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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kommunikation är en av anestesisjuksköterskans icke-tekniska färdigheter. Inom 

anestesi administreras potenta läkemedel vid induktion och intubation, varför det är 

nödvändigt att informationsöverföringen vid momenten uppfattas korrekt av mottagaren. 

Följaktligen ingår det i anestesisjuksköterskans kärnkompetenser att ha en utvecklad 

kommunikationsförmåga för att kunna uppnå en säker vård för patienten.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur closed-loop communication [CLC] används 

mellan anestesisjuksköterskor och anestesiologer vid induktion och intubation samt att 

observera omgivningens inverkan på kommunikationen. 

Metod: Studien hade en kvantitativ och kvalitativ deskriptiv ansats. Observationsprotokoll 

inspirerade av CLC och Nurse Anaesthetists’ Non-Technical Skills [N-ANTS] användes vid 

genomförandet av totalt 20 observationer på en operationsavdelning i Mellansverige.  

Resultat: Personalen använde CLC i mer än hälften av observationstillfällena. Användningen 

av CLC varierade beroende på om operationerna var planerade eller akuta samt vilken 

profession som administrerade läkemedlen. Merparten av kommunikationen bedömdes enligt 

N-ANTS vara av god kvalitet. Kommunikationen vid induktion och intubation påverkades av 

bland annat förberedelser, roller, prioriteringar samt teknisk utrustning och hjälpmedel.  

Slutsats: Resultatet indikerar att användning av standardiserade kommunikationssätt samt 

minimering av distraktioner ökar kvaliteten på kommunikationen samt minskar risken för 

avbrott vid induktion och intubation.  
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ABSTRACT 

Background: Communication is one of the nurse anaesthetist’s non-technical skills. In 

anaesthesia, potent drugs are administered during induction and intubation, therefore it is 

necessary that the exchange of information during these procedures are correctly perceived by 

the recipient. Consequently, a well-developed communication skill is part of nurse 

anaesthetist’s core competencies in order to maintain patient safety. 

Aim: The aim of the study is to investigate how closed-loop communication [CLC] is used 

between nurse anaesthetists and anesthesiologists during induction and intubation, and to 

observe which environmental factors affected the communication.  

Method: The study had a quantitative and qualitative descriptive approach. Observation 

protocols inspired by CLC and Nurse Anaesthetists’ Non-Technical Skills [N-ANTS] were 

used during data collection of a total of 20 observations at an operation unit in Sweden.  

Results: The anaesthesia personnel used CLC in more than half of the observations. 

However, the use of CLC varied depending on whether the surgeries were planned or 

emergent, and which profession administered the drugs. According to N-ANTS, most of the 

exchanged communication was considered to be of good quality. Communication during 

induction and intubation was for instance, affected by preparations, roles, priorities and 

technical equipment and devices. 

Conclusion: The result indicates that the use of standardized communication methods and the 

minimization of distractions, increases the quality of communication and reduces the risk of 

interruptions during induction and intubation. 
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BAKGRUND      

Kommunikation är ett vårdvetenskapligt begrepp som innebär informationsöverföring mellan 

två parter. Det används som ett redskap för att komma överens om hur ett mål ska uppnås 

(Fredriksson, 2017). Inom vården används kommunikation dagligen i olika kontext och 

mellan olika professioner. Smith och Mishra (2010) beskriver hur sjuksköterskor upplever 

kommunikation med anestesiologer och identifierar att icke-verbal kommunikation är ett 

effektivt sätt att förmedla information på. Kommunikation mellan vårdpersonal kan variera 

beroende på vem som skickar och vem som tar emot information och är indelad i tre olika 

uttryck; suggestivt, funktionellt och informellt. Den kan vara direkt riktad till en person, 

såsom suggestiv kommunikation men kan också vara indirekt, exempelvis vid funktionell 

kommunikation. Där förmedlas information till patient och samtidigt informeras vårdpersonal 

om var i arbetsgången de befinner sig. Icke-verbal kommunikation är en typ av indirekt 

informationsöverföring som används flitigt mellan anestesisjuksköterskor och anestesiologer 

och är ibland en avgörande del i att uppnå en god patientvård (Larsson & Holmström, 2013).  

 

Det finns barriärer vilka kan påverka hur säker informationsöverföring blir samt vilken 

kvalitet den får mellan vårdpersonal. Många gånger är problemet den mänskliga faktorn men 

det finns också tillfällen då oförutsedda händelser uppstår (Balki, Chakravarty, Salman & 

Wax, 2014; Bonafide et al., 2019; Brady, Malone & Fleming, 2009; Flin & Maran, 2015; 

Gjeraa, Jepsen, Rewers, Østergaard & Dieckmann, 2016; Santos et al., 2012; van Beuzekom, 

Boer, Akerboom, & Hudson, 2010). Hierarki och olika ledarroller är faktorer som kan 

påverka hur ett interprofessionellt team interagerar. Likväl som att en ledare kan ha olika 

ledarskap som påverkar teamet, kan det också bli problematiskt om fler medlemmar i teamet 

tar en ledande roll eller om det blir oklart vem som är ledare (Cook et al., 2014; Flin & 

Maran, 2015; Okuyama, Wagner & Bijnen, 2014). Sjuksköterskor föredrar att arbeta med 

kollegor utan att hierarki råder, där teamet har ett öppet klimat och behandlar varandra med 

respekt (Okuyama et al., 2014). En bra ledare involverar vårdpersonal i patientvården och 

leder personalen mot gemensamma mål (Gjeraa et al., 2016; Larsson & Holmström, 2013). 

Om följare i arbetslaget inte känner sig bekväma med sin ledare tenderar de att inte ta till orda 

om risker identifieras i arbetet, vilket kan leda till att patienter utsätts för fara (Beament & 

Mercer, 2016; Belyansky et al., 2011; Okuyama et al., 2014; Rutherford, Flin & Mitchell, 

2012; Santos et al., 2012). 
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Organisatoriska faktorer kan påverka hur vårdpersonal kommunicerar med varandra. Faktorer 

såsom kostnadseffektivitet, arbete under tidspress och att göra flera saker samtidigt kan bli 

negativa inslag i kommunikationen (Balki et al., 2014; Santos et al., 2012). Vidare kan 

kommunikation i vårdarbetet påverkas av annan personal som distraherar eller av tekniska 

utrustning såsom larmande apparatur och mobiltelefoner. Läkemedelsmisstag har en koppling 

till att personal förlorar sitt fokus när kommunikation brister i samband med administrering. 

De fel som har identifierats är bland annat inkorrekta enheter på sprutor samt att fel läkemedel 

eller dos administreras, vilket riskerar patientsäkerheten (Bonafide et al., 2019; Brady et al., 

2009; Cook et al., 2014; Glavin, 2010; Rodziewicz & Hipskind, 2020; van Beuzekom et al., 

2010).  

