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SAMMANFATTNING 
Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet där mänskliga faktorer och 

brister i kommunikation och samverkan kan orsaka vårdskador och onödigt lidande för 

patienten. För att öka patientsäkerheten inom anestesiologisk omvårdnad behöver 

specialistsjuksköterskan agera med ett visst beteende, de behöver så kallade non-technical skills 

[NTS]. Syftet med studien var att göra en begreppsanalys av NTS inom anestesiologisk 

omvårdnad. Metoden har utgått från Walker och Avants begreppsanalys i åtta steg och 

datainsamlingen har skett genom en variation av sökningar från ordböcker, litteratur, 

webbpublikationer samt vetenskapliga artiklar.  

 

Resultatet visar att NTS beskrivs som kognitiva förmågor och sociala beteenden. Det finns sju 

kategorier: situationsmedvetenhet, beslutsfattande, hantera stress, hantera trötthet, 

kommunikation, teamarbetet och ledarskap med tillhörande element för att beskriva NTS. 

Attributen för NTS är 1) Anestesisjuksköterskan mobiliserar nödvändiga kognitiva förmågor 

vid omhändertagande av patienten. 2) Anestesisjuksköterskan uppvisar säkra sociala beteenden 

vid omhändertagande av patienten. 3) Anestesisjuksköterskan använder en kombination av 

kognitiva förmågor och sociala beteenden för ett säkert omhändertagande av patienten. 

Konsekvensen av NTS är patientsäker vård. Slutligen har anestesisjuksköterskans empiriska 

kännetecken sammanfattats och fallbeskrivningar skapats för att demonstrera hur begreppet 

framträder i verkligheten. 

 

Slutsatsen är att NTS kan definieras som patientsäkra förmågor och beteenden. När 

anestesisjuksköterskan använder sig av NTS uppstår patientsäker vård. I framtiden behövs 

djupare beskrivningar om hur anestesisjuksköterskan skapar situationsmedvetenhet och fattar 

beslut, hur strukturerade kommunikationsverktyg används och hur barriärer för att våga 

kommunicera med det multidisciplinära teamet kan ta sig i uttryck. Det behövs också tydligare 

beskrivningar av specialistsjuksköterskans ledarskap inom anestesiologisk omvårdnad.  
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ABSTRACT 
Health care is a complex organization where human factors and deficiencies in communication 

and collaboration can cause unnecessary suffering for the patient. In order to increase patient 

safety in anesthesiologic care the specialist nurse need to act with a certain behavior, they need 

non-technical skills [NTS]. The aim of this study was to do a conceptual analysis of NTS in 

anesthesiologic care. The method was based on Walker and Avant's conceptual analysis in eight 

steps, and data was collected from dictionaries, literature, web publications and scientific articles. 

 

The result shows that NTS is described as cognitive abilities and social behaviors. Seven 

categories: situation awareness, decision-making, managing stress, coping with fatigue, 

communication, teamwork and leadership with related elements describes NTS. The attributes 

of NTS are 1) The nurse anesthetist mobilizes the necessary cognitive abilities in the care of 

the patient. 2) The nurse anesthetist exhibits safe social behavior when caring for the patient. 

3) The nurse anesthetist uses a combination of cognitive abilities and social behaviors for the 

safe care of the patient. The consequence of NTS is patient-safe care.  

 

The conclusion is that NTS can be defined as patient-safe abilities and behaviors. When the 

nurse anesthetist uses NTS, patient-safe care arises. In the future deeper descriptions are needed 

about how the nurse anesthetist creates situational awareness and about the decision-making 

process, there is also a need to examine how structured communication tools are used and how 

barriers to daring to communicate within the multidisciplinary team can be expressed. Also, a 

clearer description of the leadership role of the specialist nurse in anesthesiologic care are 

needed. 
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INLEDNING 
I Sverige dör det fyra personer om dagen relaterat till en vårdskada och omkring 110 000 

patienter per år drabbas av undvikbara skador under sitt vårdtillfälle på svenska sjukhus 

(Sveriges kommun och landsting [SKL], 2018). Ur ett samhällsperspektiv kan sjukvården ses 

som en högriskbransch precis som flygindustrin, kärnkraften och oljeindustrin (Öhrn, 2013). 

Inom den anestesiologiska kontexten kan patientens tillstånd snabbt förändras och förmågan att 

agera och hantera kritiska moment utgör essensen i anestesin. Utlösande faktorer till att problem 

uppstår i en operationsmiljö kan vara patienten, operationen, anestesin eller utrustningen (Gaba, 

Fish, Howard, & Burden, 2015). Se figur 1. 

 

 

Figur 1: Utlösande faktor, Gaba et.al (2015)  

Det är avgörande att specialistsjuksköterskan i anestesi har den skicklighet och mentala 

kapacitet som krävs för att hantera oväntade situationer. Kritiska tillfällen kan upplevas hastigt 

påkomna men vid en tillbakablick av förloppet kan tidiga tecken ofta identifieras (Gaba et al., 

2015).  Riksföreningen för anestesi och intensivvård [ANIVA] & Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2019).  

 

Specialistsjuksköterskan och operationsteamet 

Det finns vissa förutfattade meningar om att anestesiologisk utbildning garanterar skicklighet i 

att hantera kriser. Men i akuta situationer blir det ofta uppenbart att vissa personer hanterar 

situationen bättre än andra. Dessa personer utmärker sig ofta genom att vara mer förberedda 

och ha vidtagit fler åtgärder. Deras förmågor består bland annat i att leda situationer från kaos 

till ordning, ta kommandot över situationen och ha kapaciteten att se till att nödvändiga åtgärder 

vidtas (Gaba et al., 2015). Anestesisjuksköterskan inom den skandinaviska kontexten arbetar i 

nära samarbete med anestesiologen och kan utifrån ordination självständigt planera och 

genomföra anestesi (Bergqvist Månsson, 2016; Lyk-Jensen, Jepsen, Spanager, Dieckmann, & 

Patienten Operationen Anestesin Utrustningen 
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Østergaard, 2014). Specialistsjuksköterskan behöver kunna hantera många olika förmågor vilka 

beskrivs i kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan i anestesi. Dessa förmågor 

handlar bland annat om att kunna planera, prioritera och ta snabba beslut vid akuta händelser 

samt att identifiera förändringar i patientens tillstånd och förebygga komplikationer (ANIVA 

& SSF, 2019). Ett operationsteam är av sin natur komplext eftersom det består av olika 

professioner som skall samarbeta. Kirurger, anestesiologer och specialistsjuksköterskor inom 

anestesi och operationssjukvård utgör egna subteam som dessutom skall kunna interagera och 

arbeta tillsammans i ett övergripande team. Detta ställer krav på fungerande samarbete, 

koordinering och kommunikation i teamet och det ena subteamets prestation kan inverka på 

teamet i stort (Mishra, Catchpole, Dale, & McCulloch, 2008). Specialistsjuksköterskan 

ansvarar för omvårdnadskompetensen i teamet och har en viktig roll i att skapa trygghet för 

patienten (ANIVA & SSF, 2019). 

 

Patientsäkerhetskulturer, vårdskador och mänskliga faktorer 

För att skapa säkerhet i en verksamhet krävs en god säkerhetskultur. En god säkerhetskultur 

innebär att organisationen genomsyras av gemensamma förhållningssätt och det är 

medarbetarnas uppfattningar, värderingar och beteenden som resulterar i patientsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet och en av de vanligaste orsakerna till att 

patientsäkerheten hotas med vårdskada som följd är brister i kommunikation och samarbete 

mellan vårdpersonal särskilt vid informationsöverföring och vid förflyttning av patienten 

mellan olika verksamheter (SKL, 2018; Öhrn, 2013). Patientsäkerhet innebär att skydda 

patienten mot vårdskada som skulle kunna undvikits om en god säkerhetskultur upprätthållits. 

Exempel på stödjande säkerhetsprocesser kan vara att följa riktlinjer och rutiner, att ha rätt 

kompetens på rätt plats och att verksamheten kontinuerligt upprätthåller en planering för hur 

patientsäkerheten ska bevaras (Öhrn, 2013). Exempel på vårdskador inom anestesiologisk 

omvårdnad är vårdrelaterade infektioner så som postoperativa sårinfektioner och sepsis, 

fallskador, trycksår, blåsöverfyllnad samt blödningar för att nämna några (SKL, 2018). 

