågades även spridning i erfarenhet, kön och 

ålder. Önskvärt var att antalet informanter var två från respektive specialistkompetens.   

 

Ett brev med ansökan om godkännande att få genomföra studien sändes till 

verksamhetscheferna inom anestesi-barn-kvinnokliniken samt operation på ett mellanstort 

sjukhus i mellersta Sverige (Bilaga 1). Verksamhetscheferna inom respektive klinik 

vidarebefordrade inbjudan till sina vårdenhetschefer vilka genomförde urvalet. I brevet 

ombads de att förmedla informationen och inbjudan om att delta till sjuksköterskorna på 

respektive klinik, utifrån de fastställda kriterierna. De sjuksköterskor som valde att delta fick 

ett informationsbrev, (Bilaga 2) av respektive vårdenhetschef. Brevet innehöll information om 

studien, dess syfte samt hur och under vilken tidsperiod intervjuerna skulle genomföras.  

 

Vårdenhetscheferna valde ut informanterna, namnen på informanterna sändes via mejl till 

författarna. Informanterna kontaktades via mejl för att överenskomma om tid och plats som 

passade henne/honom bäst, då det var viktigt att intervjuerna utfördes i en trygg och bekväm 

miljö för de intervjuade. Informanterna ombads avsätta 30-45 minuter för intervjun.   

 

Sjuksköterskorna som deltog i studien var mellan 32-56 år, två män och fem kvinnor 

intervjuades. Deras sammanlagda genomsnittliga erfarenhet inom vården var 20 år, varav 15 

år som specialistsjuksköterskor.  En av sjuksköterskorna som intervjuades hade endast 

grundutbildningen. Tid sedan de genomgått CRM utbildning, varierade mellan två månader 

till ett och ett halvt år. Kvinnokliniken valde att avstå från deltagande i studien. 
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4.2 Datainsamling 

 

Intervjuer utgjordes utifrån en intervjuguide (Bilaga 3) med hjälp av semistrukturerade frågor 

som ställdes på samma sätt till alla informanter. Att ha frågor som inleddes med ord som; hur, 

vad, på vilket sätt och berätta mer, inbjöds informanterna till mer utvecklande svar, vilket 

resulterade i ökad kunskap om det område som studerades (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit 

& Beck, 2012). För att pröva intervjufrågorna och stärka studiens trovärdighet så att de 

svarade mot studiens syfte, samt träna intervjuteknik och inspelning genomfördes en 

pilotintervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter pilotintervjun utfördes korrigering av 

intervjufrågorna genom att frågor togs bort och ändrades.  

 

Sjuksköterskorna som deltog i studien informerades skriftligt (Bilaga 2) vid intervjutillfället 

om att all data kommer att behandlas konfidentiellt och att de när som helst kan avbryta 

intervjun utan att ange skäl. Informationen gavs även muntligt vid studiens start. Vid 

intervjuns början fick de skriva under samtyckesbrevet (Bilaga 4). 

 

Alla intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats på arbetstid då de blev avlastade 

arbetsuppgifter under tiden som intervjun tog. Informanterna fick information vid intervjuns 

start om att studien skulle kunna komma att avbrytas om verksamheten så krävde, vilket inte 

inträffade under någon av intervjuerna. 

 

Båda författarna deltog vid samtliga tillfällen, varav en av författarna intervjuade samtliga 

informanter för att öka studiens trovärdighet. Den andra författaren skötte diktafon och ställde 

probes (följdfrågor) där så behövdes för att stimulera berättandet vidare, till exempel: Hur 

menar du? Hur upplevde du det? Kan du utveckla? När intervjuer genomförs i den kvalitativa 

forskningen rekommenderar Polit och Beck (2012) att ljudinspelningar görs, då de efteråt ska 

kunna transkriberas ordagrant. Intervjuerna varade från 15-25 minuter.  

 

4.3 Datanalys 

 

Materialet transkriberades ordagrant och analyserades genom innehållsanalys av båda 

författarna tillsammans (Lundman & Hellgren- Graneheims, 2008). Den kvalitativa 

innehållsanalysen bearbetar texter, identifierar skillnader och likheter som delas in i 

kategorier och teman i olika steg och nivåer. Det beskrivs som att stegvis klassificera data för 

att finna mönster och teman, genom att analysera det skrivna materialet vilket innebär 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans modell (2004, 2008). 

 

Arbetssättet i studien var induktivt och insamlad forskningsdata kom således att bearbetas 

förutsättningslöst utan en i förväg utarbetad teori eller mall (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008). Författarna valde att skriva ut de olika intervjuerna på olikfärgade papper 

vilket förenklade bearbetningen av texterna.  

 

Datamaterialet lästes igenom av båda författarna och oberoende av varandra. Först 

översiktligt och allmänt för att få en känsla för helheten. Därefter genomfördes en mera 

noggrann och fördjupad läsning.  

 

En manifest innehållsanalys kom att genomföras av båda författarna, först enskilt och sedan 

gemensamt där varje enskild intervju kom att betraktas som en analysenhet. Inom 
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analysenheten identifierades domäner, vilket innebar en grov indelning av specifika 

ämnesområden i texten. Sedan analyserades varje domän genom markering av 

meningsenheter, mindre stycken av text som hörde ihop i innehållet och svarade mot tidigare 

angivna frågeställningar. Därefter delades datamaterialet in i meningsbärande enheter som var 

relevanta utifrån studiens syfte. Dessa meningsbärande enheter förkortades, abstraherades och 

kodades. Detta innebar att meningsenheterna fick en ”etikett” som kortfattat beskrev dess 

innehåll. Vidare delades de koder som liknade varandra in i kategorier (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Dessa kategorier visade det centrala budskapet i intervjuerna (Tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen                             

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

”Man ska vara 

tydlig med det 

man rapporterar 

så all information 

kommer fram” 

Tydlighet vid 

rapporter så 

information 

kommer fram 

 

 

Vara tydlig 

 

 

Tydlighet 

”Viktigt så att 

man inte blundar 

för det man ser 

utan man ska 

säga vad man sett 

när något är på 

väg att bli fel” 

Inte blundar för 

det som ses, 

utan utrycka det 

som ses även 

när något blir 

fel 

 

 

Inte ignorera 

 

 

Öppenhet 

”upplever att 

ledarens roll är 

viktig, men att 

alla måste får 

göra sin röst 

hörd” 

Ledaren viktig, 

allas röst ska 

höras 

 

 

Vara ledare 

 

 

Ledarskap 

”Vi talar olika 

språk, vi tror att 

vi förstått 

varandra i vården 

men det gör vi 

inte”. 

Olika språk, tror 

att vi förstår 

varandra det gör 

vi inte 

 

 

Att förstå 

 

 

Samarbete 

 

4.4 Etiska överväganden 

 

För deltagarna som intervjuades i studien handlade de grundläggande etiska principerna om 

frivillighet, integritet och konfidentialitet. Individskyddskravet kom att beaktas utifrån dessa 

fyra huvudprinciper: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Det tydliggjordes genom att det inspelade intervjumaterialet behandlades 

konfidentiellt, var avidentifierat och endast kom att användas i denna studie. Vidare beskrevs 

att deltagandet var frivilligt och medverkan kunde avbrytas utan att ange skäl. Samtliga 

kontaktuppgifter; till båda författarna och handledare har funnits tillgängliga. Informanterna 

informerades om följande forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har 

utarbetat angående informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Konfidentialitet 
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uppnås genom att det inte kan härledas från vilken av informanterna resultatet kommer. Etisk 

prövning behövde inte ansökas då intervjuerna utförs på personal (SFS 2003:460). I alla 

studier som inkluderar människor bör alltid nyttan med studien vägas mot eventuella skador 

och risker som den kan påföra de intervjuade deltagarna (SFS, 2003:460,9§). 