 

På operationsavdelningar samarbetar olika professioner runt patienter som ska opereras, bland 

annat anestesisjuksköterskor och anestesiologer. När anestesi påbörjas bör det kommuniceras 

på ett sådant sätt att det uppfattas av teamet och därmed finns en beredskap om 

komplikationer skulle uppstå. Några moment som anses kritiska är induktion och intubation 

då potenta läkemedel administreras av anestesipersonalen (Beament & Mercer, 2016; Cook et 

al., 2014; Glavin, 2010; Jones et al., 2018; Lyk-Jensen, Jepsen, Spanager, Dieckmann & 

Østergaard, 2014; Rutherford et al., 2012; Salik & Ashurst, 2019; Smith & Mishra, 2010).  

 

Anestesisjuksköterskor ska tillgodose en säker vård för patienter, vilket kan uppnås med 

standardiserade kommunikationssätt (Riksföreningen för anestesi- och intensivvård [Rf 

AnIva], 2012). Det har därför tagits fram instrument för att mäta och utvärdera hur väl 

anestesipersonal kommunicerar i operationssalen (Flin, Patey, Glavin & Maran, 2010; Jones 

et al., 2018). Trots ansvaret att upprätthålla en säker informationsöverföring, visar studier att 

knapphändig interprofessionell kommunikation står för en stor del av de faktorer som hotar 

och påverkar patientsäkerheten (Beament & Mercer, 2016; Belyansky et al., 2011; Brady et 

al., 2009; Doorey et al., 2020; Gjeraa et al., 2016; Jones et al., 2018; Okuyama et al., 2014; 

Salik & Ashurst, 2019; van Beuzekom et al., 2010).  

 

Intraoperativt krävs tekniska färdigheter under moment som induktion, underhåll och vid 

avslut av anestesi (Rf AnIva, 2012). Dessutom behövs kunskap om icke-tekniska färdigheter 

hos vårdpersonalen. Färdigheterna innebär bland annat att kunna förbereda och prioritera 

arbetsuppgifter, utbyta information i teamet, förutse komplikationer samt förebygga dessa 

genom kontinuerlig utvärdering under vårdprocessen (Boet et al., 2018; Jones et al., 2018; 
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Smith & Mishra, 2010). Det har utvecklats ett mätinstrument specifikt för 

anestesisjuksköterskor, Nurse Anaesthetists’ Non-Technical Skills [N-ANTS], som är en 

bedömningsmall för att utvärdera icke-tekniska färdigheter. N-ANTS är relativt nytt och 

därför finns det sparsamt med observationer gjorda med mätinstrumentet (Lyk-Jensen et al., 

2014).   

 

Ett koncept för säker kommunikation är closed-loop communication [CLC] vilket genomförs i 

tre steg; call out, check back och closed-loop. Kommunikationen börjar med att avsändaren 

gör en call out; överför meddelande om ett moment som ska genomföras. Mottagaren av 

meddelandet gör en check back; en verbal kvittens på att momentet genomförts vilket sedan 

avslutas med att avsändaren bekräftar att mottagaren förstått rätt och således sluter cirkeln, 

closed-loop (Härgestam, Lindkvist, Brulin, Jacobsson & Hultin, 2013).  

 

Closed-loop communication har länge använts inom flyget, militären och kärnkraftsindustrin. 

I dessa branscher kan felaktigheter ha förödande konsekvenser och användningen av 

kommunikationssättet har bidragit med ett minskat antal olyckor orsakat av bristande 

kommunikation (Belyansky et al., 2011; Jones et al., 2018; Salik & Ashurst, 2019). Inom 

nämnda högriskindustrier finns det empirisk data som styrker att CLC ökar säkerheten, dock 

finns det sparsamt med observationsstudier inom sjukvården (Salik & Ashurst, 2019). Trots 

att kommunikationssättet är enkelt att använda och är patientsäkert måste alla professioner i 

ett team få träna på detta innan implementering av arbetssättet. Vårdpersonal behöver förstå 

när och hur kommunikationssättet ska användas och helst genom simuleringsträning. Utan 

tillräcklig träning kan det tillämpas på fel sätt och istället äventyra patientsäkerheten 

(Beament & Mercer, 2016; Doorey et al., 2020; Flin & Maran, 2015; Salik & Ashurst, 2019; 

Savage et al., 2017). Det vill säga när CLC inte implementerats tillräckligt länge och inte 

används kontinuerligt i det dagliga vårdarbetet, kan stress under akuta situationer göra att 

personal förlorar fokus och åsidosätter kommunikationssättet (Doorey et al., 2020; Jones et 

al., 2018; Savage et al., 2017). 

 

Används kommunikation på ett standardiserat sätt arbetar ett team mot ett gemensamt mål 

med mindre missförstånd i vårdprocessen samt att beslut tas på ett effektivt sätt. Detta leder 

till säkrare vård med färre komplikationer för patient och personal i ett team (Brady et al., 

2009; Salik & Ashurst, 2019; Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Färre 

komplikationer och vårdskador, relaterat till god kommunikation, innebär en mindre 
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belastning av samhällets resurser (SSF, 2017). Därav har forskningsområdet kommunikation 

betydelse för individ, vård och samhälle. 

 

Patientsäkerhet    

Patientsäkerhet är ett begrepp som i Patientsäkerhetslagen definieras som skydd mot 

vårdskada. Denna typ av skada är undvikbar och om den uppkommer innebär det att vården 

inte vidtagit adekvata åtgärder och således åsamkat patienten lidande (Rodziewicz & 

Hipskind, 2020; Socialstyrelsen, 2017). Insatser med mål att förbättra patientsäkerheten i 

vården, har länge inspirerats av flygbranschen som efter införandet av checklistor ökat 

säkerheten. Skillnaden mellan flygindustrin och vården är att risker inte alltid är lika 

förutsägbara inom vårdarbetet, varför förbättringsarbete för att öka patientsäkerheten inte går 

lika fort fram (Reason, 2013). Utöver det hotar nedskärningar i ekonomin och följaktligen en 

mindre personalstyrka patientsäkerheten, samtidigt som samhället förväntar sig bibehållen 

säkerhet inom vården (Amalberti, 2013). Med dessa faktorer i åtanke behöver vårdarbetet 

effektiviseras, i form av förbättrad kommunikation, för att minska risk för vårdskada.  

 

Studien kommer utgå från begreppet patientsäkerhet genom att mäta säker kommunikation 

mellan anestesisjuksköterskor och anestesiologer, samt undersöka omgivningens inverkan på 

informationsöverföringen med utvalda kommunikationsverktyg. 

 

Problemformulering     

Kommunikation, en icke-teknisk färdighet, används i varierande omfattning och kvalitet 

mellan vårdpersonal inom anestesi. Om vårdpersonalens sätt att kommunicera utvecklas, kan 

det leda till ökad säkerhet och effektivitet i vårdarbetet. Användning av 

kommunikationsverktyget CLC ger ett standardiserat arbetssätt vilket leder till en säkrare 

informationsöverföring. Detta innebär en ökad patientsäkerhet med mindre risk för 

komplikationer för patienter och således en minskad belastning på samhällets resurser. 