 

Mänskliga faktorer har länge ansetts kunna ge en förklaring till varför fel och brister uppstår i 

vården. Exempel på mänskliga faktorer som kan innebära patientsäkerhetsrisker kan vara 

ovarsamhet, stress, nonchalant attityd, trötthet, distraktion eller otillräckliga förberedelser 

(Fletcher, McGeorge, Flin, Glavin, & Maran, 2002). Vårdpersonal kan begå fel och misstag när 

de påverkas av stress, fastnar i svårlösta problem eller arbetar med obekant utrustning. Patienten 

kan utsättas för onödigt lidande när teamet misslyckas med att upprätthålla en god 
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kommunikation och formulera en handlingsplan (Jones et al., 2018). När misstag sker inom 

sjukvården bedöms den på en system- eller individnivå (Öhrn, 2013).  Medarbetarens beteende 

är dock bara en komponent i säkerhetskulturen och är beroende av de förutsättningar som 

organisationen ger. Vårdskador är ofta beroende av att flera händelser fallerat i organisationen 

och medarbetaren utgör systemets sista försvarslinje för att undvika fel (Flin, O´Connor, & 

Crichton, 2008; Gaba et al., 2015; Öhrn, 2013). 

 

Icke-tekniska färdigheter (non-technical skills) 

Många uppkomna fel och brister som beror på den mänskliga faktorn anses främst vara 

relaterade till icke-tekniska problem snarare är till klinisk och teknisk kunskap (Fletcher et al., 

2002). Tekniska färdigheter innebär att kunna hantera medicinsktekniska problem (Riem, Boet, 

Bould, Tavares, & Naik, 2012). Icke-tekniska färdigheter är kognitiva och sociala färdigheter 

som kompletterar de tekniska färdigheterna (Lyk-Jensen et al., 2014; Moll-Khosrawi et al., 

2019). För att ta hand om patienten på ett patientsäkert sätt behöver vårdpersonal utöver sina 

tekniska färdigheter alltså använda sig av icke-tekniska färdigheter (Bergqvist Månsson, 2016), 

även så kallade non-technical skills [NTS].  

 

NTS är ett begrepp som används inom olika högriskbranscher. Begreppet kan som helhet 

appliceras i flera olika typer av verksamheter men nyckelbeteenden och empiriska kännetecken 

hos utföraren måste anpassas efter yrkesroll och ansvar (Chalwin & Flabouris, 2013; Flin et al., 

2008; Rutherford, Flin, & Mitchell, 2012a). Under specialistsjuksköterskeutbildningen i 

anestesi har begreppet NTS lyfts vid olika föreläsningar och simuleringsövningar men 

förklaringarna kring begreppets innehåll och innebörd har varierat. Det har också blivit 

uppenbart att kollegor som tillfrågats om begreppet har olika syn på dess innehåll. För att öka 

förståelsen och få en bredare spridning av NTS inom anestesiologisk omvårdnad kan en 

definition som klargör begreppets innehåll och belyser anestesisjuksköterskans roll vara av 

betydelse. Det har dock noterats att den svenska översättningen av begreppet inte förekommit 

i någon större utsträckning. Med anledning av detta kommer begreppet fortsättningsvis i detta 

arbete hanteras på sitt originalspråk.  

 

Teoretisk utgångspunkt   

Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete är patientsäkerhet som utgår från sjuksköterskans 

kärnkompetens säker vård. För specialistsjuksköterskan i anestesi innebär patientsäkerhet att 
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ha kunskap om risker men också om att utveckla arbetssätt som minimerar risken för fel och 

skador. Patientsäkerheten kan ses som en process som ständigt pågår och som alla professioner 

inom vården har ett gemensamt ansvar över. Att utsättas för misstag och brister i vården kan 

innebära en risk för att patienten drabbas av en vårdskada (Bergqvist Månsson, 2016; Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2016).  Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) innebär en 

vårdskada ett lidande för patienten. Genom ett nära samarbete mellan professioner och 

verksamheter tillsammans med ett etiskt förhållningssätt och god yrkeskunskap kan vårdskador 

undvikas (Bergqvist Månsson, 2016). 

 

Problemformulering    
Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet där mänskliga faktorer, 

bristfällig kommunikation och bristande samverkan i team kan orsaka att patienten drabbas av 

vårdskada och utsätts för onödigt lidande under sin vårdtid på sjukhus. För att öka 

patientsäkerheten inom anestesiologisk omvårdnad behöver vårdpersonal agera med ett visst 

beteende utöver sin omvårdnads- och medicinska kompetens, de behöver så kallade non-

technical skills [NTS]. Men vad innefattas egentligen i begreppet NTS? Den här studien 

analyserar och definierar vilka olika delar som ryms inom begreppet.  

 

Syfte   
Syftet med studien var att göra en begreppsanalys av non-technical skills [NTS] inom 

anestesiologisk omvårdnad.  
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METOD  
Walker och Avant (2005) beskriver hur en begreppsanalys kan genomföras genom åtta olika 
steg. Se tabell 1.  
 
Tabell 1: Begreppsanalys 

Walker och Avant (2005) 
 
 
Datainsamling och urval  

Datainsamlingen har utgått från de metodsteg för begreppsanalys som beskrivs av Walker och 

Avant (2005) och har skett genom en variation av sökningar från ordböcker, publicerad 

litteratur, webbpublikationer samt sökningar efter vetenskapliga artiklar. Initialt gjordes en 

sökning av begreppet NTS i Google för att undersöka spridningen av begreppet. Denna sökning 

genererade 790 000 000 träffar. Därefter gjordes en sökning efter avhandlingar och böcker med 

sökordet ”non-technical skills” i universitetsbibliotekets katalog. Genom att filtrera till disciplin 

och ämnesområdet medicin genererade sökningen 34 träffar varav dessa var 4 avhandlingar och 

30 böcker. En begränsning av sökningen till disciplin och ämnesområdet nursing genererade 

15 träffar fördelat på 12 avhandlingar och 3 böcker. Av dessa inkluderades 2 avhandlingar och 

1 bok i diskussionen.  

Databaser valdes utifrån ämnesområdet medicin och hälsa och sökningen utfördes med hjälp 

av bibliotekarie i databaserna PubMed, CINAHL, Cochrane och SveMed+. Sökord kopplade 

till syftet kontrollerades i svensk MeSH och av dessa kunde två sökord sedan användas som 

MeSH-termer i sökningen. MeSH-termer, sökord och kombinationer redovisas i databasmatris. 

Se BILAGA 1. Inga begränsningar till språk, publikationsdatum eller fulltextalternativ 

Begreppsanalys i åtta steg  

Steg 1 

Steg 2 

Steg 3 

Steg 4 

Steg 5 

Steg 6 

Steg 7 

Steg 8 
 

Välja begrepp   

Bestäm syftet med analysen   

Identifiera användningsområdet av begreppet   

Bestäm de avgränsande attributen    

Identifiera och skapa modellfall 

Identifiera gränsfall och motsatsfall  

Identifiera antecendenter och konsekvenser  

Bestäm empiriska kännetecken 
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gjordes.  Databassökningarna resulterade i totalt 234 träffar och efter att dubbletter av artiklar 

som förkommit i flera databaser sorterats ut återstod 177 artiklar. Urvalsprocessen presenteras 

i flödesschema för artikelsökning, se figur 2. 

 

 

Figur 2. Flödesschema över artikelsökning och urval 

Samtliga 177 abstrakt lästes individuellt och därefter följde en urvalsprocess där abstrakten 

diskuterade gemensamt. Inklusionskriterier var artiklar som beskrev begreppet NTS och som 

kunde kopplas till en operationsmiljö. Artiklar på annat språk än engelska eller något 

skandinaviskt språk exkluderades. Syftet med detta tillvägagångssätt var att skapa en bild av 

vilka artiklar som kunde ge klarhet till att förstå begreppets innebörd. När samsyn inte rådde 

lästes artiklarna i full text och diskuterades mot inklusionskriterierna. Denna processen bidrog 

till ett försök att försäkra sig om att artiklar som svarade mot syftet granskades i fulltext. Denna 

urvalsprocess resulterade i att 46 artiklar valdes ut för vidare granskning i fulltext. Efter 

individuell genomläsning grupperades artiklarna gemensamt. Till den ena gruppen sorterades 

artiklar som beskrev NTS kategorier samt definierade NTS och till den andra gruppen 

Cochrane 
(n = 8) 

Cinahl 
(n = 65) 

Pubmed 
(n = 154) 

Swemed+ 
(n = 7) 

Artiklar kvar efter dubbletter tagits bort  
(n = 177) 

Exluderade abstract  
(n = 131) 

Artiklar granskade i abstract  
(n = 177) 

Artiklar granskade i fulltext 
(n = 46) 

Artiklar inkluderade i arbetet  
(n = 39) 

Exluderade fulltext 
(n = 7) 
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sorterades artiklar som endast beskrev NTS kategorier. Artiklar som inte bedömdes ge en 

omfångsrik beskrivning av begreppet exkluderades i detta steg. Totalt inkluderades 39 artiklar 

i resultatet. Utifrån artiklarnas referenslistor identifierades slutligen två böcker som 

inkluderades i resultatet.  