 

Författarna hade en utarbetad plan på hur eventuella problem som kunde uppstå skulle 

hanteras under och efter studien (Polit & Beck, 2012). I denna studie framkom inget som 

föranledde behov av bearbetning av samtalet efter intervjuerna. Klinikernas kurator var 

ombedd att bistå om behov skulle föreligga. 

Inga personuppgifter hanterades, vidare kom endast författarna och deras handledare att ha 

tillgång till materialet som kom att förvaras i låsta skåp. När arbetet är avslutat och godkänt 

kommer materialet att förstöras. Insamlad data kom att utmynna i en magisteruppsats. 

 

Forskningskravet beaktas genom att följa Örebro universitets kursplan, studiehandledning och 

anvisningar för att upprätthålla kvalitet angående metoder och litteratur inom kursens ramar. 

Sjuksköterskorna erbjöds att ta del av det färdiga resultatet. När intervjuerna avslutades fanns 

tid avsatt för att svara på följdfrågor från informanterna. 

 

5. Resultat 

 

Resultatet i denna studie visade att det fanns fyra kategorier för ett gott fungerande teamarbete 

med CRM. Det som kom att utkristalliserade sig var tydlighet, öppenhet, samt samarbete. 

Ledarskapets betydelse var också något som nästan samtliga deltagare nämnde, här nedan 

presenteras kategorierna med tillhörande citat. 

 

5.1 Tydlighet 

 

Utbildningen i CRM har hjälpt deltagarna att lära känna varandra bättre och det har resulterat 

i att teamarbetet har förbättrats. De har lärt sig att tala samma språk och att förståelsen för de 

olika medlemmarnas roller i vården samt att respekten för de andras uppgifter har ökat. 

För att kunna utföra ett skickligt arbete i en akut kritisk situation så krävs att sjuksköterskan 

känner sina kollegor i de andra teamrollerna, för att kunna få en djupare förståelse av hur 

deras arbetsuppgifter ser ut. Detta är en förutsättning för att kunna ta till sig vad som 

förmedlas i den akuta situationen både verbalt men även det som inte kommuniceras verbalt, 

via kroppsspråket. Det upplevdes att den genomgångna CRM träningen hade resulterat i ett 

bättre samarbete både sjuksköterskor emellan och till andra personalkategorier. En av 

informanterna uttryckte:  

 

”teamkänslan har blivit stärkts. Alla vet sin plats och vad som ska göras, vi har blivit 

tydligare emot varandra” (Ssk.3). 

 

Informanterna var även medvetna om att de har ett stort yrkesansvar och att det kunde bli fel 

när kommunikationen inte var tydlig. När det blir hög ljudvolym eller för mycket personal 

med överlappande tal i akut kritiska situationer så händer det att viktig information missas, det 

är information som kunde komma ha stor betydelse för patienten. 
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”Nej! Nu är det för hög ljudnivå här inne nu hör vi inte vad som ordineras och vad som 

bestäms så bara de som har något att säga får prata, vi måste ha arbetsro här annars hör vi 

inte ordinationerna” (Ssk.1). 

 

Att vara tydlig i kommunikationen i arbetet, särskilt i akut kritiska situationer, vilka är 

stressfyllda och kan leda till att information lätt missas då många talar samtidigt och många 

arbetsuppgifter ska ske simultant. Det innebär att om något inte är tillräckligt tydligt så bör 

informationen efterfrågas på nytt. Att vara tydlig i kommunikationen är A och O vilket var 

något som alla informanterna rangordnade högt för att få ett fungerande teamarbete. 

 

”Jag säger - ger patienten antibiotika nu, doktorn frågar sedan 5 minuter senare har 

patienten fått antibiotika? Varpå jag svarar ja för 5 minuter sedan” (Ssk.5). 

 

Informanterna upplevde att träning med CRM medförde att de kunde stanna upp och tänka 

efter om det var något som missats eller förbisetts under den akuta situationen. Insikten om att 

det är för patientens säkerhet samt att alla inblandade teammedlemmar har aktuell information 

om situationen har gett dem styrkan att efterfråga tydlighet. 

 

”Det blir tydligare vem som gör vad. Får ett kvitto på att de ordinationer som ges också 

utförs då budskapet upprepas för tydlig kommunikationen är viktig.” 

(Ssk. 4). 

 

Informanterna beskrev att otydlighet i kommunikationen skapade situationer där medicinska 

misstag sannolikt kunde komma att uppstå och både äventyra och påverka patientsäkerheten. 

Utbildningen har hjälp dem att lyfta fram den tydliga kommunikationen och att de tagit till sig 

att vara tydliga och upprepa så att all information kommer fram och att inte viktig information 

tappas bort. Utbildningen i CRM har ökat informanternas medvetenhet om sin egen och 

andras kommunikation. Det har resulterat i att de förbättrat sin överapportering till övrig 

personal genom att tydligt kommunicera ordinationer och upprepat när ordinationen är utförd. 

De olika personalkategorierna minimerar därigenom risken för att missförstånd ska inträffa. 

De uppgav också att vårdkvalitén och säkerheten stärktes men att detta har varit svårt att 

mäta. 

 

”måste själv ta ansvar för att träna att upprepa, att inte bara lyssna på ett kommando utan att 

upprepa. Det har inträffat flera incidenter (paus)…… det kan gå akuta meddelanden genom 

2-3 personer och då måste man säga rätt på vägen. Så där blir det en blandning av CRM och 

SBAR i mig i alla fall att man rapporterar och hur man rapporterar och att man ska vara 

tydlig med det” 

(Ssk. 1), (SBAR en kommunikationsmodell). 

 

 

5.2 Öppenhet 

 

Öppenhet innebar för informanterna att det var tillåtet att delge sina känslor och tankar till 

sina kollegor och även till andra professioner. De beskrev att det krävdes ett mod för att kunna 

vara öppen mot sina arbetskamrater, kunna säga det som kändes och upplevdes. Vilket också 

ställer krav på att personen har självkänsla och personkännedom om andra. Informanterna 

påtalade vikten av att skapa ett öppet klimat, där det är tillåtet att upplysa sina kollegor om 

saker som inte blir helt rätt.  
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”Inte vara rädd för att säga stopp när något blir fel” (Ssk. 6). 

 

Före genomgången CRM hade svårt att säga till sina kollegor då de inte ville peka ut någon 

som begår ett misstag. Det har blivit lite lättare att påtala brister sedan de genomgått 

utbildningen i CRM, även att de hade fått ett ökat mod och kunde lita på sin egen kunskap och 

kapacitet. Vilket resulterade i att de blivit bättre på att kunna sätta gränser och säga ifrån när 

de ser att ett fel begås. För att kunna utföra en trygg och säker vård för patienten ansåg de att 

det var viktigt med ärlighet mot både sig själv och andra. Det är ingen som tar illa upp utan 

inser att det är viktigt att problemet lyfts upp till diskussion.  

 

Öppenhet förutsätter enligt några informanter att sjuksköterskan och de andra professionerna 

respekterar varandra och varandras bedömningar samt är mottaglig för att andra är lika öppna 

mot henne/honom. När teamet har ett öppet klimat så bidrar de till att sprida ett gott 

arbetsklimat vilket genererar fortsatt öppenhet även i svåra situationer. Informanterna tagit till 

sig vikten av att vara öppen mot varandra men upplevde att det inte har införlivats i arbetet 

helt och fullt. Öppenheten förutsätter också att kunna ta kritik och råd från sina kollegor eller 

andra vilket hjälper sjuksköterskorna att växa och ökar patientsäkerheten. Informanterna 

upplevde fortfarande att det kunde uppkomma spänningar när de ville lyfta fram potentiella 

fel som begicks eller var på väg att begås och att. 

 

”alla kan man inte säga till utan att de tar illa upp” (Ssk.3). 