Däremot saknas kunskap om i vilka sammanhang inom anestesi där kommunikationssättet 

behöver användas och om det används i tillräcklig utsträckning. För att belysa hur och när 

kommunikationssättet tillämpas är det därför relevant att genomföra en observationsstudie. 
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Syfte   

Syftet med studien är att undersöka hur closed-loop communication används mellan 

anestesisjuksköterskor och anestesiologer vid induktion och intubation samt att observera 

omgivningens inverkan på den kommunikationen. 

 

Utifrån syftet formuleras tre kvantitativa och en kvalitativ frågeställning:   

1. Hur stor andel av observationerna innehåller closed-loop communication?  

2. Hur ofta används closed-loop communication vid planerad/akut operation eller 

beroende på om anestesisjuksköterskor/anestesiologer administrerar läkemedel? 

3. Hur många procent av observationerna uppnår gradering 3–5 i N-ANTS?   

4. Vad i omgivningen kan störa eller främja kommunikationen vid induktion och 

intubation? 

 

METOD 

Design 

Observationsstudien hade en kvantitativ och kvalitativ deskriptiv design. 

 

Urval  

Ett strategiskt urval genomfördes för att besvara studiens syfte. I urvalet för studien 

inkluderades anestesisjuksköterskor och anestesiologer, vilka arbetade på utvald 

operationsavdelning på ett sjukhus i Mellansverige. De observationer där två vårdpersonal av 

samma profession utförde induktion och intubation tillsammans, exkluderades. Bortfall av 

observationer skedde vid tre tillfällen för att observatörerna inte hann komma till 

operationssalen i tid för sövning av patienten. Trots bortfallet genomfördes de planerade 20 

observationerna. 

 

Kontext 

Observationerna genomfördes på en operationsavdelning som tog emot planerade och akuta 

operationer. I operationssalarna förberedde anestesisjuksköterskor anestesiläkemedel och 

respiratorinställningar medan undersköterskor förberedde intubationsutrustning. 
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Vårdpersonalen hämtade patienterna på utsatta tider från operationsavdelningens reception 

och i samband med detta kontaktades anestesiologer. Vid induktion och intubation närvarade 

anestesisjuksköterskor, anestesiologer och undersköterskor inne på salen. Under momenten 

varierade ansvaret för luftväg och administrering av läkemedel mellan anestesisjuksköterskor 

och anestesiologer medan undersköterskor assisterade.  

 

Datainsamlingsmetod    

I studien genomfördes strukturerade observationer vid momenten induktion och intubation. 

De kvantitativa frågeställningarna besvarades utefter befintliga mätinstrument medan 

fältanteckningarna besvarade den kvalitativa frågeställningen. Datainsamlingen under 

observationerna delades upp mellan observatörerna, där en person ansvarade för kvantitativ 

respektive kvalitativ datainsamling. 

 

Mätinstrument och variabler   

Team Performance Observation Tool är utvecklat från konceptet TeamSTEPPS. Konceptet 

belyser teamsamverkan och hur olika faktorer kan påverka samarbetet, däribland nämns 

kommunikation och hur den kan användas för att öka patientsäkerheten. Den del av 

instrumentet som handlar om kommunikation innehåller bland annat call out och check back 

(Agency for Healthcare Research and Quality, 2014a; 2014b). Härgestam och medarbetare 

(2013) förklarar CLC vid teamarbete utifrån call out och check back, med tillägg av closed-

loop i kommunikationen. Studien observerade förekomsten av samtliga delar i CLC; call out 

och check back från Team Performance Observation Tool med tillägg av closed-loop från 

Härgestam et al. (2013). Författarna skapade ett eget observationsprotokoll utefter 

ovannämnda mätinstrument (Bilaga 1).  

 

Nurse Anaesthetists’ Non-Technical Skills är en ordinalskala som används vid strukturerad 

observation för att mäta anestesisjuksköterskors icke-tekniska färdigheter. Skalan har 

graderingen 1–5, där grad 1 innebär poor och grad 5 innebär excellent (The Danish Institute 

for Medical Simulations, 2014). En av studiens frågeställningar besvarades genom att 

kommunikation graderades utifrån kategorin team working och dess subkategori; exchange 

information. Efter varje avslutat observationstillfälle kom observatörerna gemensamt fram till 

en gradering av kommunikationen mellan vårdpersonalen utifrån N-ANTS. 
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Samtliga mätinstrument är validerade och har god reliabilitet (Agency for Healthcare 

Research and Quality, 2014a; 2014b; Fletcher et al., 2003; Härgestam et al., 2013; Lyk-Jensen 

et al., 2014). 

 

Fältanteckningar  

Fältanteckningar kan skrivas på olika sätt i observationsstudier, antingen som stickord, 

beskrivningar eller längre meningar (Holme & Krohn Solvang 1997; Polit & Beck, 2017). De 

kan också utgå från en ram eller olika faktorer, vilka gör att anteckningarna relaterar till syftet 

för en studie (Polit & Beck, 2017). Fältanteckningarna för denna studie skrevs som stickord 

eller beskrivningar som utgick från en frågeställning med fokus på faktorer som kunde störa 

eller främja kommunikationen vid induktion och intubation. Faktorer som fältanteckningarna 

förhöll sig till under observationerna var; den fysiska miljön, roller hos deltagarna, interaktion 

mellan deltagarna samt oförutsedda händelser (Bilaga 2). Faktorerna inspirerades av N-ANTS 

och Polit och Beck (2017). 

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen på den utvalda enheten kontaktades personligen av författarna samt 

genom mail för att boka in ett informationsmöte om studien. Verksamhetschefen gav ett 

muntligt godkännande initialt och efter att ha läst projektplanen för examensarbetet 

kompletterades det med ett skriftligt godkännande. Information om studien gavs muntligt och 

skriftligt till personalen, på uppstartsmöten en vecka innan start av observationerna samt i 

anslutning till observationstillfällena. I samband med detta lämnades informations- och 

samtyckesbrev i personalrum och matsal på avdelningen för att potentiella deltagare skulle få 

tid att läsa om studien samt ge ett skriftligt samtycke. Därefter utfördes observationerna under 

2 veckors tid på operationsavdelningen.    

 

Observationerna utfördes vid induktion och intubation, där en observatör fyllde i om CLC 

användes samt skrev noteringar, som kom att ligga till grund för graderingen i N-ANTS. Den 

andra observatören skrev fältanteckningar, innehållande stickord och beskrivningar. 

Händelser som ansågs störa och orsaka avbrott respektive främjade kommunikationen till det 

bättre, skrevs ned i det kvalitativa observationsprotokollet. Observatörernas uppgifter 

alternerades vid nästkommande observationstillfälle och när observationerna avslutades 

diskuterades noteringarna och vilken gradering som passade enligt N-ANTS. 
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Författarna enades om att en fullständig CLC vid induktion och intubation innebar 

graderingen 3–5 i N-ANTS. Om kommunikation mellan vårdpersonal saknar komponenter i 

läkemedelsordinationer ökar risken för feladministreringar (Doorey et al., 2020; Lyk-Jensen 

et al., 2014). Därför gjordes det poängavdrag vid graderingen av kommunikationen mellan 

vårdpersonal om den saknade vissa inslag, såsom läkemedelsnamn och/eller dos i milligram. 