 

Dataanalys  

Steg 1 - Välja begrepp  

En begreppsanalys kan vara värdefull att utföra om ett begrepp används av många men där dess 

mening har olika betydelser för olika personer. Begreppet kan vara överanvänt utan att dess 

rätta innebörd är tydlig för användaren (Walker & Avant, 2005). Under specialist-

sjuksköterskeutbildningen i anestesi har begreppet NTS förekommit både i 

föreläsningssammanhang samt vid simuleringsövningar men förklaringarna kring begreppets 

innehåll och innebörd har varierat. Det har också blivit uppenbart att kollegor som tillfrågats 

om begreppet har olika syn på dess innehåll. Detta har väckt en nyfikenhet och en känsla av att 

det kan vara angeläget att definiera begreppet NTS och dess innehåll. Walker och Avant (2005) 

beskriver att det valda begrepp ska vara användbart inom det ämnesområde analysen utförs på, 

väsentligt och av ett personligt intresse.    

   

Steg 2 - Bestäm syftet med analysen   

NTS är ett begrepp som används inom många olika högriskbranscher, exempelvis flygindustrin, 

kärnkraften och sjukvården (Flin et al., 2008). Begreppet kan som helhet appliceras i flera olika 

typer av verksamheter men nyckelbeteenden och empiriska kännetecken hos utföraren måste 

anpassas efter yrkesroll och ansvar (Chalwin & Flabouris, 2013; Flin et al., 2008; Rutherford, 

et al., 2012a). Att utföra en begreppsanalys av NTS inom anestesiologisk omvårdnad kan ge 

värdefull kunskap om anestesisjuksköterskans specifika och unika förmågor. Walker och Avant 

(2005) menar att syftet skall vara väl avgränsat för att kunna styra hela arbetet, belysa 

inriktningen samt tydliggöra olika användningsområden.   

   

Steg 3 - Identifiera användningsområdet av begreppet  

Genom att använda ordböcker och undersöka olika betydelser av begreppet i tillgänglig 

litteratur och artiklar skall så många av begreppets användningsområden som möjligt 

identifieras. I detta steg skall inga begränsningar göras till ett visst område utan sökningen skall 
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vara bred och omfattande (Walker & Avant, 2005). Tidigt i sökningen visade det sig att NTS 

är ett omfattande begrepp med användningsområden inom många olika sammanhang. Walker 

och Avant (2005) beskriver att när begreppet börjat ringas in kan det finnas ett behov av 

praktiska begränsningar, i dessa fall skall syftet styra valet av de begränsningar som görs.  

 

Steg 4 - Bestäm de avgränsande attributen   

Attributen utgör själva kärnan i begreppsanalysen och dess egenskaper skall vara oumbärliga 

samtidigt som de är tillräckliga för att beskriva begreppet (Walker & Avant, 2005). Skapandet 

av attributen skedde i en dynamisk process genom inläsning av materialet, diskussioner och en 

fördjupad förståelse av begreppet. Efter att ha identifierat aktuell litteratur och artiklar har 

materialet lästs var för sig. I de vetenskapliga artiklarna användes färgpennor för att markera 

de delar som bedömdes talande för begreppet utifrån syftet. I nästa steg gjordes en gemensam 

brainstorming där en mindmapping kring begreppets betydelse och centrala delar 

visualiserades. Under den här processen började fraktioner av attribut växa fram. Därefter 

genomfördes en gemensam uppdelning av materialet där innehållet sorteras i två grupper. Till 

den ena gruppen sorterades artiklar som beskrev NTS kategorier samt definierade NTS och till 

den andra gruppen sorterades artiklar som endast beskrev NTS kategorier. Syftet med denna 

gruppering var att skapa en uppfattning hur begreppet beskrevs i materialet.  Artiklarna 

sorterades sedan efter vilka NTS kategorier de beskrev. Därefter startade arbetet med att 

beskriva de väsentliga delarna av NTS utifrån syftet genom att gemensamt beskriva innehållet 

för respektive kategori och element. Majoriteten av textinläsningen har skett på engelska och 

materialet har tolkats och översatts till svenska språket. Särskild tid och tankeverksamhet har 

lags på översättningar av kategorier och element i syfte att behålla innebörden av orden. 

Lexikon och synonymordböcker användes under processen. Under arbetets gång diskuterades 

återkommande hur en kärnfull beskrivning av NTS kunde uttryckas i tal och skrift. I sista steget 

skapas begreppsanalysens oumbärliga attribut genom diskussion och reflektion kring kärnan i 

NTS. Walker och Avant (2005) beskriver skapandet av attribut som en dynamisk process där 

uppfattningarna kring attributen kan förändras med tiden allt eftersom ökad förståelse för 

begreppet nås. Under hela processen är det viktigt att göra anteckningar kring begreppets 

karaktäristiska drag och de beskrivningar som är återkommande för begreppet.  
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Steg 5 - Identifiera och skapa modellfall 

För att beskriva begreppets alla attribut skall ett modellfall skapas. Detta skall vara ett klart 

exempel av begreppet och kan både vara hittat i litteraturen eller personligt konstruerat (Walker 

& Avant, 2005). Under arbetet med kategorier och element skapades ett personligt konstruerat 

modellfall för att beskriva NTS.  

 

Steg 6 - Identifiera gränsfall och motsatsfall 

Vidare skapades även ett gränsfall samt ett motsatsfall. Walker och Avant (2005) beskriver hur 

olika fallkonstruktioner kan beskriva begreppets attribut. I ett gränsfall skall inte alla 

de definierade attributen förekomma. Gränsfallet skall också vara inkonsekvent i förhållande 

till begreppet och på så vis tydliggöra logiken i modellfallet. Motsatsfallet skall tydligt beskriva 

vad begreppet inte är.   

 

Steg 7 - Identifiera antecendenter och konsekvenser 

Under skapandet av begreppets attribut diskuterades även hur antecendenter och konsekvenser 

kan beskrivas. Enligt Walker och Avant (2005) innebär antecendenter de förutsättningar som 

krävs för att begreppet skall kunna uppstå i verkligheten medan konsekvenserna kan ses som 

resultatet av att begreppet uppstår. Varken antecendenter eller konsekvenser kan således vara 

densamma som attributen. Tydlighet och stringens i detta är ett viktigt steg för att klargöra 

begreppets innehåll.   

 

Steg 8 - Bestäm empiriska kännetecken 

I metodens sista steg ges förslag på hur begreppet kan prövas vidare inom empirisk forskning. 

En fråga som kan ställas är; om vi skulle vilja mäta begreppets existens i klinisk verksamhet, 

hur gör vi då? Empiriska kännetecken innebär en klassificering av fenomenet för att 

demonstrera hur begreppet framträder i verkligheten (Walker & Avant, 2005). I detta steg 

skapades en tabell över kategorier och element med tillhörande exempel på 

anestesisjuksköterskans empiriska kännetecken baserat på det redovisade resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Granskningen har utgått från de yrkesetiska principerna för omvårdnadsforskning: principen 

om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa 
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(Sykepleiernes samarbeid i norden [SSN] & Northern nurses` federation [NNF], 2003). 

Forskning får inte skada människor, djur och miljö (Vetenskapsrådet, 2017) men i detta arbete 

ses dessa risker som minimala. Ingen person bedöms kunna komma till skada varken fysiskt 

eller emotionellt eftersom att inga deltagare krävs i en begreppsanalys. Däremot inkluderas en 

del artiklar som observerat, intervjuat eller på något annat sätt undersökt personers beteenden 

eller upplevelser relaterat till uppsatsen syfte. I inkluderade artiklar har därför forskningsetiska 

överväganden setts över. God forskningssed innebär att tala sanning och öppet redovisa sina 

metoder och resultat. I forskning eftersträvas en rättvis bedömning av andras material och 

resultat får inte stjälas (Vetenskapsrådet, 2017). Utgångspunkten i detta arbete har varit att 

tydligt beskriva metodens alla steg samt att eftersträva att översättningar och beskrivningar 

överensstämmer med originalkällorna.  
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RESULTAT  
Resultatet beskrivs nedan utifrån Walker och Avants steg 3 - 8.   

 

Steg 3 - Identifiera användningsområdet av begreppet  

För att bredda förståelsen för begreppet NTS gjordes ett lexikalt uppslag av begreppets tre ord: 

non, technical samt skill. Se tabell 2.  

 

Tabell 2. Lexikal betydelse 
 

Non 
 

1. indicating negation: non-existence. 2. indicating refusal or failure: 
noncooperation. 3. indicating exclusion from a specified class: nonfiction.             
4. indicating lack or absence: nonobjective; nonevent 

 
Technical 

 
1. of or specializing in industrial, practical, or mechanical arts and applied sciences: 
a technical institute. 2. skilled in practical arts rather than abstract thinking. 3. 
relating to a particular field of activity: the technical jargon of linguistics. 4. existing 
by virtue of a strict application of the rules or a strict interpretation of the wording: 
a technical loophole in the law. 5. of or showing technique: technical brilliance. 
 

Skill 
 

1. special ability in a sport, etc., esp. ability acquired by training. 2. something, esp. 
a trade or technique, requiring special training or manual proficiency. 
 