 

De kände sig stärkta efter att ha genomgått CRM träningen. Tilltron till sig själva och sitt eget 

kunnande blev större vilket resulterade i att de upplevde sig säkrare och kunde bättre 

argumentera för sin sak bättre än tidigare. Sjuksköterskorna fick ett större självförtroende att 

säga ifrån när fel begås eller håller på att uppstå. De uppgav att de blev mer fokuserade på det 

som var bäst för patienten och upplevelsen av att de inget kunde göra ändrades till en 

upplevelse av att de kunde påverka arbetet i de akuta situationerna. Kunna vara öppen och 

ärlig mot sina kollegor och andra professioner är något som växer fram med tid och mognad. 

En informant beskriver det som:  

 

”Att man kan få proffsigt och sakligt få säga till utan att man tar illa upp. Man får säga till 

utan att man sårar någon när jag ser att fel håller på att begås” (Ssk. 2). En annan: ”Viktigt 

så att man inte blundar för det man ser utan man ska våga säga vad man sett” (Ssk. 1). 

 

 

5.3 Samarbete 

 

De olika personalkategoriernas uttrycksätt kan för den enskilde individen uppfattas som 

uppenbart och enkelt att förstå, men för en utomstående kan det upplevas otydligt. Inom 

vården likaväl som på andra arbetsplatser finns en jargong av klinikbundet arbetssätt och 

utryck för olika saker. Det som på en klinik har en viss innebörd kallas för något helt annat på 

en annan klinik. Detta ställer höga krav på personalens kommunikationsförmåga men även på 

kunskap och kännedom om interprofessionellt samarbete. Efter genomgången CRM 

utbildning upplevde informanterna att de personligen lärt känna kollegor från andra klinker  

”vi har lärt känna varandra lite bättre och vi har förstått varandra språk” (Ssk.7). 
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”Det var verkligen jätte givande utbildning att få inblick i hur de olika avdelningarna som vi 

sammarbetar med i de akuta situationerna till exempel akuta snitt, vi har olika syn på saker 

vilket gör att man tänker rätt utifrån sig själv, fast det kan bli fel i slutändan. Vi talar olika 

språk, vi tror att vi förstått varandra i vården men det gör vi inte” (Ssk.1). 

 

Informanterna var alltid medvetna om att oförutsedda händelser kunde inträffa och genom att 

träna sig på att hantera dessa situationer så förbättrades omhändertagandet av den svårt sjuka 

patienten. Träningen gjorde att de var mer förberedda och litade mer på varandra framför allt i 

oförutsedda situationer. CRM träningen gjorde även att den traditionella hierarkin försvann 

lite vilket resulterade i mindre maktkamp i arbetet med patienterna. Det blev en känsla av ett 

vi, inte vi mot dem tänkande. 

Teamträningen stärkte även informanternas förståelse i vilka arbetsuppgifter som var dennes 

men även att det inte är fel att gå in och hjälpa en annan kollega där det kan vara nödvändigt. 

För att kunna hantera och bemöta de akuta situationer som uppstår i vården så krävds en 

professionell hållning i sin yrkesroll, till sina kollegor och övriga teammedlemmar men även 

till patienten och närstående. Arbeta i team gjorde att det blev tydligare, knöt ihop dem som 

faktiskt arbetade med patienten. CRM-utbildningen tydliggjorde deltagarnas ansvarsområde, 

rollerna blev klarare och resulterade i att det blev lättare att förhålla sig professionellt och ha 

en tydlig yrkesroll. 

 

”Jag känner mig stärkt i min yrkesroll för dels har jag fått förstå hur andra kategorier tänker 

men även min egen roll, man har med sig att man har en starkare förståelse för att vi är ett 

team” (Ssk. 5). 

 

Informanterna uppgav att det inte varit så lätt att förändra inarbetade mönster och att frångå 

sin inarbetade roll i hierarkin. De talade om att sådana förändringar tar tid att genomföra, trots 

att alla gått ifrån utbildningen med de bästa intentioner om att utbildningen skulle leda till en 

förändring. Förändringar kräver att personalen arbetar med och tränar fortlöpande och inte 

bara i utvalda situationer. Alla uppgav vikten av att regelbundet repetera minst engång per år 

för att kunna bibehålla sina kunskaper samt vidareutveckla den kompetens de fått efter 

genomgången CRM. Innan genomgången CRM träning så upplevde de inte att de utförde ett 

arbete som ett gemensamt team, vilka arbetar för att uppnå samma mål. Då de olika 

personalkategorierna saknade insyn i varandras arbetsuppgifter. 

 

”Jag har personligen tagit ett eget ansvar efter utbildningen för jag har i efterhand ångrat att 

inte jag åberopade att jag såg en sak men då tyckte jag att det där var på läkarnivå så det var 

inte min det handlade inte om att patienten var på väg att dö för då griper man in utan det 

handlar om etiskt socialt lite kränkande bemötande runt omkring som inte alls var okej på den 

salen som jag jobbade på så det har jag bestämt mig för efter den här kursen att det är helt 

okej att få säga till en specialist en som är överläkare” (Ssk 1). 

 

Flera av informanterna ansåg att CRM i framtiden skulle kunna leda till en större öppenhet på 

arbetsplatsen, genom att de olika kategorierna ser att de kan få ett stöd av varandra i arbetet 

och detta i sin tur utmynnar i ett samarbete. Genom att öva CRM så lärde sig vårdpersonalen 

att utnyttja alla resurser som fanns i teamet. De blev även medvetna om delar som påverkade 

och begränsade teamets prestationer.  

 

Informanterna upplevde dock inte att hierarkin hade förändrats markant efter utbildningen, 

fortfarande finns en stark hierarki i vården vilket försvårar det viktiga med att stoppa och säga 

till när fel begås eller om en kontroll missas. En känsla som flera av informanterna delade var 
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att det kommer att ta tid att genomföra förändringar av hierarkin. Det är upp till alla att ta 

ansvar och få ett fungerande team.  

 

”Ett eget ansvar att säga stopp när fel begås” (Ssk.1). 

 

”jag tror att det tar tid och att det är svårt att få en förändring på så kort tid som det handlar 

om. Så jag kan inte säga att det blivit mycket bättre, men att min medvetenhet ligger där och 

att jag har det med mig” (Ssk. 5). 

 

De upplevde efter genomgången CRM att de kunde hjälpa till att stärka kunskap hos nyare 

och oerfaren vårdpersonal i omhändertagandet av akuta patienter, då CRM ger arbetet en 

bättre struktur. De oerfarna behöver inte förlita sig på sina mer erfarna kollegor då dessa inte 

finns tillgängliga. Teamträningen hjälpte till att patienterna fick ett mer standardiserat 

omhändertagande. 

 

De upplevde det som positivt att alla deltagare gick ifrån utbildningen med en  

 

”AHA- upplevelse, om att så här både vill och borde vi kunna arbeta” (Ssk.3). 

 

Informanternas kollegors stöd i att arbeta enligt CRM var av största vikt för att få det nya 

arbetssättet att fungera optimalt. I de fall som CRM inte användes så upplevdes en stark 

frustration över att de hade kunskap om hur de borde ha arbetat. Medvetenheten om hur ett 

bra arbetes bör utföras minskar risken att fel begås och ökar därmed patientsäkerheten, detta 

är dock något som är svårt att mäta då det saknas metod för ändamålet.  

 

Vikten av att repetitionsövningar genomfördes regelbundet var ett önskemål som framkom i 

samtliga intervjuer för att inte inlärdkunskap skulle glömmas bort.  

 

Reflektion gör det möjligt att förbättra vårdprocessen men även den egna personliga 

utvecklingen stärks. Genom reflektion, bekräftelse och feedback på sitt handlande 

uppkommer nya perspektiv vilket möjliggör att vården förbättras och tillfredsställelsen med 

jobbet ökar. Reflektion som bör ske efter akuta situationer som inte är vardagliga eller vanliga 

är viktigt, det ger möjlighet att utföra en spegling tillsammans med kollegor över hur 

situationen har uppfattats och utförts. Inte som ett sätt att sätta dit varandra utan för att kunna 

förbättra sig inför framtida liknande akuta situationer. Att som sjuksköterska lyssna till sig 

själv, försöka förstå hur och varför reaktioner uppstår hos den egna individen i den akuta 

situationen. 