Vidare diskuterades fältanteckningarna för att bekräfta de olika delarna i CLC samt vad som 

störde eller främjade kommunikationen. Efter dagens slut överfördes materialet till en fil på 

en dator som var lösenordskyddad och data i pappersform låstes in i ett skåp. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden i studien utgick från etiska krav på forskning, etiska koder och 

vårdetiska principer (International Council of Nurses [ICN], 2012; Office for Human 

Research Protections, 2016; Vetenskapsrådet, 2002). Innan studien startade informerades 

verksamhetschef och deltagare om studiens innehåll och upplägg muntligt och skriftligt. De 

fick möjlighet att ställa frågor om studien innan de signerade samtyckesformuläret. 

Ytterligare information gavs under uppstartsmöten, där bland annat studiens syfte, vad som 

förväntades av deltagarna samt att deltagande var frivilligt nämndes. Deltagarna kunde när 

som helst under studien avbryta sin medverkan utan påföljande konsekvenser eller 

påtryckning. Deltagarna kan ha påverkats i sitt arbete kring patienten relaterat till 

observatörernas närvaro. Om det fanns en risk att patientsäkerheten kunde äventyras på grund 

av observatörernas närvaro, genomfördes inte observationen på den aktuella salen. 

Avslöjande faktorer i materialet avidentifierades och på så sätt värnade studien om 

deltagarnas konfidentialitet. Därutöver förvarades data inlåst (lösenordskyddad dator eller 

skåp), vilket endast författarna hade tillgång till under och efter studien. Insamlad data 

användes enbart för studien och inte i kommersiellt syfte och kommer därför vid avslut av 

studien raderas (ICN, 2012; Office for Human Research Protections, 2016; Vetenskapsrådet, 

2002). Efter godkänt examensarbete kommer deltagarna få ta del av resultatet i studien. 

 

Bearbetning och analys    

Det kvantitativa materialet från studien sammanställdes i Microsoft Excel® och illustrerades 

sedan i diagram, vilket Polit och Beck (2017) menar är ett bra sätt att sammanfatta denna typ 

av data. Kvalitativa data från observationstillfällena renskrevs löpande av båda författarna 
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tillsammans under datainsamlingen. Renskriven data lästes sedan om ett flertal gånger för att 

få en helhet av observationernas innehåll. Därefter sorterades och diskuterades stickorden och 

beskrivningarna utifrån deras relevans för studien. Teman och kategorier för resultatet var 

färdiga i observationsprotokollet, men underkategorier utformades från insamlad data och 

motiverades med referat. Bearbetning av kvalitativa data inspirerades av Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys vid observationsstudier. Resultatet 

illustrerades i form av tabeller med referat från observatörernas fältanteckningar. 

 

RESULTAT 

Resultatet i förevarande studie visade att standardiserat kommunikationssätt för säker 

informationsöverföring användes i majoriteten av observationstillfällena, något mer vid 

intubation än vid induktion. Det fanns en skillnad i frekvens av CLC beroende på om 

operationerna var planerade eller akuta. Utöver detta tillämpades CLC i högre grad när 

anestesisjuksköterskorna ansvarade för läkemedelsadministrering jämfört med när 

anestesiologerna utförde uppgiften. Större delen av kommunikationstillfällena vid respektive 

moment bedömdes vara godkända enligt N-ANTS. Fysisk miljö, roller, interaktioner och 

oförutsedda händelser visade sig kunna påverka kommunikationen, både positivt och negativt. 

Vad som störde kommunikationen var bland annat respiratorer, auktoritärt ledarskap, fel 

prioriteringar och teknisk utrustning. Vad som främjade kommunikationen var 

förberedelsearbete, tydliga arbetsroller, aktivt samarbete samt bibehållen 

situationsmedvetenhet. 

 

Closed-loop communication 

Under perioden för datainsamling genomfördes 20 observationer där vardera observation 

innehöll både induktion och intubation. Det som studerades var personalens kommunikation 

och om de använde CLC vid nämnda moment. Förekomsten av de olika delarna i CLC 

varierade under induktion och intubation. Kommunikationen initierades med en call out vid 

fler tillfällen under induktion, medan check back och closed-loop noterades mer frekvent vid 

intubation (Figur 1).  
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Totalt sett användes CLC i mer än hälften av alla observationer (62,5%) oavsett moment eller 

typ av operation. Vid induktion användes CLC i 60% av observationerna medan det vid 

intubation användes mer frekvent (65%). Av 20 observationer var 13 planerade och 7 akuta 

operationer.  

 

 

Figur 1. Antal observationer som innehöll respektive del i CLC vid induktion och intubation. 

 

Planerade och akuta operationer 

Vid induktion förekom CLC oftare under akuta än planerade operationer (Figur 2). I 

jämförelse med den generella siffran för alla observationer vid induktion (60%) var 

användningen av CLC mindre frekvent vid planerade operationer och mer frekvent vid akuta 

operationer. 

 

 

        Figur 2. CLC vid induktion under planerade respektive akuta operationer. 
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Vid intubation förekom CLC oftare vid planerade än akuta operationer (Figur 3). Jämfört med 

den generella siffran för alla observationer vid intubation (65%) var användningen av CLC 

mer frekvent vid planerade operationer och mindre frekvent vid akuta operationer. 

 

 
   Figur 3. CLC vid intubation under planerade respektive akuta operationer. 

 

Läkemedelsadministrering mellan professionerna 

Under observationerna noterades även vem i teamet som tog ansvar för 

läkemedelsadministrering vid induktion och intubation. I mer än hälften av observationerna 

administrerade anestesisjuksköterskorna läkemedel (13 av 20) och i resterande (7 av 20) 

ansvarade anestesiologerna för uppgiften. När anestesisjuksköterskorna administrerade 

läkemedel förekom CLC i 77% (induktion) respektive 69% (intubation) av observationerna. 

Motsvarande siffror när anestesiologerna utförde uppgiften var 29% (induktion) respektive 

42% (intubation). Därmed använde anestesisjuksköterskorna CLC betydligt mer frekvent än 

anestesiologerna vid båda momenten (Figur 4). 

 

 

Figur 4. CLC vid induktion och intubation när anestesisjuksköterskor respektive anestesiologer administrerade läkemedel. 
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Gradering av kommunikation enligt N-ANTS 

Kommunikationen mellan anestesisjuksköterskorna och anestesiologerna poängsattes utefter 

N-ANTS när läkemedel administrerades vid induktion och intubation. Merparten av 

observationerna för induktion och intubation uppnådde graderingen 3–5 och var därav 

godkända. Vid induktion stod graderingen 3 för 40% av den godkända kommunikationen 

(60%), medan samma gradering vid intubation stod för 50% av den godkända 

kommunikationen (65%). Andelen observationer som uppnådde graderingen 3–5 var lägre vid 

induktion än vid intubation (Figur 5). 

 

 

Figur 5. Andel observationer som graderades 1–2 respektive 3–5 i N-ANTS vid induktion och intubation. 

 

Fysisk miljö 

I genomförda observationer identifierades det att respiratorer, läkemedelsbrickor och missade 

förberedelser störde kommunikationen mellan anestesisjuksköterskorna och anestesiologerna. 