McLeod (1987)  

Begreppets historia och utveckling 

Begreppet NTS har sitt ursprung från flygtrafiken och beskriver piloters säkerhetsrelaterade 

beteenden under en flygning (Flin & Maran, 2015; Flin, Patey, Glavin, & Maran, 2010). I 

simulerade övningssituationer och i den dagliga verksamheten kan NTS användas för att 

upptäcka vilka beteenden som är förknippade med att negativa händelser antingen undviks eller 

inträffar. Non-technical skills kan definieras som kognitiva och sociala förmågor som bidrar till 

säkra och effektiva processer på arbetsplatsen (Flin et al., 2010). Utvecklingen av NTS inom 

flygindustrin härrör från en rad olyckor där analyser av förloppen visat att inga tekniska fel 

fanns att finna som förklaring till olyckorna. Istället vändes fokus mot att observera piloternas 

antingen säkra eller osäkra beteenden och konceptet Crew Resource Management (CRM) 

skapades (Gaba et al., 2015). Inom CRM belystes inte enbart vikten av teknisk färdighet utan 

även betydelsen av att träna icke tekniska förmågor (Gaba et al., 2015; Fletcher et al., 2002; 

Riem et al., 2012). Från flygindustrin har CRM spridits och anpassats till flera olika 

högriskbranscher bland annat inom hälso- och sjukvården. Inom den anestesiologiska 

kontexten kallas konceptet Anesthesia Crisis Resource Management (ACRM) och principerna 

kan appliceras i alla anestesirelaterat patientfall men är särskilt användbart i komplicerade fall 
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och kritiska situationer (Gaba et al., 2015). I Sverige har begreppet NTS översatts till icke-

tekniska färdigheter och bedöms kunna öka möjligheterna till personcentrerad och säker vård 

(Bergqvist Månsson, 2016).  

 

Mätinstrument 

För att kunna studera och värdera beteenden har olika skalor och verktyg utvecklats inom olika 

professioner (Fletcher et al., 2003; Flin & Maran, 2015, Flin & Patey, 2011; Lyk-Jensen et al., 

2014; Skelton et al., 2016). Se tabell 3.  

 

Tabell 3: Mätinstrument kopplat till profession 

Profession  Mätinstrument 

Pilot NOTECHS, Non-Technical Skills for Airline Pilots 

Anestesiolog ANTS, Anaesthetists Non-Technical Skills 

Anestesisjuksköterska N-ANTS, Nurse Anaesthetists Non-Technical Skill 

Anestesiassistent ANTS-AP, Anaesthetic Non-Technical Skills for 

Anaesthetic practitioners 

Kirurg NOTSS, Non-Technical Skills for Surgeons 

Kirurgassistent SPLINTS, Scrub Practitioners’List of Intra-operative 

Non-Technical Skills 

Fletcher et al., 2003; Flin & Maran, 2015, Flin & Patey, 2011; Lyk-Jensen et al., 2014; Skelton et al., 2016 

 

Inom anestesiologiska sammanhang finns flera olika instrument för att mäta NTS (Boet et al., 

2018). För anestesiologer är ANTS väl utvärderat (Fletcher et al. 2003, Flin & Patey, 2011). 

För sjuksköterskor inom en europeisk kontext har ANTS-AP skapats och syftar till att bedöma 

personer som assisterar anestesiologen, oavsett professionell bakgrund (Rutherford, Flin, Irwin, 

& McFadyen, 2015). För specialistsjuksköterskor inom en skandinavisk kontext har; Nurse 

Anaesthetists Non-Technical Skill [N-ANTS] utvecklats för att bedöma NTS förmågor vid 

träning och arbete (Flin & Maran, 2015; Lyk-Jensen et al., 2014).  

 

Steg 4 - Bestäm de avgränsande attributen   

Artiklar och litteratur beskriver NTS som kognitiva förmågor och sociala beteenden. De 

kognitiva förmågorna kan beskrivas som tankeverksamheten som ligger till grund för att kunna 

läsa av och förstå en situation eller fatta ett beslut med hela situationen som underlag. Sociala 

beteenden kan beskrivas som interaktionen mellan teammedlemmarna (Mitchell & Flin, 2008). 
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Det finns sju kategorier med tillhörande element för att beskriva NTS. Till de kognitiva 

kategorierna räknas situationsmedvetenhet, beslutsfattande, hantera stress samt hantera 

trötthet. De sociala kategorierna är kommunikation, teamarbete och ledarskap. Se figur 3. 

 

 
Figur 3. NTS modell 

 
 
 
 
Tabell 4: Komponenter i situationsmedvetenhet  

Kategori Element 

Situationsmedvetenhet  Inhämta information 
 Tolka information 
 Förutse framtida tillstånd  

                          Flin et al., (2008) 

Situationsmedvetenhet 

Kategorin situationsmedvetenhet består av tre element; inhämta information, tolka information 

samt förutse framtida tillstånd (Flin et al., 2008). Se tabell 4. Varje element kan identifieras 

genom tre frågor. Vad försiggår? Var är vi nu? Vart är vi på väg? (Flin et al., 2008; Jones et al., 

2018). Situationsmedvetenhet handlar om att skapa sig en bild och förstå vad som händer i en 

situation (Dieckmann, Glavin, Hartvigsen Grønholm Jepsen, & Krage, 2016; Flin & Maran, 

2015; Flin et al., 2008; Flin et al., 2010; Flin & Patey, 2011; Johnston, Fioratou, & Flin, 2011). 

Det är en kognitiv förmåga som är avgörande för att uppnå en effektiv och säker situation samt 

för att lösa en uppgift (Fioratou, Flin, Glavin, & Patey, 2010; Jones et al., 2018; Rutherford, 

KOGNITIVT SOCIALT
NTS  

Non-technical  
skills 

Beslutsfattande 

Hantera stress 

Situationsmedvetenhet 

Hantera trötthet 

Kommunikation 

Ledarskap 

Teamarbete 
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Flin, & Mitchell, 2015; Schulz et al., 2011). Situationsmedvetenhet är en förmåga som 

förbättras under yrkesutövarens utveckling inom professionen och med utveckling från novis 

mot expert växer skickligheten i att skapa situationsmedvetenhet (Lowe, Ireland, Ross, & Ker, 

2016). 

 

Att utveckla och underhålla situationsmedvetenhet kan beskrivas som en dynamisk process som 

bland annat sker genom att inhämta information från omgivningen i operationssalen. Patienten, 

skärmar och utrustning liksom teamet kan alla bidra till informationsinhämtningen, tid är också 

en viktig aspekt för att följa utvecklingen (Jones et al., 2018; Livingston et al., 2014; Wauben 

et al., 2011). Operationsmiljön är komplex och konstant föränderlig och 

informationsinsamlingen kan därför ses som en uppgift som är ständigt pågående (Rutherford, 

Flin & Mitchell, 2015). Specialistsjuksköterskor i anestesi arbetar ofta självständigt med 

patienten (Lyk-Jensen et al., 2014) och ett sätt för anestesiologen att inhämta information kan 

därför vara genom att ställa frågor till specialistsjuksköterskan om exempelvis hur anestesin 

fortlöper och vilka läkemedel som har administrerats (Gjeraa, Jepsen, Rewers, Østergaard, & 

Dieckmann, 2016). Det finns många orsaker till att misslyckas med att inhämta den information 

som krävs för att kunna utvärdera en situation (Flin et al., 2008). Den begränsade tillgången till 

patienten på grund av draperingar, utrustning och apparater kring patienten kan innebära en 

utmaning (Rutherford, Flin & Mitchell, 2015). Tunnelseende innebär att all uppmärksamhet 

fokuseras på en detalj i situationen och kan leda till att ytterligare information inte registreras. 

I ett anestesiologiskt perspektiv kan exempelvis en intubationssituation leda till att 

tidsperspektivet rubbas och att risken för hypoxi vid en utdragen procedur uppstår (Flin et al., 

2008).  

 

Det andra elementet av situationsmedvetenhet handlar om att tolka informationen som 

inhämtats. Tolkningar av information sker i mönster som vi känner igen sedan tidigare, dessa 

slutledningar går fort och sker undermedvetet (Flin et al., 2008). En specialistsjuksköterska kan 

reagera på att kirurgen plötsligt tystnar, blir kort i tonen eller visar tecken på att problem har 

tillstött (Lyk-Jensen et al., 2014). Som novis i ett yrke måste mer tid och mental energi läggas 

på att förstå mönster i den inhämtade informationen (Flin et al., 2008). 