 

5.4 Ledarskap 

 

Informanterna poängterade vikten av att alla vet vem som är ledare, att personen som tar på 

sig ledarskapsrollen är tydlig med att det är den som har den uppgiften. Ledaren har störst 

betydelse för hur teamet fungerar, för att kunna få en bra struktur i arbetet med den akut sjuka 

patienten. Lyssnar ledaren inte på sitt team eller inte är tydlig i sin ledarroll leder det till ett 

sämre arbete och ett mindre patientsäkert omhändertagande av den akut sjuka patienten. En 

kompetent ledare känner av situationen och tar hänsyn och ser till att få följsamhet, leder de 

olika deltagarna för att maximera teamets kapacitet. Ledaren sätter fokus mot målet, genom 

det tydliga ledarskapet. I CRM så kan det som är oklart bli tydligt, och det sätts upp en tydlig 
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strategi för hur arbetet ska fortlöpa. En viktig del av ledarskapet är att kunna lyssna på hela 

teamet och att även kunna ta emot feedback om något brister i arbetet eller om något blir fel. 

 

”Ledarens roll i teamet är viktig men även att alla som ingår i teamet får göra sin röst hörd, 

komma med förslag på vad som kan ha glömts bort osv” (Ssk. 6). 

 

Ledare i akuta kritiska situationer kan förhindra att fel och misstag begås genom att se till att 

ordning och struktur följs i arbetet.  

 

”ibland kan det dras tre narkosläkare som ställer sig vid huvudet och så narkossköterskan 

som på något sätt ska vara med där och får inte riktigt plats. Och då blir det liksom att man 

inte vet vem av de tre som bestämmer för någon gör det ena och någon något annat och den 

tredje är bara i vägen. Men ingen säger något men det är ju det som det går ut på, man 

kanske ska säga hallå där! Vem är det som bestämmer här?” (Ssk. 5). 

   

Att arbetet i teamet är strukturerat och väl organiserat är mycket viktigt för patientsäkerheten. 

Korrigera och utvärdera under hela förloppet särskilt i akuta situationer när förändringar sker 

eller någon ny medlem ansluter till teamet. Vid de tillfällen då ledarrollen inte framträder 

tydligt finns risk för att misstag begås genom att det uppstår brister i arbetsfördelning och 

teammedlemmarnas olika arbetsuppgifter inte utförs eller slutförs enligt några av 

informanterna.  

 

Viktigt att någon tar på sig ledarrollen, flera gånger upplevde informanterna att den som 

skulle vara teamledare inte riktigt vågade ta på sig den rollen. De angav som möjliga skäl att 

det kunde bero på osäkerhet samt brist på erfarenhet och rutin.  

 

”Att någon tar på sig att man är ledare, jag tror inte att man alltid vågar det” (Ssk. 7). 

 

Att tillåta den som är ledare att vara den som leder, fördelar och skapar struktur och 

organiserar arbetet är ibland svårt. Det kan finnas teammedlemmar vilka har längre erfarenhet 

och högre rang, men inte är den som innehar rollen men vill träda in och ta över funktionen 

som ledare. Informanterna upplevde dessa situationer som mycket svårarbetade då det blev 

otydligt vilka arbetsuppgifter var och en hade samt vem de skulle lyssna till.  

 

”det kan även vara väldigt stressande i om det är något som inte fungerar eller någon 

oklarhet i vem som gör vad det behövs en tydlig ledare” (Ssk.1). 

 

En kompetent ledare gjorde att teamet fick tydliga roller vilket innebar att alla visste vad som 

skulle göras, resulterade i ett bättre omhändertagande av patienten enligt informanterna. De 

uppgav även att en del personer hade denna egenskap naturligt inom sig. Informanterna 

upplevde att en kompetent ledare inte alltid behövde vara den med längst erfarenhet, utan det 

kunde vara en mindre erfaren men med auktoritet att ta på sig ansvaret.  

 

 

6. Syntes 

 

Sjuksköterskorna i denna studie beskrev och lade största tyngd vid kommunikationens 

betydelse och vikten av tydlighet samt öppenhet mot kollegor. En kompetent ledare är också 

av yttersta vikt för att teamet ska fungera optimalt. De upplevde att CRM hade minskat 
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känslan av arbete på individnivå och belyste teamets betydelse i arbetet med den akut kritiskt 

sjuka patienten. CRM gav dem en större känsla av samhörighet med övriga teammedlemmar. 

Vid akut kritiska situationer upplevdes det som CRM stärkte den tydliga kommunikationen 

samt möjligheten att kunna vara öppna och känna sina teammedlemmar vilket leder till att 

omhändertagandet av akut kritiskt sjuka patienter förbättras. Om införandet av tydlighet, 

öppenhet, samarbete och ett gott ledarskap införs i alla arbeten i team och belyses så leder 

detta förhoppningsvis till nytta för patientsäkerheten. 

 

7.  Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

 

Urvalet av informanter utsågs av vårdenhetscheferna vid respektive klinik utifrån uppställda 

kriterier. En svaghet med denna metod kan vara att de tillfrågade då känt sig tvingade att delta 

i studien. En styrka är att vårdenhetscheferna känner informanterna och har kännedom om 

vilka informanter som kan tillföra ett bredare resultat, genom att de är vältaliga. Författarna 

undrar om detta kan ha påverkat resultatet?  Genom att det valt ut de som är positivt inställda 

till CRM. Ytterligare en styrka kan vara att antalet önskade informanter till studien lättare 

uppnås då deltagarna får en personlig förfrågan av vårdenhetschefen. Informanter ska helst 

vara vältaliga, välmotiverade och konsekventa och ge en täckande och rik information för att 

kunna ge en kvalitativ beskrivning av simulatorträning i team (Paulsson, 2008). Målet var att 

kunna få sex-åtta sjuksköterskor i urvalet att intervjua vilket var ett rimligt antal utifrån 

tidsplanen. Saturation uppnåddes redan efter sex intervjuer. Ett större urval tror författarna 

inte kunnat tillföra resultatet ytterligare data. Med för få informanter kunde tillförlitligheten i 

studien minska men även ett fåtal informanter kan skapa hög trovärdighet med tillräckligt 

djup på intervjun. Med ett stort antal informanter och med för mycket material kunde 

resultatet ha blivit svårbearbetat. Önskvärt hade varit att även deltagare från kvinnoklinken 

hade kunnat ingå i studien, då de genomgått CRM utbildning tillsammans med de övriga 

klinikerna. Troligen har resultatet inte påverkats markant av att kvinnokliniken valde att avstå, 

av oklar orsak då övriga informanters upplevelser var samstämmiga. Urvalet bestod av olika 

kliniktillhörigheter vilket troligen har gett en större tyngd till resultatet genom att samtliga 

informanter lyft fram de olika kategorierna oberoende av varandra. Ytterligare en styrka som 

stärker trovärdigheten är att både män och kvinnor deltog men även att det var en spridning i 

yrkeserfarenhet och ålder samt olika erfarenhet av vård (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

De strategier som författarna till denna studie använder för att visa på sin trovärdighet 

innefattar en noggrann beskrivning av bakgrund och metod och att ha ett samvetsgrant och 

etiskt förhållningsätt och övervägande vid studiens alla moment. Användandet av citat stärker 

ytterligare denna studies trovärdighet.  