Vad som främjade kommunikationen i den fysiska miljön var förberedelser samt uppföljning 

av arbetet (Tabell 1).  

 

Respiratorer hade en inverkan på kommunikationen i samband med induktion. Det noterades 

att vårdpersonalen glömde att programmera respiratorerna efter patientens vikt och längd, 

dessutom placerades respiratorerna för långt ifrån luftvägsansvariga personalen. 

Kommunikationen påverkades också av läkemedelsbrickor. Brickorna placerades på patienter 

och noterades falla ned när de hostade eller rörde på sig. Observationerna visade att 

vårdpersonalens förberedelser innan vårdtagare anlände till operationssalen gav ett gott flöde i 

kommunikationen. Anestesisjuksköterskorna förberedde läkemedel och lade dem i 

läkemedelsbrickorna, ställde in patientuppgifter i respiratorerna samt övervakningssystem och 

kontrollerade material på intubationsbord som undersköterskorna hade förberett. 

Anestesiologerna följde upp vårdpersonalens arbete gällande luftvägsutrustning samt 
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utrustning för eventuell svår luftväg. Kommunikationen främjades när hjälpmedel samt god 

arbetsställning var förberett innan patienten anlände till operationssalen.   

 

När personalen ej förberett på operationssalen, stördes kommunikationen i samband med 

administrering av muskelrelaxantium och vid intubationsförsök. Vårdpersonal som var 

ansvarig för luftvägen hade ej förberett patientbordets höjd och hjälpmedel innan intubation, 

vilket resulterade i att patienten fick vänta. Kommunikationen stördes inte om 

intubationsbordet var förberett. 

  

    Tabell 1. Sammanställning av temat fysisk miljö med exempel på referat från observationer. 

 

 

Roller  

I genomförda observationer identifierades att ledar- och följarskap samt att en otydlig 

arbetsroll påverkade kommunikationen mellan anestesisjuksköterskorna och 

anestesiologerna. Det som främjade kommunikationen var omväxlande- och tydliga 

arbetsroller samt att vara lyhörd till teamet (Tabell 2). 

 

I observationerna noterades att ett auktoritärt ledarskap utan lyhördhet mot arbetsteamet ledde 

till otydlig kommunikation i samband med induktion. Vid utbyte av information mellan 

vårdpersonal uppfattades det att ett passivt följarskap hindrade kommunikationsflödet. Det 
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var oklart om informationen togs emot och om det fanns ett behov av upprepning från 

ledaren. Passiva följaren sökte ej kontakt med arbetsledaren i samband med induktion. 

Bemanningspersonal som inte kände till rutinerna på avdelningen eller personalen, 

observerades ha svårt att förhålla sig till omgivningen samt avgöra vilken roll hen skulle inta, 

med andra ord var arbetsrollen otydlig.  

 

Vårdpersonalen växlande ibland om vem som skulle vara ledare och följare vid induktion, 

exempelvis kunde anestesisjuksköterskan ta över ledarrollen från anestesiologen. Grunden till 

det upplevdes vara att anestesisjuksköterskan var bekväm i att ta över ledarrollen medan 

anestesiologen var bekväm med att ta ett steg tillbaka och vara en följare istället. Tydliga 

arbetsroller i teamet främjade också kommunikationen. Noteringar från observationerna 

visade att anestesiologerna ofta tog ledarrollen och anestesisjuksköterskorna tog på sig rollen 

som följare.  

 

Kommunikationen stördes om anestesiologen var upptagen med att handleda en student i 

samband med intubation. Problemet var då att anestesisjuksköterskan inte fick information 

om upplägget för anestesin och visste således inte vilken roll hen skulle inta. Om 

arbetsledaren var lyhörd till arbetslaget främjades kommunikationen.  

   

    Tabell 2. Sammanställning av roller med exempel på referat från observationer. 
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Interaktioner  

I genomförda observationer identifierades det att prioriteringar, tyst ledarskap, interaktion 

med övrig vårdpersonal samt brist på interaktion i arbetslaget störde kommunikationen 

mellan anestesisjuksköterskorna och anestesiologerna. Det som främjade kommunikationen 

var varierat uttryck av kommunikation, aktivt samarbete och anpassad interaktion (Tabell 3). 

 

I genomförda observationer noterades att vårdpersonalen förlorade fokus vid anestesistart till 

följd av att uppmärksamhet lades på övervakningsutrustning, med andra ord prioriterades 

andra saker än induktionsmomentet. Således uppstod kommunikationsmissar mellan 

professionerna när de prioriterade olika saker. Tyst ledarskap var ytterligare en faktor som 

resulterade i att kommunikationen stördes, då ledare inte förmedlade sin plan eller förklarade 

sitt tillvägagångssätt tillräckligt högt för resterande personal.  

 

Vårdpersonalen kommunikation varierades när patienten uppvisade nervositet och var i behov 

av kontinuerlig information. Vissa arbetslag varierade sitt uttryck av kommunikation, såsom 

indirekt och/eller icke-verbal kommunikation. Indirekt kommunikation användes till att 

meddela och informera patienten, varav den samtidigt upplyste vårdpersonalen var i 

arbetsgången de befann sig. Icke-verbal kommunikation utnyttjades när patienten behövde ha 

en lugnare miljö omkring sig. Dessa interaktioner mellan vårdpersonalen innefattade 

ögonkontakt och konfirmerande kroppsspråk, såsom nickningar och ansiktsmimik. Ett 

interprofessionellt team vilka sökte kontakt med varandra hade ett aktivt samarbete, vilket 

identifierades vara en underkategori som främjade kommunikationen.  

 

Interaktioner med övrig vårdpersonal, vilka inte var insatta i patientens vård, inverkade 

negativt på kommunikationen vid momentet intubation. Exempelvis kunde detta ses när 

vårdpersonal öppnade dörren till operationssalen för att ställa frågor, eller när mobiltelefoner 

besvarades under momentet. Brist på interaktion var ytterligare ett fenomen som störde 

kommunikationen. I vissa fall berodde det på att arbetsledaren var stressad och därmed 

arbetade i egen takt utan att interagera och involvera det resterande teamet. 

 

Observationerna visade att anpassad interaktion efter situationen och aktivt samarbete 

främjade kommunikationen. När arbetsledaren beskrev vad hen noterade med patienten i 

samband med läkemedelsadministrering kunde arbetslaget följa proceduren samt vara 
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förberedda om något oväntat skulle ske. När luftvägsansvarig personal inte såg parametrar 

från monitorering, informerade den läkemedelsadministrerande vårdpersonalen om 

vitalparametrarna. 

 

    Tabell 3. Sammanställning av interaktioner med exempel på referat från observationer. 

 

 

Oförutsedda händelser  

I genomförda observationer identifierades det att teknisk utrustning och hjälpmedel samt 

vårdpersonal störde kommunikationen mellan anestesisjuksköterskorna och anestesiologerna. 

I Det som främjade kommunikationen vid momenten var situationsmedvetenhet hos 

vårdpersonalen (Tabell 4).  