 

Att förutse framtida tillstånd innebär att överväga nästa steg. Genom att ha inhämtat 

information och tolkat dess betydelse kan tidigare erfarenheter användas till att förutse vad som 

kommer att hända. Det är viktigt att alla individer kring patienten delar samma bild av 
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situationen (Flin et al., 2008). Vid en kritisk situation kan anestesiologen bidra till en gemensam 

bild av situationen genom att informera hela teamet. Specialistsjuksköterskan i anestesi kan 

bidra till en gemensam bild genom att efterfråga handlingsalternativ (Jepsen, Spanager, Lyk-

Jensen, Dieckmann, & Østergaard, 2015) och genom att förutse nästa steg kan nödvändig 

utrustning förberedas redan innan anestesiologen ber om den (Rutherford, Flin, & Mitchell, 

2012b). Desto tidigare en situation kan förutses, desto mer tid finns till att prioritera, överväga 

och hantera uppgiften (Rutherford, Flin & Mitchell, 2015). 

 
Tabell 5: Komponenter i beslutsfattande  

Kategori Element 

Beslutsfattande Identifiera alternativ  
 Balansera risker och välja alternativ  
 Reevaluera beslut 

                                      Flin et al., (2008) 
 

Beslutsfattande  

Kategorin beslutsfattande består inom anestesiologiska sammanhang av tre element. Dessa är 

identifiera alternativ, balansera risker och välja alternativ samt reevaluera beslutet 

(Dieckmann et al., 2016; Flin et al., 2008; Flin & Patey, 2011; Flin et al., 2010; Lyk-Jensen et 

al., 2014; Zwaan et al., 2016) Se tabell 5. Beslutsfattande kan definieras som en process för att 

komma fram till ett beslut och välja ett alternativ för att möta behoven i olika situationer. 

Kategorin kan ses som en kontinuerlig cykel av att bedöma situationen, fatta beslut och 

utvärdera sina handlingar. Förutsättningarna för beslutsfattande kan variera i förhållande till 

uppgiftens svårighetsgrad, tillgängligt stöd och resurser samt av tidspress (Flin & Maran, 2015; 

Flin et al., 2008).  

 

Ett sätt för anestesisjuksköterskan att uppvisa tecken på att identifiera alternativ kan vara 

genom att förstå när det är nödvändigt att be om hjälp och initiera en dialog med övriga 

teammedlemmar som exempelvis kirurg, anestesiolog eller operationssjuksköterska. Balansera 

risker och välja alternativ kan till exempel innebära att inte ta på sig uppgifter som överstiger 

ens kompetens. Reevaluera beslut handlar om att utvärdera sina handlingar men även att 

uppvisa förmåga att byta strategi från ett alternativ till ett annat (Lyk-Jensen et al., 2014). 
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Tabell 6: Komponenter i att hantera stress 
Kategori Element 
Hantera Stress Identifiera orsak 
 Känna igen symtom och effekt  
 Resurser  

                             Flin et al., (2008) 

Hantera Stress 

Kategorin hantera stress består av tre element, se tabell 6. Det finns ett flertal olika definitioner 

av stress och inom högriskverksamheter talas det ofta om akut eller kronisk stress (Flin et al., 

2008). Stress påverkar individer, team och organisationer (Johnston et al., 2011) och försämrar 

NTS (Krage et al., 2017). Antalet olyckor och ökade patientsäkerhetsrisker kan kopplas till 

stress därför är förmågan att känna igen sin egen och andras stress viktig (Flin et al., 2008). 

Inom elementet identifiera orsak ingår kronisk stress som kan utlösas av faktorer på arbetet 

exempelvis hög arbetsbelastning med orealistiska krav i kombination med bristande stöd från 

ledningen och små möjligheter att påverka. Inom elementet ingår även akut stress som kan 

uppstå vid hög arbetsbelastning, genom att hamna i nya och osäkra situationer samt att uppleva 

tidspress (Flin et al., 2008; Johnston et al., 2011). Kronisk stress handlar individens reaktion på 

en ansträngd arbetssituation som pågått över tid. Akut stress uppstår plötsligt och varar under 

en begränsad tid, den innebär ett avbrott av den pågående verksamheten och kräver handling. 

Individens upplevelse av ställda krav kontra tillgängliga resurser påverkar stressupplevelsen. I 

elementet känna igen symtom och effekter beskrivs att symtom på stress kan variera beroende 

på om den bakomliggande orsaken är akut eller kronisk. Gemensamma tecken är en förändring 

i personens normala beteendemönster, förlorad känslokontroll, fysiska symtom eller kognitiv 

påverkan. Resurser för att motverka stress beskrivs som tidigare erfarenheter, övning och 

färdighet, personliga egenskaper, fysisk träning och olika problem- eller känslofokuserade 

strategier (Flin et al., 2008). Anestesisjuksköterskor beskriver att ett förtroendeingivande 

beteende som att behålla lugnet i akuta och stressfulla situationer är en viktig egenskap hos 

anestesiologen som kan bidra till ett välfungerande team (Larsson & Holmström, 2013). 

 
Tabell 7: Komponenter i att hantera trötthet 

Kategori Element 
Hantera Trötthet Identifiera orsak  
 Känna igen symtom och effekt  
 Resurser 

                             Flin et al., (2008) 
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Hantera trötthet 

Inom kategorin hantera trötthet finns tre element, se tabell 7. Inom elementet identifiera orsak 

till trötthet kan långa arbetstider och sömnbrist anses självklara. Många högriskverksamheter 

innebär skiftarbete 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Störd sömn, långa 

pendlingsavstånd till arbetet och att försöka sova dagtid när övriga familjemedlemmar är vakna 

är exempel som kan orsaka sömnbrist. Uppgifter som upplevs som långtråkiga eller 

ostimulerande ökar risken för trötthet liksom fysiskt ansträngande arbete och arbetsmiljöer med 

höga ljud (Flin et al., 2008). Nyckel till att hantera trötthet och förstå hur trötthet påverkar 

kognitiva förmågor ligger i att känna igen symtom och effekter (Flin & Maran, 2015). Trötthet 

kan påverka förmågan att tänka, utföra uppgifter, kommunicera och interagera med andra (Flin 

et al., 2008; Johnston et al., 2011). Nattskiftsarbete och trötthet är associerat med försämrade 

NTS-förmågor (Neuschwander et al., 2017) och är en erkänd säkerhetsrisk (Flin et al., 2008; 

Johnston et al., 2011). Trötthet kan upplevas som att ha låga energinivåer, tunga ögonlock, att 

nicka till med huvudet eller känns sig groggy. Den kognitiva förmågan påverkas och leder till 

försämrat intuitivt tänkande och flexibelt beslutsfattande. Andra kognitiva effekter kan vara 

minskad förmåga till att hantera plötsliga förändringar, att justera planer samt att en lägre 

standard accepteras. Resurser för att hantera trötthet är i första hand att sova men andra åtgärder 

kan vara att se över scheman, skiftens längd och tillräcklig återhämtning mellan arbetspassen 

(Flin et al., 2008).  

 
Tabell 8: Komponenter i kommunikation  

Kategori Element 
Kommunikation Förmedla information 
 Ta emot information  

Barriärer  
                           Flin et al., (2008) 

Kommunikation 

Kategorin kommunikation består av tre element, se tabell 8. Att ha goda kommunikativa 

beteenden och förmågor är något som kan formas och förbättras genom övning och 

strukturering. Kommunikation kan vara skriftlig, verbal och icke-verbal. Kategorin 

kommunikation återges i tre element där det första elementet förmedla information handlar om 

olika sätt att sända ut information (Flin et al., 2008). Ett patientsäkert sätt att förstärka vem 

informationen riktas mot är att använda direkt kommunikation exempelvis genom att använda 

personens namn eller peka med handen mot mottagaren (Jones et al., 2018). Säker 

kommunikation är även beroende av att alla i teamet delar med sig av relevanta tankar och idéer 
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för att bidra till en gemensam bild av situationen (Jones et al., 2018; Moll-Khosrawi et al., 

2019). Specialistsjuksköterskor i anestesi beskriver att god kommunikation uppstår när 

anestesiologen ger klara och tydliga besked till teamet. I komplicerade fall kan handläggningen 

mellan anestesiolog och anestesisjuksköterska diskuteras i flera minuter. Medan 

kommunikationen i akuta faser kan förändras och endast bestå av ögonkontakt och nickningar 

samt en mer fåordig och precis dialog (Larsson & Holmström, 2013).   

 

Elementet ta emot information berör en- eller tvåvägskommunikation där den viktigaste 

skillnaden är förekomsten av feedback. Feedback möjliggör för sändare och mottagare att 

försäkra sig om att meningen med information har framgått. Genom att sluta cirkel i 

kommunikationsloopen är feedback det enklaste sättet att förebygga missförstånd mellan 

teamets medlemmar. Informativ feedback är neutral och innebär objektiva svar på ställda 

frågor. Korrigerande feedback handlar om att ifrågasätta informationen för att klargöra 

meningen medan förstärkande feedback innebär att mottagaren tydligt bekräftar att 

informationen är mottagen och handlingen utförd (Flin et al., 2008; Jones et al., 2018; 

Livingston et al., 2014).  

 

Kommunikationsproblem kan leda till mänskliga misstag och påverka säkerhet och utförande.  