 

Författarna har erfarenhet av sjuksköterskeyrket inom akutsjukvård från olika sjukhus i 

Sverige med 13 år vardera, en av dem har specialistutbildning inom anestesi samt 

intensivvård och har genomgått CRM. Den andra författaren läser magisterprogrammet i 

akutsjukvård. Genom medvetenhet om den egna förförståelsen kan risken minskas för att 

påverka både intervjusituationen och analysen (Larsson, 1994). Forskarens integritet det vill 

säga erfarenhet, kunskap och hederlighet är viktiga faktorer som Kvale och Brinkmann (2009) 

betonar, för att öka trovärdigheten. Författarna ställer sig frågan om den långa erfarenheten av 

arbete inom akutsjukvård samt erfarenheten från teamarbete kan ha inverkat på resultatet? 
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Valet att använda sig av en intervjuguide med semistrukturerad form gjordes för att inte gå 

miste om frågeområden. En intervjuguide gav författarna möjlighet att vara flexibla i 

utformningen. Intervjuer ger även en möjlighet till reflektion och följdfrågor (Polit & Beck, 

2012). Fördelar med djupintervju är att få djup och detaljer som ökar helhetsbilden samt 

förståelsen för komplexiteten. Genom att ställa följdfrågor kan informationen kontrolleras 

vilket leder till ökad reliabilitet. Nackdelar med djupintervjuer är att de är tidskrävande, ger 

mindre urval samt kan göra intrång i den personliga integriteten, de är inte lika anonyma som 

enkäter. Objektiviteten minskar på grund av intervjuar effekt. Det finns många fallgropar vad 

det gäller deltagarnas utsagor menar Alvesson (2010), vilket kräver ett stort mått av 

reflextivitet hos forskaren för att bedöma relevansen i utsagorna. Ett alternativ skulle ha varit 

att genomföra en fokusgruppintervju till denna studie men författarna har valt bort detta då 

risken är att deltagare inte vågar framföra avvikande åsikter och erfarenheter då 

gruppdynamiken kan påverka det som sägs (Polit & Beck, 2012). Vid gruppintervjuer kan 

risken också vara att de som är tystlåtna inte får framföra sin åsikt. Samt att om den som 

intervjuar tystar ner de talföra så kan det bli en dålig atmosfär (Trost, 2011). En fördel med 

fokusgruppintervju är att det hade varit tidsbesparande. Ett annat alternativ hade varit enkäter, 

nackdelar är då att riskera låg svarsfrekvens samt att det blir svårt at fånga nyanser och tränga 

ned på djupet. Fördelar hade varit att det blivit enhetliga frågor, inga mellanhänder som kan 

misstolka samt att de är tids effektiva och de även är lättare att få större materiel samt 

analysera risken för partiskhet minskar. Pilotintervjun som genomfördes hjälpte författarna 

med intervjuerna som följde genom att finna struktur och kärnan i frågorna. Genom att 

genomföra en pilotintervju så stärktes trovärdigheten (Kvale och Brinkman, 2009). 

 

Intervjuerna är djupgående och har öppenhet mot det okända, för att visa på nyanser och 

skillnader. Intervjumaterialet är berättande och subjektivt, informanterna har fått möjligheten 

att tala fritt (Polit & Beck, 2012). Kvalitativa enskilda intervjuer genomfördes med frågor 

med öppna svar, för att få informanterna att berätta med egna ord och för att belysa specifika 

personliga erfarenheter. Författarna är även medvetna om att vid en intervju kan intervjuaren 

omedvetet påverka informanten. Den som blir intervjuad kan eventuellt känna sig pressad att 

ge ett svar och även fundera över vilket svar intervjuaren eventuellt kan vilja ha. Författarna 

har gjort sitt yttersta för att få fram informanternas egna åsikter genom att presentera studiens 

syfte på ett genomtänkt neutralt sätt. Vidare har även intervjuerna försökt hållas i ett så 

neutralt stämningsläge som möjligt. Informanten har på inget sätt distraherats eller avbrutits 

under sin berättelse. Följdfrågor har ställts när den intervjuade talat till punkt och varit tyst en 

stund, för att inte stressa fram ett svar. Kan vi som författare på något sätt ha påverkat 

informanterna omedvetet? Vi som författare kan omedvetet ha förmedlat signaler såsom 

miner och ansiktsutryck vilka kan ha påverkat svaranden. Fördelar med att ha en intervju 

framför en enkät är möjligheten till att ställa följdfrågor, men även att det hjälpa informanten 

om han eller hon har frågor som behöver svaras på. Trovärdighet utgör ett problemen med en 

kvalitativ studie och trovärdigheten måste styrkas genom att påvisa att insamlad data är 

relevanta för aktuell problemställning (Trost, 2010). Denna studie redovisar öppet 

intervjufrågorna med följdfrågor som användes vilket bidrog till att öka studiens trovärdighet.  

 

En av författarna hade rollen som intervjuare under alla intervjuer för att öka tillförlitligheten. 

Denna metod valdes för att inte informanterna skulle uppleva att de var i underläge vilket kan 

tänkas bli fallet om informanten blir utfrågad av flera intervjuare samtidigt (Trost, 2010). En 

styrka var att båda författarna deltog vid samtliga intervjuer och båda oberoende av varandra 

har registrerat nyanser och skillnader i utsagorna. En nackdel kan ha varit att informanterna 

upplevt att de var i underläge då de intervjuades då båda författarna deltog. 
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Informanterna hade inte getts möjlighet att läsa frågorna i förväg, vilket hade kunnat 

övervägas då informanterna hade haft mer tid på sig att fundera över sina svar. Detta kan leda 

till att de talat ihop sig med sina kollegor. Alla frågor från frågeguiden ställdes vid alla 

intervjuer för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt.  

 

Transkriptionen genomfördes av båda författarna gemensamt. Betydelsefullt för studiens 

tillförlitlighet då samtliga nyanser och skillnader i utsagorna bör fångas (Polit & Beck, 2012).  

 

Då analysen genomfördes både enskilt och gemensamt så blev det en bättre reflektion av 

resultatet och nya infallsvinklar detta styrker trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna har under hela analysprocessen för en kritisk diskussion för att inte på något sätt 

dölja eller lägga till något samt förankrat slutsatserna i materialet. Presentationen genom 

Tabell 1 ger en styrka till studiens trovärdighet då denna visar på hur analysprocessen 

framkommit (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

I en liknande studie på en annan arbetsplats med en annan informantgrupp skulle kanske 

resultatet inte bli likadant. Författarna tror dock att överförbarheten skulle föreligga om 

intervjuerna skulle genomföras på samma arbetsplatser igen men med andra informanter. 

Dock skulle kanske inte samma resultat uppnås på en annan klinik eller ett annat sjukhus då 

sjukhusens policy, arbetssätt och åsikter kan skiljas åt. Utbildningens syfte och mål kan se 

annorlunda ut på ett annat sjukhus.  

 

7.2 Resultatdiskussion   

 

Författarna presenterar varje kategori för sig för att skapa en struktur för presentationen av 

resultatdiskussionen. Utbildningen och övningar i CRM hade skett tillsammans med de olika 

klinikerna och resultatet visade på liknande synpunkter. Syftet med studien var att beskriva 

hur sjuksköterskor upplevde träning i team med CRM.  

 

7.2.1 Tydlighet 

 

Informanterna har efter genomgången CRM blivit medvetna om brister i tydlig 

kommunikation, som kan uppkomma i stressiga situationer eller när det är mycket personal 

involverad. Teamträningen ökade medvetenheten om den tydliga kommunikationens 

betydelse. Samt hur de själva uttrycker sig i stressiga situationer för att minimera risk för att 

fel begås. 

 

Vid hård arbetsbelastning minskar den tydliga kommunikationen i gruppen till ett minimum 

samt även samordningen i teamet. Detta är något som regelbunden träning kan hjälpa till att 

förbättra (Flowerdes, Brown, Russ, Vincent & Woloshynowych, 2012). Vid tydlighet är det 

viktigt att använda hela kommunikationsregistret inklusive ögonkontakten och att tydliggöra 

budskapet genom respons på budskapet för att se att alla uppfattat (Eide & Eide, 2006; Eide & 

Eide, 2009). 

 

Att vara tydlig framkom i resultatet från samtliga intervjuer vilket var något som alla 

informanter rangordnade som en av de främsta aspekter för ett gott teamarbete. Informanterna 

upplevde att arbetet blev mer samordnat och effektivt om kommunikationen var tydlig och 
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precis och budskapet bekräftas att det gått fram. Vilket resulterade i att teamets medlemmar 

visste vem som gjorde vad och att ordinationer blev utförda. 