 

Noteringar från observationerna visade att teknisk utrustning och hjälpmedel kunde störa 

kommunikationen när induktion påbörjades. Det tappades utrustning på golvet, oförutsedda 

tekniska fel uppstod och mobiltelefoner ringde och besvarades av arbetslaget vid momentet.    
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När arbetsledaren hade situationsmedvetenhet främjades kommunikationen i arbetslaget. Det 

observerades att ledaren vid dessa tillfällen hade en dialog med teamet om vilka 

komplikationer som kunde uppkomma samt vilken handlingsplan de skulle ha. Vid några 

tillfällen förmedlade anestesiologen sina förväntningar av induktionen samt vad de behövde 

ha på plats om en svår luftväg skulle uppkomma. Detta resulterade i att vårdlaget var 

förberedda mentalt samt med material, vilket minimerade risken för att akuta händelser 

påverkade kommunikationen på ett negativt sätt. 

 

Observationerna visade att teknisk utrustning och hjälpmedel samt vårdpersonal var 

oförutsedda händelser som störde kommunikationen vid intubation. Exempelvis tappades 

utrustning på golvet, telefoner ringde samt besvarades och apparatur larmade vilket gjorde att 

vårdpersonalen förflyttade sitt fokus från patienten under intubationen. Anestesipersonalen 

hade svårt att koncentrera sig när annan vårdpersonal, vilka ej deltog vid intubationen, kom in 

i operationssalen och samtalade med varandra. Det kunde till exempel handla om att 

operationspersonal som egentligen skulle närvara i ett senare skede, samtalade sinsemellan 

och störde kommunikationen vid momentet.  

 

Situationsmedvetenhet i arbetslaget, bland både ledare och följare, gjorde att oförutsedda 

händelser snabbt kunde hanteras vid intubation. Mental förberedelse i vårdlaget gjorde att 

kommunikation effektiviserades vid oförutsedda händelser i form av snabb beredskap och att 

eventuell extra utrustning plockades fram. 

 



18 

 

   Tabell 4. Sammanställning av oförutsedda händelser med exempel på referat från observationer. 

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom att 62.5% av observationerna innehöll CLC oberoende av moment 

samt om det var akuta eller planerade operationer. Inom flygindustrin används samtliga delar i 

CLC vid varje tillfälle för kommunikation, vilket innebär att 100% av kommunikationen är 

säker och effektiv (Salik & Ashurst, 2019). Tanken med kommunikationssättet är att det ska 

användas för att undvika misstag vilka kan orsaka vårdskador och således äventyra 

patientsäkerheten (Doorey et al., 2020). Det är därför underligt att vårdpersonalens 

användning av CLC i denna studie var betydligt lägre i jämförelse med annan högriskindustri. 

En orsak skulle kunna vara att vårdpersonal inte är vana med arbetssättet eller saknar kunskap 

om när och hur verktyget ska användas. Dock observerades några av deltagarna i denna studie 

använde sig av metoden på ett korrekt sätt, vilket kan ha grundat sig i att de tidigare har 

arbetat inom akutsjukvård och trauma, där CLC är ett vedertaget arbetssätt. När denna 

variation av kunskap finns i en arbetsgrupp kan det leda till att CLC används inkonsekvent 
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och blir ofullständigt (Salik & Ashurst, 2019). Detta skulle kunna förklara varför deltagarna 

inte genomförde fullständig CLC i lika stor omfattning som flygindustrin.  

 

Simuleringsträning i team kan öka förståelsen för och användningen av CLC. Det är viktigt 

att utbildningen når all personal inom en verksamhet innan kommunikationssättet 

implementeras, för att undvika missförstånd och misstag i omhändertagandet av patienten 

(Salik & Ashurst, 2019). Vid akuta situationer, som leder till ökad stress, tenderar 

vårdpersonal att enbart använda kommunikationssätt de är vana vid. Har de inte fått träning 

och vana i att använda sig av CLC åsidosätts detta för ett mindre effektivt 

kommunikationssätt (Doorey et al., 2020). Detta skulle kunna förklara varför studiens resultat 

visade att CLC användes mindre frekvent vid intubation under akuta operationer. Dessutom 

kan brist på träning i kommunikation leda till att kvaliteten i informationsutbytet blir sämre 

(Lyk-Jensen et al., 2014), vilket skulle kunna vara en anledning till varför merparten av 

observationerna i förevarande studie enbart uppnådde acceptabel kvalitet (gradering 3). 

Således skulle kommunikationen som observerades behöva förbättras för att nå föredömlig 

kvalitet (gradering 4–5). 

 

Ett annat fynd i denna studie var att frekvensen av CLC var betydligt högre om 

anestesisjuksköterskorna ansvarade för att administrera läkemedel vid induktion och 

intubation än om anestesiologerna gjorde det. Sjuksköterskor är vana att inta en aktiv 

följarroll där de behöver bekräfta läkares muntliga ordinationer (Rf AnIva, 2012). Då läkare 

är vana att inta en ledarroll är de inte vana vid att bekräfta ordinationer eller läkemedel de 

administrerar, på liknande sätt som sjuksköterskor. Inom anestesi är det vanligt att både 

anestesisjuksköterskor och anestesiologer administrerar läkemedel. Det är av vikt att 

professionerna lär sig att inta både ledar- som följarrollen, för att de ska kunna utföra alla 

delar i CLC på ett korrekt och naturligt sätt. Om båda professioner använder CLC på ett 

korrekt sätt vid läkemedelsadministrering minskar risken för feladministrering av läkemedel 

och de får en möjlighet att kunna korrigera felaktiga doser innan läkemedlet ges och bibehålla 

patientsäkerheten (Doorey et al., 2020).  

 

Förlorad situationsmedvetenhet kan leda till misstag i arbetet, genom att en handling, 

procedur eller informationsöverföring inte blir som det var tänkt (Jones et al., 2018). Studiens 

resultat visade att respiratorer och läkemedelsbrickor gav flest distraktioner i 

kommunikationsflödet mellan anestesipersonalen. Deltagarna blev ofta tvungna att avbryta 
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pågående moment och informationsöverföring för att korrigera utrustningens placering, de 

kunde ha placerats på instabila ytor eller för långt ifrån anestesipersonalen. Detta skulle kunna 

bero på att deltagarna inte reflekterade över hur och var utrustning placerades eller var 

medvetna om vilka konsekvenser sådana distraktioner skulle kunna medföra. När deltagarna 

gjorde ett förberedelsearbete ledde det till att de var medvetna om placeringen av 

utrustningen, vilket minimerade onödiga avbrott i momenten och kommunikationen. Studien 

visade således att förberedelser minskade risken distraktioner i arbetet, vilka annars skulle ha 

kunnat påverka patientsäkerheten. 