Barriärer för kommunikation kan vara interna och externa. Oljud, kultur, språkförbistringar, 

kroppsspråk och missförstånd mellan teammedlemmar kan påverka situationen (Flin et al., 

2008). Inom operationsteamet kan det förekomma olika åsikter om hur väl informationsutbytet 

fungerar (Wauben et al., 2011). För att minska risken för fel är det viktigt att det finns ett öppet 

klimat för informationsutbyte mellan professioner. Faktorer som tidigare erfarenheter, hierarki, 

kön, status och erfarenhet i yrkesrollen kan påverka sjuksköterskan att våga kommunicera med 

teamet (Flin et al., 2008; Jones et al., 2018; Livingston et al., 2014). Kommunikation utgör en 

stor del i teamarbetet och är avgörande för hur framgångsrikt gruppen samarbetar och hur väl 

teamet lyckas slutföra en uppgift (Flin et al., 2008).  

 
Tabell 9: Komponenter i teamarbete  

Kategori Element 
Teamarbete Informationsutbyte 

Samordning   
 Stödja varandra  

Konflikthantering 
                                               Flin et al., (2008) 
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Teamarbete 

Kategorin teamarbete består av fyra element, se tabell 9. Teamarbete innebär att samordna 

aktiviteter mot ett gemensamt mål (Flin et al., 2008; Johnston et al., 2011). Inom sjukvården är 

team sällan konstanta utan utgörs av olika personer och professioner. Istället för att träna teamet 

som helhet kan det därför finnas en vinst med att lära varje enskild individ att arbeta på ett sätt 

som stärker teamarbetet (Flin et al., 2008). Effektivt informationsutbyte handlar om 

individernas förmåga att upprätthålla en god kommunikation inom teamet. Genom en öppen 

atmosfär, användning av feedback, aktivt lyssnande, verbal och icke-verbal kommunikation 

kan ett patientsäkert informationsutbyte uppnås (Gjeraa et al., 2017). En anestesisjuksköterska 

som inte signalerar tecken på problem kan medverka till brister i teamets förmåga att se allvaret 

i situationen (Lyk-Jensen et al., 2014).  

 

Informationsutbytet bidrar till en samordning av teamet och att alla får en gemensam mental 

bild av situationen (Gjeraa et al., 2017; Jones et al., 2018; Rutherford et al., 2012b). Team som 

delar en gemensam bild presterar bättre i krissituationer (Jones et al.). Genomgång av WHO:s 

checklista inför operationsstart kan vara ett sätt att skapa en gemensam mental bild för teamets 

medlemmar (Jones et al., 2018; Rutherford et al., 2012b). En annan viktig del av samordning 

innebär tydlig uppdelning av roller, ansvar och arbetsbelastning (Cooper, O'Brien, & Siassakos, 

2019; Livingston et al., 2014; Wauben et al., 2011). Specialistsjuksköterskan i anestesi kan 

bidra genom att vara medveten om sina egna förmågor och vara vaksam på om något i teamet 

har för stor arbetsbörda eller inte klarar av att lösa en viktig uppgift (Lyk-Jensen et al., 2014).   

 

Elementet stödja varandra berör vikten av att dela på arbetsbördan i ett team, att acceptera 

individuellt ansvar, vidhålla goda arbetsrelationer och verka för öppenhet. Medlemmarna i 

teamet kan stödja varandra i olika uppgifter genom att ge och ta emot råd (Flin et al., 2008). 

Teammedlemmar beskriver vikten av god sammanhållning som inkluderar alla. Det är viktigt 

att känna av stämningen i situationer som kan bli komplicerade och utmanande. Humor och 

skämt kan vara tecken på att allt går bra och kan användas för att skapa en bättre atmosfär efter 

en utmanande situation (Gjeraa et al., 2017).  

 

Det sista elementet i teamarbete är konflikthantering. Konflikter kan ha negativ inverkan på ett 

team och leda till att teamet presterar sämre. Olika synsätt kan dock bidra till konstruktiva 

lösningar och framgång för teamet om de hanteras på ett bra sätt (Flin et al., 2008). Hårda ord 

och kort kommunikation kan ses som ett tecken på utmanande moment snarare än personlig 
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kritik. Om konflikter uppstår i operationsteamet är det viktigt att ha patientens bästa i fokus och 

eventuellt kan vissa diskussioner vänta tills arbetet avslutats (Gjeraa et al., 2017). Att fel begås 

är oundvikligt och teammedlemmar kan tycka att det är svårt att diskutera misstag. Hur väl 

teamarbetet har fungerat kan också uppfattas olika. Detta kan påverka hela teamets förmåga att 

våga diskutera eventuella brister (Wauben et al., 2011).  

 

Tabell 10: Komponenter i ledarskap 

Kategori Element 
Ledarskap  Planera, prioritera och fördela resurser  
 Upprätthålla standard   

Auktoritet  
                            Flin et al., (2008) 

Ledarskap  

Kategorin ledarskap består av tre element, se tabell 10. Ledarskap kan beskrivas som förmågan 

att organisera arbetsuppgifter och strukturera teamarbete (Rutherford, Flin, & Irwin, 2015; 

Moll-Khosrawi et al., 2019). Genom att behålla lugnet och tydligt kommunicera med teamet 

kan ledaren skapa en förtroendeingivande känsla som ger trygghet till teammedlemmarna 

(Hjortdahl, Ringen, Naess, & Wisborg, 2009; Jakobsen et al., 2018). Effektivt ledarskap kan 

anses bidra till en säker uppgiftshantering samt ett motiverat och välfungerande team (Flin et 

al., 2008). Lika viktigt som ledarskapet i ett team är följarskapet från det resterande teamet 

(Chalwin & Flabouris, 2013; Flin et al., 2008). Följarskap innebär teammedlemmarnas förmåga 

att stödja ledaren i rollen exempelvis genom att uppmärksamma ledaren på problem och komma 

med frågor och förslag (Hjortdahl et al., 2009). Inom den anestesiologiska kontexten kan 

individer behöva växla mellan ledarskap och följarskap beroende på situationen (Cooper et al., 

2019; Gjeraa et al., 2017). Detta riskerar att skapa ett scenario med multipla ledare där ingen 

fullt ut tar det övergripande ansvaret (Flin & Maran, 2015).  

 

Elementet planera, prioritera och fördela resurser kan beskrivas och grupperas på olika sätt i 

litteraturen. Inom den anestesiologiska kontexten grupperas elementen till olika kategorier 

relaterat till varierande tolkningar framförallt i mätinstrument. Dock bedöms innehållet i 

respektive element beskrivas likvärdigt. Ledarrollen i ett operationsteam kan variera mellan 

kirurg, anestesiolog eller anestesisjuksköterska beroende på vilket moment som pågår eller 

vilken typ av problem som uppstår (Cooper et al., 2019; Flin et al., 2008; Gjeraa et al., 2017). 

Anestesisjuksköterskan inom den skandinaviska kontexten arbetar i nära samarbete med 

anestesiologen och kan utifrån ordination självständigt planera och genomföra anestesi 
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(Bergqvist Månsson, 2016; Lyk-Jensen et al., 2014). För att planera anestesiförloppet är det 

viktigt att känna till de olika momenten i de kirurgiska ingreppen (Jepsen et al., 2015). 

Ledarskap utifrån planering kan innebära handlingsberedskap och att byta plan om den första 

fallerar (Dieckmann et al., 2016). Specialistsjuksköterskan i anestesi behöver ha en systematisk 

inställning till prioriteringar mellan arbetsuppgifterna. Att optimera resurser kan innebära att 

arbeta med mer än en sak åt gången när det behövs (Lyk-Jensen et al., 2014). Att upprätthålla 

standard kan för anestesisjuksköterskan innebära att vara väl förtrogen med rutiner och 

riktlinjer samt att se till att dessa följs (Gjeraa et al., 2017; Lyk-Jensen et al., 2014). Att uppvisa 

auktoritet handlar för anestesisjuksköterskan om att ta tydlig ställning och säga ifrån om 

patientsäkerheten anses hotad (Lyk-Jensen et al., 2014). 

 

Attribut 

Efter genomgång av NTS kategorier och element definierades dess attribut enligt följande: 

1) Anestesisjuksköterskan mobiliserar nödvändiga kognitiva förmågor vid 

omhändertagande av patienten.  

2) Anestesisjuksköterskan uppvisar säkra sociala beteenden vid omhändertagande av 

patienten.   

3) Anestesisjuksköterskan använder en kombination av kognitiva förmågor och sociala 

beteenden för ett säkert omhändertagande av patienten.  

 
 

Steg 5 - Identifiera och skapa modellfall  

Modellfall  

Anestesisjuksköterskan Ann-Sofie ska lösa för rast. Hon bildar sig en uppfattning om 

situationen genom att titta på patienten och skärmarna samtidigt som hon får en kort rapport 

enligt SBAR. Kirurgerna känner hon sen länge och det är en trevlig stämning inne på salen. 