 

Att kommunikation är tydlig mellan teammedlemmar är av yttersta vikt i en kritisk situation, 

det är limmet som fogar samman separata individer till ett kraftfullt team (Gaba, Fish & 

Howard, 1994). En viktig princip i kommunikation är att meddelandet förstås av både sändare 

och mottagare av budskapet, att det som kommuniceras är tydligt (Nestel et al., 2011). Studier 

visar på att det viktigaste för patientsäkerheten är att det finns en mycket effektiv 

kommunikation i teamet som samarbetar runt patienten (Smith & Cole, 2009). För att kunna 

ge en säker vård av hög kvalité måste både kommunikationen och teamarbetet vara effektivt. 

En mycket vanlig orsak till att patienter skadas ofrivilligt är bristande kommunikation 

(Leonard et al., 2004). Kommunikation är den process genom vilken information tydligt och 

korrekt utbyts mellan gruppmedlemmarna, inklusive patienten. För att kommunikationen ska 

bli effektiv måste den vara fullständig och relevant, ska ges på ett klart och tydligt sätt som 

förstås. SBAR är ett av några standardiserade sätt att presentera patientinformation på, vilket 

står för Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation (Deering, Johnston & Colacchio, 

2011). 

 

 

7.2.2 Öppenhet 

 

Öppenhet framkom i resultatet genom att informanterna påtalade vikten av att inte blunda när 

de såg att något höll på att gå snett så att problemet blev medvetande gjort. Flera av 

informanterna påtalade att CRM givit dem ökat mod att lita på sin egen kunskap och 

kapacitet. Det har lett till en styrka att sätta gränser och säga ifrån när de ser att fel håller på 

att begås.  

 

En av de viktigaste delarna är att skapa en miljö där teammedlemmarna känner sig säkra så att 

de kan tala öppet när de ser brister de vill påtala (Leonard, Graham & Bonacum, 2004). 

Deltagarna måste ges möjlighet att delge sina erfarenheter i en rättfram och öppen och ärlig 

miljö. En medvetenhet om deltagarnas sårbarhet måste finnas så att det respekteras för att 

minimera stress och rädsla för att bli dömda av övriga i teamet (Fanning & Gaba, 2007). 

 

Ta kritik från och råd till sina kollegor förutsätter öppenheten vilket hjälper sjuksköterskorna 

att växa och ökar patientsäkerheten. Informanterna upplevde dock fortfarande att det kunde 

uppkomma spänningar när de ville lyfta fram potentiella fel som begicks eller var på väg att 

begås.  

 

I arbetsmiljön behövs ett ständigt flöde av positiv och negativ kritik på hur arbetet utförs. För 

att hjälpa människan att växa och utvecklas i arbetsrollen och som människa. Det finns ett 

kulturellt motstånd mot feedback, detta på grund av rädslan att såra och riskera att bli illa 

omtyckt. I vissa fall kan kritik skapa friktioner och ge upphov till långvariga konflikter. I 

slutna lågenergigrupper förekommer lite öppen kritik, medan det i grupper med behov av 

mycket spänning och dramatik förkommer frekvent med kritik för att kunna hålla ihop 

gruppdynamiken (Lennéer-Axelson & Tylefors, 1991). För de flesta innebär konflikter 

negativ och obehaglig känsla. Konflikter behövs för att utveckla relationer och gör dem 

produktiva samt för att stärka dem. När vänligheten tillåts större utrymme än ärlighet så leder 

detta till konflikträdsla det i sin tur ger leder till inkompetens (Svedberg, 2008). Personer med 

lågt självförtroende har svårt att ta emot kritik då de har stort behov av uppskattning, kollektiv 

kritik är däremot lättare att ta emot (Lennéer-Axelson & Tylefors, 1991). 
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När team medlemmar inte har vågat påtala fel och brister för ledaren av rädsla, då de upplevt 

att denne har haft en högre rang än övriga medlemmar i teamet, har olyckor inträffat. Detta 

kan inom vården leda till att patienter avlider (Dekker, 2011). Hierarki eller makt hindrar ofta 

människor från att tala öppet (Leonard et al., 2004).  

 

 

7.2.3 Samarbete 

 

Informanterna uppgav att de blivit medvetna om de olika sätten som olika personalkategorier 

kommunicerar på efter genomgången CRM. Medvetenhet om hur det kommuniceras i akut 

kritiska situationer har resulterat i en ökad förståelse för det gemensamma språket. Efter 

genomgången övning känner personerna teamdeltagarna mer ingående de har lärt sig 

varandras språk och förstår därmed det som kommuniceras på ett bättre sätt. Informanterna 

trodde att detta bidrog till att skapa bättre patientomhändertagande i akuta situationer. Med 

hjälp av reflektioner av de olika situationerna upplevde informanterna att NTS och den icke 

verbala kommunikationen fungerade optimalt då hela gruppen är sammansvetsad och har sina 

tydliga roller. 

 

Avsikten med reflektion är inte att förstå vad motparten känner utan att förmedla att innehållet 

i budskapet nått fram. Att någon lyssnar på budskapet och bekräftar detta stärker självkänslan 

hos motparten. Bekräftande kommunikation ger trygghet och tillit vilket innebär att relationer 

byggs upp och skapar ett bra arbetsklimat (Eide & Eide, 2009). 

 

Många faktorer påverkar att kommunikationen brister då läkare och sjuksköterskor är tränade 

i att kommunicera på olika sätt. Sjuksköterskor är undervisade att tala brett i beskrivningar av 

situationerna medan läkare går till kärnan (Leonard et al., 2004). Enligt Benner (1993) är 

reflektion över införskaffade erfarenheter en förutsättning för att kunna vidareutvecklas i sin 

yrkesprofession som sjuksköterska. Men även att lära känna sina kollegor är en 

huvudkomponent för att få hjälp och stöd av dem (Benner, 1993). 

 

Att få möjlighet att repetera regelbundet var en önskan som samtliga deltagare uppgav för att 

kunna bibehålla och utveckla CRM i det dagliga arbetet. Medvetenheten om att oförutsedda 

händelser kunde inträffa och att träna sig på att hantera dessa situationer förbättrar 

omhändertagandet av den svårt sjuka patienten. Träningen i team förbereder sjuksköterskorna 

vilket leder till att de litade mer på varandra framför allt i oförutsedda situationer.  

Team träningen stärker även informanternas förståelse i vilka arbetsuppgifter som är dennes 

men även att det inte är fel att gå in och hjälpa en annan kollega där det kan vara nödvändigt. 

Resultatet visar att team träningen som genomgåtts stärkt samarbetet. 

 

För att gruppen ska bli framgångsrik så måste samarbete finnas med som en faktor (Wheelan, 

2010). Ett lyckat team innebär att deltagarnas förmågor och resurser kombineras så att de 

kompletterar varandra För att teamet ska kunna lösa komplexa uppgifter krävs att deltagarna 

delger sina erfarenheter till varandra i en gemensam process (Sjøvold, 2008). 

 

Praktisk team träning ökar deltagarnas kunskaper och självförtroende i akuta situationer och 

denna kompetens bibehålls och fortsätter att öka i upp till sexmånader efter genomgången 

utbildningen (Wisborg, Brattebø, Brinchmann-Hansen, Uggen & Hansen-Schrøder, 2008). 