 

Studiens resultat belyste att auktoritära ledare kunde vara en orsak till att kommunikationen 

blev sämre i arbetslaget, det observerades att kommunikation med teamet åsidosattes för att 

snabbare kunna påbörja anestesin. Denna typ av ledare kan påverka följare i teamet till det 

negativa; de kan bli mer passiva i sitt följarskap och deras motivation till kommunikation kan 

minska. Dessutom kan det medföra att följare inte vågar säga ifrån eller informerar ledaren 

om potentiella risker i patientens vård uppkommer (Beament & Mercer, 2016; Belyansky et 

al., 2011; Okuyama et al., 2014). Detta noterades under observationerna, där passiva följare 

svarade slentrianmässigt på uppmaning utan att vara delaktiga i momenten. När 

anestesisjuksköterskorna i studien var aktiva följare, kommunicerade de kontinuerligt med 

anestesiologerna och uppmärksammade dem på förändringar i patientens tillstånd vid 

induktion och intubation. Aktiva följare är således mer involverade i beslutsfattandet kring 

patientens vård och säkerhet (Lyk-Jensen et al., 2014).  

 

Ett gott ledarskap och aktivt samarbete i arbetslaget är några exempel på de förutsättningar 

som behövs för att mer komplexa kommunikationssätt ska kunna användas vid interaktioner 

(Salik & Ashurst, 2019; Smith & Mishra, 2010). Under observationerna noterades förutom 

verbal kommunikation, också indirekt och icke-verbal kommunikation mellan 

vårdpersonalen. Dessa kommunikationssätt användes för att lugna nervösa patienter och 

samtidigt informera teamet om var de befann sig i momentet. Följaktligen upplevdes ett 

effektivare samarbete i teamet och en mer personcentrerad vård med denna typ av 

kommunikation.  

 

Telefonsamtal upplevs vara ett kortvarigt störningsmoment som kan uppta vårdpersonalens 

uppmärksamhet (Salvodelli et al., 2010). I studien uppmärksammades att telefonsamtal hade 

en negativ inverkan på kommunikationen. Förutom att personalen distraherades av 
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ringsignalen, förlorade de situationsmedvetenheten i pågående moment när de besvarade 

samtalet. Utöver detta förekommer det att vårdpersonal som inte medverkar vid sövning stör 

anestesipersonalen vid induktion (Salvodelli et al., 2010). Det noterades i observationerna att 

vårdpersonal som inte medverkade, men befann sig i operationssalen vid sövningen, 

samtalade med varandra och distraherade anestesipersonalen. Åtgärder för att undvika 

nämnda distraktioner i kommunikationen, skulle kunna vara att införa restriktioner i att 

besvara telefonsamtal samt att reglera övrig personals tillträde till operationssalen vid 

sövning. 

 

Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning 

Anestesisjuksköterskan har ett ansvar att ta reda på patientens förväntningar, erfarenheter och 

uppfattningar, vilka kan vägleda teamet under anestesin och ge dem möjlighet att bibehålla 

patientens autonomi och integritet. Det kan bland annat handla om att vårdpersonalen 

anpassar sin kommunikation för att lugna patienten i situationen. Förutom personcentrerad 

vård har teamet också en skyldighet att upprätthålla en säker vård för patienten. Ökad 

följsamhet till standardiserade kommunikationssätt såsom CLC, enligt föreliggande studie och 

tidigare forskning, förbättrar kommunikationen i vårdlaget med minskat antal missförstånd 

och avbrott vid induktion och intubation. Följaktligen kan detta leda till färre vårdskador och 

minskad risk för förlängda vårdtider. 

 

Denna studies resultat kan bidra med en djupare förståelse för vad i omgivningen som kan 

distrahera vårdpersonalens kommunikation vid anestesistart samt vilken betydelse icke-

tekniska färdigheter kan ha i vårdarbetet kring patienten. Resultatet visade att användning av 

standardiserade kommunikationssätt varierade hos vårdpersonalen. Insatser som skulle kunna 

öka kunskap och motivera användning av CLC samt minska risk för distraktioner är 

interprofessionell teamträning och nya rutiner på avdelningen. Exempelvis skulle 

anestesiologen kunna närvara vid genomgång av checklista för anestesi- och 

operationsförlopp på operationssalen innan patienten anländer. Därutöver kan mobiltelefoner 

placeras på en designerad plats innan start av anestesi och endast besvaras av vårdpersonal 

som inte är ansvariga för induktion och intubation. Vidare forskning skulle kunna fokusera på 

att genomföra en mixad metod kring föreliggande studies ämne, vilket kan innefatta ett större 

material och således göra resultatet mer generaliserbart på olika operationsavdelningar och 

sjukhus. Genomförande av intervjuer efter observationer skulle kunna generera en djupare 
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förståelse för hur och varför kommunikationen används på ett visst sätt mellan vårdpersonalen 

vid induktion och intubation. 

 

Metoddiskussion 

Vid kvantitativa observationsstudier behövs ett större antal observationer genomföras för att 

nå datamättnad, i jämförelse med kvalitativa observationsstudier (Polit & Beck, 2017). 

Studiens tidsram för datainsamling var två veckor och enbart kvantitativa data skulle kräva 

fler antal observationer än vad som skulle hinnas med. När en studie har dessa förutsättningar 

kan det med fördel användas en mixad metod, där kvalitativ data kompletterar kvantitativ data 

och således bidrar med större perspektiv och mer förståelse för fenomenet (Henricsson & 

Billhult, 2017; Shorten & Smith, 2017). Nackdelen med en mixad metod är att 

datainsamlingen kräver mer resurser och arbetsbördan i processen kan bli större i förhållande 

till enbart en design (Shorten & Smith, 2017). För att undvika den arbetsbörda som mixad 

metod innebär, genomfördes i förevarande studie ett mindre antal observationer med mindre 

mängd data och därmed inspirerades den endast av denna metod. I observationsstudier med 

kvantitativ respektive kvalitativ design genomfördes 56 respektive 14 antal observationer för 

att nå datamättnad (Graneheim & Lundman, 2004; Johnson et al., 2017). Med grund i detta 

valdes det i denna studie att genomföra 20 observationer med både kvantitativa och 

kvalitativa frågeställningar.   

 

Reliabilitet 

Polit och Beck (2017) menar att mätinstrument har hög realiabilitet om de ger samma resultat 

vid upprepade mätningar. I studien användes enbart mätinstrument som tidigare visat ha hög 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Boet et al., 2018; Härgestam et al., 2013; Lyk-Jensen 

et al., 2014). Observatörerna hade kunnat kontrollera mätinstrumentens ekvivalens med en 

testobservation, men det bedömdes inte vara nödvändigt relaterat till tidigare forskning av 

instrumentens reliabilitet. 

 

Validitet 

Validitet innebär att ett mätinstrument mäter det som avses mätas (Polit & Beck, 2017). Alla 

instrument i denna studie har bevisats mäta kommunikation, varför validiteten är hög (Agency 

for Healthcare Research and Quality, 2014a; Boet et al., 2018; Härgestam et al., 2013; Lyk-

Jensen et al., 2014). Däremot kan mänskliga faktorer, såsom deltagarnas medvetenhet om att 
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de blir observerade påverka validiteten (Polit & Beck, 2017). Deltagare kan till exempel vara 

nervösa vilket kan leda till en sämre prestation och således en lägre gradering i 

mätinstrumentet. Samtidigt kan deltagarna försöka ställa sig in hos observatörerna för att få så 

gott resultat som möjligt. Observatörerna försökte därför hålla sig i bakgrunden för att 

påverka deltagarna så lite som möjligt. 