Plötsligt noterar Ann-Sofie hur kirurgens koncentration ökar. Det blir tystare och tonläget är 

annorlunda. Hon hör hur det slurpar till i sugarna. Ann-Sofie tittar på skärmen som visar 

operationssåret, det är betydligt mer blod än när hon tog rapporten nyss. 

- Har du kontroll på blödningen David? frågar hon kirurgen. 

- Nej, får hon till svar.  

- Okej, jag larmar nu, säger Ann-Sofie. 
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Hon trycker på larmet samtidigt som hon lyfter på luren och ringer till blodcentralen. Nu 

kommer fler resurser in på sal. Hon ber en undersköterska springa och hämta blod och en annan 

kollega att börja förbereda apparater för blodtransfusioner. Strax efter börjar 

övervakningsapparaten larma, blodtrycket har sjunkit markant. Äntligen kommer 

anestesiologen. Ann-Sofie känner av sin egen stress, hon tar ett djupt andetag innan hon ger en 

rapport om läget.  

 

Steg 6 - Identifiera gränsfall och motsatsfall 

Gränsfall  

Anestesisjuksköterska Ann-Sofie ska lösa för rast.  Rapporten tycker hon inte att det är så noga 

med. Hon slänger ett öga på skärmarna, det ser stabilt ut. Kirurgerna känner hon sen länge och 

det är trevlig stämning inne på salen. Plötsligt överraskas Ann-Sofie av att 

övervakningsapparaten börjar larma, blodtrycket har sjunkit markant. Hon tittar på skärmen 

som visar operationssåret. Hon är osäker på hur det såg när hon tog över, men har hört hur det 

slurpat från sugarna en stund. 

- Vad händer? Blöder det? frågar hon kirurgen  

- Ja, svarar kirurgen koncentrerat.  

Hon bestämmer sig för att ringa anestesiologen och han kommer fort. Ann-Sofie rapporterar 

om situationen, frågar om hon ska beställa blod och får ett jakande svar. Hon ringer 

blodcentralen och ber sedan en undersköterska att hämta blodet medan anestesiologen börjar 

stabilisera patientens blodtryck. 

 

Motsatsfall  

Anestesisjuksköterskan Ann-Sofie ska lösa för rast. Rapporten tycker hon inte att det är så noga 

med. Kirurgerna känner hon sen länge, dem är erfarna och det brukar flyta på utan problem när 

de opererar. Plötsligt överraskas Ann-Sofie av att övervakningsapparaten börjar larma, 

blodtrycket har sjunkit markant. Hon tittar på skärmen som visar operationssåret. Hon är osäker 

på hur det såg ut när hon tog över men har inte noterat något särskilt. Ann-Sofie börjar känna 

sig stressad. Hon borde kanske fråga kirurgerna om vad som händer men de verkar så 

koncentrerade och hon vill inte störa. Kan inte kollegan bara komma tillbaka från rasten någon 

gång? Det låter från sugarna och plötsligt kommer anestesiologen in på salen. Han har noterat 

att patientens blodtryck sjunkit och undrar varför. Han ställer en massa frågor som Ann-Sofie 
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inte kan svara på. Anestesiologen har en vresig ton när han slänger ur sig ordinationer och Ann-

Sofie känner sig bortkommen men gör som hon blir tillsagd.  

 

Steg 7 - Identifiera antecendenter och konsekvenser  

För att beskriva förutsättningarna som krävs för att NTS skall uppstå samt konsekvenserna av 

att NTS används har antecendenter och konsekvenser skapats enligt följande: 

Antecendent 
1) Flera yrkeskategorier medverkar vid omhändertagandet av patienten.  

Konsekvens 
1) Patientsäker vård.  

NTS kan definieras som patientsäkra förmågor och beteenden. När anestesisjuksköterskan 

använder sig av NTS uppstår patientsäker vård. Se figur 4. 

 

Figur 4: Patientsäkra förmågor och beteenden 

PATIENTSÄKRA 
FÖRMÅGOR OCH 

BETEENDEN

Situationsmedvetenhet   

Teamarbete  

Kommunikation  

Ledarskap  
Hantera trötthet  

Hantera stress  

Beslutsfattande  
KOGNITIVT SOCIALT  

PATIENTSÄKER VÅRD 
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Steg 8 - Bestäm empiriska kännetecken  

Under steg fyra framkom specialistsjuksköterskans empiriska kännetecken i NTS. Exempel på 

dessa har sammanfattats för att demonstrera hur begreppet framträder i verkligheten. Se tabell 

11. Empiriska kännetecken innebär en klassificering av fenomenet för att demonstrera hur 

begreppet framträder i verkligheten En fråga som kan ställas är; om vi skulle vilja mäta 

begreppets existens i klinisk verksamhet, hur gör vi då? (Walker & Avant, 2005). För att mäta 

empiriska kännetecken av NTS finns ett antal olika mätinstrument anpassade för de olika 

yrkesgruppernas specifika beteenden. I NOTSS mäts fem av de olika NTS kategorierna medan 

endast tre stycken kategorier ingår i operationssjuksköterskornas verktyg SPLINTS (Mitchell 

& Flin, 2008) och anestesiassistenternas ANTS-AP (Rutherford, Flin, Irwin et al., 2015).  

 

Gemensamt för anestesiologernas mätinstrument, ANTS och specialistsjuksköterskornas 

mätinstrument N-ANTS (Fletcher et al., 2003; Flin & Patey, 2011; Lyk-Jensen et al., 2014) är 

att de fokuserar på att mäta beteenden från fyra av NTS kategorierna, dessa är 

situationsmedvetenhet, beslutsfattande, teamwork och ledarskap. Förklaringen till att 

verktygen saknar beteendemarkörer för stress och trötthet är att dessa anses vara svåra att mäta 

genom observation. Kategorin kommunikation är inte en egen kategori i verktygen då den anses 

löpa som en röd tråd genom de andra kategorierna (Flin et al., 2008). Kategorin ledarskap 

benämns omväxlande som uppgiftshantering eller ledarskap i litteraturen och mätskalorna men 

innehåller övervägande samma element oavsett vilket namn som använts (Flin et al., 2008; Flin 

& Patey, 2011). Som exempel kan nämnas översättningar av skalorna ANTS och skapandet av 

skalan N-ANTS i en skandinavisk kontext där denna kategori döpts till ledarskap för 

anestesiologerna och till uppgiftshantering för specialistsjuksköterskorna (Jepsen et al., 2015; 

Lyk-Jensen et al., 2014). Inom den anestesiologiska kontexten finns rikligt med material 

kopplat till ANTS medan det finns betydligt färre studier kopplade till N-ANTS. 
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Tabell 11: Exempel på empiriska kännetecken hos anestesisjuksköterskan  
  

Kategori Element  Empiriska kännetecken hos 
anestesisjuksköterskan  

Situationsmedvetenhet  Inhämta information Inhämtar info från patienten, skärmar, 
utrustning och andra teammedlemmar. 

 Tolka information Reagerar på förändringar i tonläge och 
ljudnivå 

 Förutse framtida tillstånd Beredskap för att hantera nya uppgifter  

Beslutsfattande Identifiera alternativ Ber om hjälp i tid 

 Balansera risker och välja 
alternativ 

Tar inte på sig uppgifter som överstiger 
kompentensen  

 Reevaluera beslut Utvärderar handlingar och har förmågan 
att byta strategi 

Hantera stress Identifiera orsak Upplevelse av krav kontra resurser  

 Känna igen symtom och effekt  Förändring i normala beteendemönster 
och förlorad känslokontroll  

 Resurser  Tidigare erfarenheter och 
färdighetsträning  

Hantera trötthet Identifiera orsak Skiftarbete och störd sömn 

 Känna igen symtom och effekt Påverkad förmåga att tänka och utföra 
uppgifter 

 Resurser  Återhämtningstid  

Kommunikation Förmedla information Förstärker vem info riktas mot genom att 
använda namn eller peka med handen 

 Ta emot information  Använder feedback  

 Barriärer Vågar inte komma till tals 

Teamarbete Informationsutbyte Uppmärksammar teamet på problem 

 Samordning   Tydlig fördelning av roller och ansvar 

 Stödja varandra Bidrar till en inkluderande atmosfär  

 Konflikthantering Diskussioner med patientens bästa i fokus 

Ledarskap  Planera, prioritera och fördela 
resurser  

Gör flera saker samtidigt och prioriterar 
systematiskt 

 Upprätthålla standard  Ser till att riktlinjer följs 

 Auktoritet  Säger ifrån om patientsäkerheten hotas 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion om NTS utifrån den anestesiologiska kontexten därefter diskuteras 

kategorierna. Kategoriernas innehåll är i många fall närliggande och diskuteras utifrån 

kombinationen situationsmedvetenhet och beslutsfattande, hantera stress och trötthet, 

kommunikation och teamarbete samt ledarskap ur ett specialistsjuksköterskeperspektiv. 