Utveckling av strategier för hur man tränar normala situationer för både ny och erfaren 

personal, använder checklistor och etablerade procedurer samt tränar i beslutsfattande och 
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team kordination. Systematiskt övande i att träna akuta och icke akuta situationer leder till 

förbättrande av utförande och förstärker patientsäkerheten (Gaba et al., 1994). Teamarbete 

och kommunikation är viktigt i kritiska situationer, och upprepad träning av dessa färdigheter 

bör göras regelbundet för att förbättra patientsäkerheten (Deering et al., 2011). För att 

patientsäkerheten ska förbättras krävs ett mångfasetterat synsätt. Enbart utbildning kan inte 

lösa problemet, utan det måste åtföljas av förbättringar i den kliniska verkligheten och dess 

processer. Införande och träning av en verklig säkerhetskultur på arbetsplatsen är det som 

förstärker de lärdomar som lärs ut i CRM-utbildning (Gaba, 2010). Innehåller utbildningen 

simulering utvecklas färdigheter och kunskaper i att hantera akut kritiska situationer vilket är 

av betydelse för omhändertagandet av patienten (Knudson, et al., 2007).  

 

Informanterna ansåg att efter genomgången CRM kunde oerfaren personal bli stärkta i sitt 

agerande, då CRM ger arbetet bättre struktur. De oerfarna behöver inte förlita sig på sina mer 

erfarna kollegor då dessa inte finns tillgängliga.  

Enligt Benners kompetensutveckling så är erfarenhet och träning det som stärker 

sjuksköterskans professionella hållning och utveckling. Ett sätt att skaffa erfarenhet på är 

genom övning. Efter några år i yrket blir handlingarna organiserade och planerade och akuta 

situationer hanteras utifrån den kompetens som förvärvats (Benner, 1993). 

 

Samspelet mellan människorna i teamet ligger till grund för att det ska bli en tydlig 

ansvarsfördelning och att risken för att misstag begås ska minimeras enligt informanterna. 

Höga krav ställs på färdighet i kommunikationen men även kunskap om interpersonell 

samverkan. Förändringar tar tid att genomföra, det kräver att personalen ges möjlighet att 

arbeta med och träna det nya arbetssättet fortlöpande. Innan genomgången CRM träning så 

upplevde de inte att de utförde ett arbete som ett gemensamt team vilka arbetar för att uppnå 

samma mål. Informanterna uppgav att det inte varit så lätt att förändra inarbetade mönster och 

att frångå sin inarbetade roll då vården har en stark tradition av hierarki. 

 

Genom att förvärva en gedigen kunskap om kulturen på arbetsplatsen tillåts åtgärder som 

fokuserar på styrkorna med teamet och möjligheter till förbättringar (Leonard et al., 2004). 

Sjukvården måste lära av andra branscher där säkerheten har stor betydelse. Vilket inte blir ett 

enkelt åtagande med tanke på att CRM-utbildning ska utformas för att spegla den kultur och 

verksamhet som råder på den enskilda arbetsplatsen och läras in och repeteras om och om 

igen så att personalen inte återgår till gamla invanda mönster. Vården måste kämpa för att 

skapa en kultur av öppen kommunikation och samarbete. Lärdomar borde dras från 

flygbranschen, som för länge sedan erkänt att de flesta felen orsakas av dålig kommunikation 

och samarbete snarare än individuella misstag (Oriol, 2006). Det kräver en kulturförändring 

inom vården vilket inte kan åstadkommas med enbart korta föreläsningar (Deering et al., 

2011). CRM utbildningen enbart är inte tillräcklig för att förändra ett inarbetat mönster, det 

tar tid att genomföra även små förändringar (Cooper et al., 2008). 

 

Reflektion efter akuta situationer ger enligt informanterna en möjlighet att få feedback på hur 

situationen har uppfattats och utförts. Inte för att sätta dit varandra utan för att kunna utveckla 

teamarbete och profession. En viktig del i utvecklingen av professionell kompetens är att 

kunna reflektera, och att omsätta detta i praktisk handling. 

Gibbs reflektionscykel är en modell som kan användas för att underlätta reflektionsprocessen, 

genom att sätta ord på vad som inträffat, vilka känslor som skapats av situationen både bra 

och mindre bra upplevelser. En process varigenom, individen utforskar sina erfarenheter i 

syfte att skaffa ny förståelse och kunskap. Att skapa en djupare eftertanke, att reflektera och 

analysera skapar ett lärande av erfarenheter vilket hjälper individen att utveckla och integrera 
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upplevelser från direkt erfarenhet till kunskap och till handlingsberedskap inför nästa liknande 

situation (Gibbs, 1988).  

 

Huvudmålet med debriefing är att reducera stress och öka återhämtningen efter en traumatisk 

händelse, genom att stimulera gruppenens sammanhållning och empatiska förmåga. För att 

kunna få en framgångrik debriefing och använda det som ett inlärnings tillfälle måste ett 

stöttade klimat finnas där deltagarna känner sig värdefulla, respekterade och fria att lära sig av 

situationerna (Fanning & Gaba, 2007). 

 

Efter genomgången CRM stärktes de i att regelbunden utvärdering av arbetsinsatsen är 

värdefullt för både den enskilda men också för teamet som helhet. För att kunna ge och ta 

emot feedback var det viktigt för dem att de var trygga i sin yrkesroll och i gruppen. 

 

 

7.2.4 Ledarskap 

 

Informanterna poängterade vikten av tydlig ledarroll, vilken har störst betydelse för hur 

teamet fungerar, för att kunna få en bra struktur i arbetet. Vidare framkom även vad som 

kännetecknar en bra ledare vilken leder de olika deltagarna för att maximera teamets 

kapacitet. Ledaren ska ha fokus mot målet, samt kunna lyssna på hela teamet. 

 

Vikten av att alla vet vem som är ledare, poängterades av informanterna samt att personen 

som tar på sig ledarskapsrollen är tydlig med att det är den som har den uppgiften.  

Ledaren upplevdes ha en nyckelroll för att få ett fungerande arbete i akut kritiska situationer. 

Ledarskapet läggs tonvikt på inom CRM (Gaba, 2010). Ledarskap och teamarbetes träning 

bör vara en prioriterad del för akutsjukvårdens personal för att knyta samman, förbättra 

arbetsrelationerna och få en bättre interaktion. Den medicinska utbildningen har ett behov av 

att kompletteras med utbildning i ledarskap och NTS (Flowerdes et al., 2012). Effektiva 

ledare minskar hierarkin och skapar en familjär situation vilket gör att teamdeltagarna känner 

sig säkrare att tala öppet och delta (Leonard et al., 2004). För att minska hierarkin så måste 

ledarskapet säkerställas i teamet, de som kan ta kommando och utföra denna arbetsinsats är de 

som har kompetens i NTS (Gaba et al., 1994). 

 

Flera av informanterna uppgav även att alla visste vad som skulle göras när teamet hade en 

kompetent ledare. Informanterna upplevde att en kompetent ledare inte alltid behövde vara 

den med längst erfarenhet, utan det kunde vara en mindre erfaren men med auktoritet att ta på 

sig ansvaret.  

 

Prioritering och fördelning av arbetsuppgifter till teammedlemar kännetecknar ett gott 

ledarskap För att kunna utföra detta måste man ha en god medicinsk kompetens, 

organisationsförmåga samt bibehålla sitt lugn vilket resulterar i att teamet presterar sitt 

yttersta ”Authority with participation, assertiveness with respect” (Gaba et al., 1994).  

 

Informanterna upplevde inte att hierarkin hade förändrats markant efter genomgången CRM 

utan fortfarande finns en stark hierarki. Detta gör det svårare att säga till när fel begås och 

säga till en kollega med högre rang.  

 

Auktoritära ledare förstärker hierarkin vilket skapar onödiga risker för patienten (Leonard et 

al., 2004). Det ledaren säger är inte det viktigaste utan det är dennes sätt att vara, reaktioner 

och beteende (Sjøvold, 2008). Ledarens uppgift är att mobilisera och kanalisera 
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medlemmarnas energi. Ledare har en större betydelse i gruppen än de andra medlemmarna, då 

denne innehar den formella makten samt involveras i de enskilda medlemmarnas auktoritets 

problematik (Lennéer-Axelson & Tylefors, 1991). Ledare vilka använder strategin att fördela 

makten till deltagarna underlättar teamets utveckling, detta då det är svårt för en ledare att 

utföra alla ledarskapets funktioner. Genom att omfördela makten stärks gruppens 

produktivitet och utveckling. När ledaren och teamet inte är överens om ledarrollen och 

misslyckas med att lösa denna konflikt, uppstår en kamp om makt och kontroll. Gruppens 

sammanhållning, produktivitet och struktur påverkas negativt (Wheelan, 2010).  