 

Intern validitet handlar om hur väl ett resultat är representativt och relaterat till det forskaren 

studerar (Polit & Beck, 2017). Resultatet blir mer representativt om systematiska fel såsom 

snedvridet urval av deltagare undviks (Björk, 2011). I studien utfördes observationerna dag- 

och kvällstid, således kunde det bli en större variation i deltagare till studien än om 

observationerna endast utfördes dagtid. Resultatet kunde därav bli mer representativt för 

operationsavdelningen. 

 

Extern validitet beskriver hur generaliserbart ett resultat är, det vill säga om det är 

applicerbart i andra populationer eller kontext än den som undersöks (Polit & Beck, 2017). 

Studiens resultat baserades på observationer från en operationsavdelning med 

avdelningsspecifika rutiner och arbetssätt gällande kommunikation och därmed kan resultatet 

inte generaliseras till andra operationsavdelningar. Skulle det däremot finnas en annan 

operationsavdelning med både akuta och planerade operationer där vårdpersonalen hade 

liknande rutiner som den undersökta operationsavdelningen, skulle resultatet kunna vara 

överförbart. Vidare kan den externa validiteten stärkas av att tidigare forskning visat på 

liknande resultat som föreliggande studie. 

 

Trovärdighet 

Giltighet för en studie ökar om alla delar i metoden är väl beskrivna och överensstämmer med 

syftet (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens syfte var att genom observationer undersöka 

vad i omgivningen som påverkade kommunikationen. Observationer är ett bra sätt för att 

studera fenomen såsom kommunikation och omgivning (Polit & Beck, 2017), vilket stärker 

valet av metod i denna studie. I studien genomfördes ett strategiskt urval där alla deltagare 

som kunde besvara syftet inkluderades och således kunde ge en bredd i uttryck och variation 

av det studerade fenomenet. Fördelen med strategiskt urval är att samtliga deltagare som kan 

svara på studiens syfte inkluderas, dock är nackdelen att resultatet inte kan generaliseras 

utanför den valda kontexten för en studie (Polit & Beck, 2017). 
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En testobservation kan genomföras för att se om protokollet överensstämmer med det som ska 

observeras (Polit & Beck, 2017). I denna studie valdes att inte genomföra en testobservation 

för att protokollets teman tidigare använts i andra studier för att observera fenomenet 

kommunikation. Nackdelen med att ingen testobservation genomfördes var att observatörerna 

hade svårt att placera stickord under rätt tema, detta löstes genom att observatörerna 

gemensamt diskuterade stickorden efter varje avslutad observation. Den kvalitativa analysen 

utgick från de fyra teman som användes under datainsamlingen. Dessa är vedertagna i 

vårdkontext varför det inte fanns ett behov av att skapa nya teman. Med inspiration från 

Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys kunde även kategorier och 

subkategorier bildas från fältanteckningarna under befintliga teman. 

 

Författarna hade tidigare erfarenheter av att arbeta som sjuksköterskor och att vara 

anestesistudenter på olika operationsavdelningar, vilket gjorde att de kände till den kontext 

som datainsamlingen utfördes i samt hade insikt i yrkesrollen. Däremot hade de ingen 

erfarenhet av att utföra observationer, varför de läste in sig på ämnet för studien i artiklar samt 

studerade observationsprotokoll innan start för datainsamling. Trots förberedelserna var det 

svårt att dela in stickorden i rätt tema under observationerna. En testobservation kan göra 

observatörer mer bekanta med observationsprotokoll och innebörd av deras teman (Doorey et 

al., 2020; Savage et al., 2017). Istället för att genomföra en testobservation diskuterades 

stickorden och om de var placerade i korrekt tema, efter varje observationstillfälle.  

 

Observatörerna valde att genomföra datainsamlingen tillsammans för att stärka tillförlitlighet 

för studien. Nackdelen med att samla in data under dagtid tillsammans var att anestesitidsstart 

för operationssalarna ofta var vid samma tidpunkt. Följaktligen hann inte observatörerna alltid 

i tid för induktion vilket medförde bortfall av potentiella observationstillfällen.  

 

Det kan diskuteras hur observatörerna påverkade vårdpersonalens kommunikation inne på 

operationssalarna. En av observatörerna hade utfört sin verksamhetsförlagda utbildning på 

enheten, vilket medförde att personalen hade en personlig relation till denne. Fördelen med 

den befintliga relationen kunde vara att de som observerades kände sig mer bekväma med 

observatörernas närvaro medan nackdelen kunde vara att den medförde prestationsångest hos 

deltagarna under observationen. Vid enstaka tillfällen uppfattades deltagarna överdriva 

kommunikationen för att framstå som exemplariska, vilket litteraturen kallar för Hawthorne 

effect (Boet et al., 2018; Savoldelli et al., 2010). Det enda sättet att undvika denna effekt anses 
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vara att inte informera om vad studien vill undersöka (Polit & Beck, 2017). Detta var inte 

etiskt försvarbart och därför löstes problemet med att observatörerna placerade sig på 

strategiskt utvalda platser i operationssalen istället.  

 

Vid datainsamling och analys användes stickord istället för citat, för att förklara det som 

observerades och stärka materialets tillförlitlighet. I nära anslutning till vardera observation 

analyserades materialet och på så sätt kunde observatörerna komplettera varandras material 

och minska påverkan av bias. Efter varje avslutad dag för datainsamling bearbetades och 

renskrevs materialet, vilket förhindrade att detaljer glömdes bort.  

 

Överförbarhet av en studies resultat stärks om det kan appliceras i andra sammanhang eller 

situationer (Polit & Beck, 2017). Arbetssätt och kultur på en operationsavdelning kan vara 

avdelningsspecifikt och därför är det inte säkert att studiens resultat kan överföras till andra 

avdelningar eller kontext. Dock stämde resultatet i studien till viss del överens med tidigare 

forskning i liknande sammanhang, vilket kan öka överförbarheten av resultatet. 

 

Slutsats 

Studiens resultat visade att kommunikationen bedömdes vara godkänd, med utrymme till 

förbättring, samt att CLC användes i strax över hälften av observationstillfällena. Frekvensen 

av CLC skiljde sig åt beroende på om det var en planerad eller akut operation, det användes 

mest frekvent vid induktion och minst frekvent vid intubation under akuta operationer. När 

anestesisjuksköterskorna administrerade läkemedlen vid momenten förekom CLC betydligt 

oftare än när anestesiologerna utförde uppgiften. Därav indikerar studiens resultat att det kan 

finnas ett behov av rutiner och simuleringsträning som vägleder och underlättar användningen 

av kommunikationssättet. Det skulle kunna leda till att vårdpersonalen på 

operationsavdelningen använder CLC på ett konsekvent sätt med hög kvalitet, vilket ökar 

patientsäkerheten.  

 

Studien har även visat att distraktioner i omgivningen påverkade kommunikationen på ett 

negativt sätt vid induktion och intubation. Följaktligen skulle handlingsplaner kunna införas 

för att minimera distraktioner vid anestesistart. 
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