 

8. Klinisk nytta/Klinisk implikation 

 

Belysa betydelsen och behovet av strukturerad och regelbunden interprofessionell samträning 

för sjuksköterskor i akuta situationer.  För att akutsjukvården ska kunna utveckla 

omhändertagandet av den akut sjuka patienten krävs ett standardiserat omhändertagande även 

i mindre brådskande ärende vilket förhoppningsvis leder till förbättrad patientsäkerhet. 

Sjuksköterskor har behov av att få stöttning och kompetensutveckling som krävs för att på 

bästa sätt optimera det akuta omhändertagandet genom att sätta patientsäkerheten i fokus. 

Förhoppning om att studien ska leda fram till förbättringsförslag för att kunna införas inom 

akutsjukvården i arbetet med akut sjuka patienter. Till exempel att kontinuerlig träning och 

repetitionsutbildning både på individnivå och i team erbjuds till dem fortlöpande.  

En studie av Pearson och McLafferty (2007) visade på att majoriteten av 

sjuksköterskestudenterna var överens om att simuleringsövningar var ett effektivt sätt att lära 

sig, samt att få visa sina NTS, bedömas och därefter identifiera ytterligare behov av lärande. I 

nyare litteratur belyses nödvändigheten av att införa NTS redan i grundutbildningen. 

 

9. Forskningsförslag 

 

Utveckla kommunikation och teamtränings modell för vårdpersonal inom akutsjukvården för 

att säkerställa ett patientsäkert arbete då teamarbetet måste fungera i akut kritiska situationer 

för patientens bästa. Observationsstudier av akut kritiska situationer under en CRM övning 

eller på verkliga situationer för att observera hur det fungerar och inte bara hur 

sjuksköterskorna upplever teamträningen med CRM. Något annat som skulle vara intressant 

att titta på vore att se om det går att identifiera ytterligare ledaregenskaper som skapar en god 

ledare. 

 

10. Konklusion 

 

Utbildning i teamträning och ett standardiserat och strukturerat arbetssätt för kommunikations 

och teamarbete ökar möjligheterna för patienten att få ett optimalt omhändertagande i akut 

kritiska situationer. Den mentala förberedelsen från simulatorövningar ger trygghet för 

teamets medlemmar, att under kontrollerade former fått öva akuta kritiska situationer och 

känslan av att ha beredskap för dessa. 
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BILAGA 1   

2013-01-22   Till ansvarig verksamhetschef vid  

 

Vi är två studenter som under våren ska skriva vårt examensexamensarbete om 

”Senarioövningar/ teamövningar” vid Örebro universitet. Syftet med vår studie är att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av simuleringsövningar i team med CRM. 

Vi som ska genomföra studien heter Doris Brännström och Linda Wernersson, vi arbetar som 

sjuksköterskor på akutmottagningen i Norrköping.   

Intervjuerna är tänkta att äga rum på deltagarnas arbetsplats under arbetstid. Varje intervju 

beräknas ta cirka 30-60 minuter och kommer att spelas in med hjälp av diktafon. All 

information kommer att behandlas konfidentiellt och inspelat material förstöras efter godkänd 

uppsats.  

 

Vi vill med detta brev fråga Dig som verksamhetschef om att få samtycke till att intervjuer får 

genomföras, samt om du kan förmedla förfrågan om deltagande till två sjuksköterskor inom 

din enhet med specialistkompetens. De ska ha genomgått CRM utbildningen (Crew Resource 

Management). Gärna en man och en kvinna med varierande tjänstgöringsår.  

Informationsbrevet bifogas 

 

Vid intresse av deltagande var vänlig återkoppla snarast till någon av oss.                                                                                                            

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss 

 

Med vänliga hälsningar  

     

                                                                                       Handledare: 

Doris Brännström     Linda Wernersson Xxxxxxx  Xxxxxxxxxx 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Lektor, Örebro universitet 

Xxxxxxxx@xxx.se   Xxxxxxxx@xxx.se  Xxxxx  Xxxxxxxxxx 

073-xx xx xxx    070-xx xx xxx                     Lektor, Örebro universitet  

       

  

 



 

BILAGA 2 Informationsbrev till intervjudeltagare i studien 

2013-01-22 

        

Vi är två studenter som under våren ska skriva vårt examensexamensarbete om 

”Senarioövningar/ teamövningar” vid Örebro universitet. Syftet med vår studie är att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av simuleringsövningar i team med CRM. 

Vi som ska genomföra studien heter Doris Brännström och Linda Wernersson, vi arbetar som 

sjuksköterskor på akutmottagningen i Norrköping. 

Du som sjuksköterska tillfrågas nu om att medverka i studien. Ditt deltagande innebär att vi 

genomför en intervju med dig där du får berätta om dina erfarenheter och upplevelser inom 

det aktuella området. Intervjun kommer att äga rum på din arbetsplats under arbetstid och är 

beräknad till ungefär 30-60 minuter men avbryts om ditt arbete kräver det. Skulle det inträffa 

får intervjun fullföljas vid ett senare tillfälle som passar dig. Tid och lokal kommer att vara 

utifrån dina önskemål. 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i studien 

utan att behöva förklara varför.  

Allt material som framkommer ur intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, inga 

personuppgifter eller särskilda händelser kommer att redovisas. Allt inspelat material kommer 

att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd.  

 

 

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller våra handledare  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

                          

                                                                                       Handledare: 

Doris Brännström     Linda Wernersson Xxxxxxx  Xxxxxxxxxx 

Leg, sjuksköterska Leg sjuksköterska Lektor, Örebro universitet 

Xxxxxxxx@xxx.se   Xxxxxxxx@xxx.se Xxxxx  Xxxxxxxxxx 

073- xx xx xxx    070- xx xx xxx    Lektor, Örebro universitet 
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Bilaga 3 

 

1. Ålder?  

2. Man/Kvinna  

3. Hur länge har du arbetat inom vården som specialistsjuksköterska? Hur länge har ni haft 

erfarenhet av vårdarbete? 

4. Vad var din roll i teamträningen?   

5. Hur länge sedan genomgick du kursen?  

Vi vill beskriva hur sjuksköterskor upplever träning i team med CRM. 

6. Kan du beskriva hur du upplever att det är att arbeta med patienter i akut uppkomna 

situationer? 

7. Hur upplevde du teamträningen?   

8. Hur ofta skulle ni vilja repetera CRM?   

9. Hur upplever du att teamträningen hjälpt dig med dina bedömningar i akuta situationer?  

10. Vad har förbättrats i arbetet i akuta situationer efter att du genomgick teamträning med 

CRM?  

11. Upplever du att det är någon skillnad i din yrkesroll efter genomgången teamträning? I så 

fall vad?  

12. Är det något ni själva tänkt på som vi inte har tagit upp?  

 

Kan du berätta mer? Hur menar du? Hur tänkte du då?  Vad upplevde du då? Kan du 

utveckla? Vi använde probes ovan vid behov under intervjun! 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

BILAGA 4 - Samtyckesbrev 

 

Jag har fått både muntlig och skriftlig information om studien samt att intervjun kommer att 

spelas in på band och att materialet kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd och 

publicerad.  

 

Jag är medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som helst och utan 

närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor upplever simuleringsövningar i team 

med CRM. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer att 

sammanställas i en D-uppsats. Ingen enskild person kommer att kunna identifieras.  

 

 

Härmed samtycker jag till att delta i studien 

 

DATUM 

 

 

______________________ 

Namnteckning 

 

 

 

 

________________________ 

Namnförtydligande 