Slutligen diskuteras mätinstrumenten och resultatet mot den teoretiska referensramen och den 

vårdvetenskapliga förankringen.    

 

Den anestesiologiska kontexten och NTS 

Att genomföra en begreppsanalys på begreppet NTS kan beskrivas som att börja på toppen av 

ett isberg. Inläsningen började med en föreställning om att begreppet NTS innehöll fyra 

kategorier men det visade sig att detta var kopplat till de mätinstrument som används inom 

simulering. Förklaringen fanns i att vissa av NTS kategorier bedöms svåra att mäta (Flin et al., 

2008; Rutherford, Flin, Irwin 2015) och därför inte används i träningssammanhang. Det faktum 

att begreppet var väl undersökt och använt inom så många olika sammanhang gör att begreppet 

tolkats och återgetts på många olika varierande sätt.  

 

Inom den anestesiologiska kontexten fanns en hel del material att finna. En utmaning med detta 

material har dock varit att det varit väldigt fokuserat på läkarens perspektiv. Det kan dock 

argumenteras att NTS som helhet kan appliceras i flera olika typer av verksamheter men att det 

är nyckelbeteenden hos utföraren som varierar mellan yrkesroller och ansvar (Chalwin & 

Flabouris, 2013; Flin et al., 2008; Rutherford et al., 2012a). Unika empiriska kännetecken för 

anestesisjuksköterskan i en skandinavisk kontext kan utifrån detta anses behöva undersökas 

bredare och djupare i framtida studier.  En annan utmaning med tolkningen av materialet har 

varit variationen av anestesisjuksköterskans roll och yrkesansvar i olika länder. Detta 

synliggjordes exempelvis genom skillnaderna i mätverktygen ANTS-AP och N-ANTS (Flin & 

Patey, 2011; Lyk-Jensen et al., 2014; Rutherford, Flin & Irwin et al., 2015). I den skandinaviska 

kontexten är specialistsjuksköterskan en vidareutbildad sjuksköterska med fyra års 

högskoleutbildning. Specialistsjuksköterskan i anestesi utför anestesi självständigt eller 

tillsammans med anestesiologen (Jepsen et al., 2015; Larsson & Holmström, 2013; Lyk-Jensen 

et al., 2014) och är ansvarig för omvårdnadskompetens i teamet kring patienten (ANIVA & 

SSF, 2019). Detta har varit utgångspunkten i sammanfattningen av materialet.  
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Situationsmedvetenhet och beslutsfattande 

Situationsmedvetenhet är en nyckelkomponent i NTS (Fioratou et al., 2010; Lowe et al., 2016; 

Rutherford, Flin, Irwin, 2015) och nära sammankopplad med beslutsfattande eftersom 

situationsmedvetenhet är en förutsättning för att fatta ett bra beslut (Lowe et al., 2016). Enligt 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan i anestesi ska yrkeskunnande utövas på 

ett patientsäkert sätt. Genom att exempelvis analysera och tolka patientens vitala parametrar 

ska specialistsjuksköterska kunna vidta adekvata åtgärder (ANIVA & SSF, 2019). 

Anestesisjuksköterskans förmågor till situationsmedvetenhet och beslutsfattande var möjligt att 

finna i materialet men beskrivningen skulle kunna utökas. Sjuksköterskeyrket är ett hantverk 

och många förmågor tränas upp genom att lära från andra. Situationsmedvetenhet är en NTS-

förmåga som förbättras under yrkesutövarens utveckling inom professionen och med 

utveckling från novis mot expert växer skickligheten i att skapa situationsmedvetenhet (Flin et 

al., 2008; Lowe et al., 2016). Som novis i ett yrke behöver mer tid och mental energi läggas på 

att förstå mönster i den information som inhämtas (Flin et al., 2008). Att få träna 

situationsmedvetenhet i simulering kan öka sjuksköterskans självförtroende att fatta beslut 

(Hinton, 2011). Sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor skulle kunna 

ha glädje av att det vidare undersöks hur specialistsjuksköterskor själva beskriver sina vägar till 

beslut eller hur de skapar sig situationsmedvetenhet. Genom exempelvis fokusgruppsintervjuer 

och observationsstudier skulle detta område kunna angripas från ett anestesiologiskt 

omvårdnadsperspektiv.  

 
Hantera stress och trötthet 

Under kategorierna hantera stress och trötthet framkom inga empiriska kännetecken som var 

unika för anestesisjuksköterskan. I just dessa kategorier kan de empiriska kännetecknen anses 

universella för människor och oberoende av yrkesroll. Dessa kategorier anses svåra att mäta 

objektivt med mätinstrument och därför läggs inte stor vikt på dessa i träningssammanhang 

(Flin et al., 2008; Rutherford et al., 2015c). Med detta sagt kan kategorierna på intet sätt anses 

som oviktiga. Istället för att mäta objektivt är nyckeln för dessa kategorier istället att känna igen 

dess symtom (Flin et al., 2008). Det dagliga arbetet som anestesisjuksköterska innebär att arbeta 

inom en miljö som snabbt förändras där skiftarbete och jourtjänstgöring är en naturlig del. Detta 

innebär att stress och trötthet är en del av vardagen. Ledare på alla nivåer i en organisation har 

ett ansvar för det långsiktiga arbetet mot en säker vård (Bergqvist Månsson, 2016; Moffatt-

Bruce & Higgins, 2017; Öhrn, 2013). Att arbete för en hälsosam arbetsmiljö exempelvis genom 

schemaläggning och arbetstider som medger återhämtning mellan passen samt en 
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arbetsbelastning som balanserar individens upplevelser av krav kontra tillgängliga resurser är 

inte bara viktigt utifrån den enskilda individens arbetssituation utan kan också innebära 

förbättringar i patientsäkerheten. 

 

Kommunikation och teamarbete 

Kommunikation är en kategori som till viss del kan ses som en röd tråd genom alla kategorier 

och är en viktig ingrediens i teamarbete (Flin et al., 2008). Enligt kompetensbeskrivningen ska 

specialistsjuksköterskan i anestesi ha förmåga att kommunicera med teamets medlemmar och 

använda sig av standardiserad kommunikation (ANIVA & SSF, 2019). Standardiserad 

kommunikation är implementerat inom sjukvården exempelvis har SBAR och användandet av 

WHO:s checklista för säker kirurgi införts (Bergqvist Månsson, 2016; Sveriges kommuner och 

regioner [SKR], 2020). Användandet av SBAR kan stärka sjuksköterskans 

kommunikationsförmåga i operationsteamet (McDonald, 2014). Hur väl dessa standardiserade 

kommunikationsmedel används av specialistsjuksköterskan i anestesi skulle vara intressant att 

undersöka vidare inom den anestesiologiska kontexten.  

 

Arbetet på en operationssal är beroende av samverkan mellan olika professioner i ett team. 

Genom att samarbeta och kommunicera ska specialistsjuksköterskan kunna fatta beslut i dialog 

med multidisciplinära team (ANIVA & SSF, 2019). Inom operationsteamet kan det dock 

förekomma olika åsikter om hur väl informationsutbytet fungerar (Wauben et al., 2011) och i 

kommunikation mellan teammedlemmar kan det förekomma olika barriärer för att våga fråga. 

Att djupare undersöka hur anestesisjuksköterskan beskriver dessa barriärer inom 

anestesiologisk omvårdnad skulle kunna vara värdefullt att studera ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. 

 
Ledarskap ur ett specialistsjuksköterskeperspektiv 

Utifrån anestesisjuksköterskans ledarskapsroll var empiriska kännetecken inte väl synliga eller 

utförligt beskrivna. Överlag beskrevs ledarskap inom den anestesiologiska kontexten oftare 

från ett läkarperspektiv. Exempel på detta kunde ses i översättningar av mätinstrument till en 

skandinavisk kontext där en skillnad gjorts mellan yrkesroller. Element som överensstämde 

med varandra hade i läkarnas fall sorterats till kategorin ledarskap medan samma kategori 

döptes till uppgiftshantering för anestesisjuksköterskan (Jepsen et al., 2015). I en skandinavisk 

kontext kan specialistsjuksköterskan i anestesi självständigt sköta anestesin utifrån 

anestesiologens ordination och behöver ha samordnande och arbetsledande kunskaper och 
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förmågor (Bergqvist Månsson, 2016; Lyk-Jensen et al., 2014). Enligt kompetensbeskrivningen 

ska specialistsjuksköterskan i anestesi ha förmåga att inom sitt område kunna planera och leda 

arbetet kring patienten (ANIVA & SSF, 2019) och i ett operationsteam varierar ledarrollen 

beroende på vilken typ av problem som uppstår (Cooper et al., 2019; Flin et al., 2008; Gjeraa 

et al., 2017). Framöver behöver anestesisjuksköterskans ledarskap inom anestesiologisk 

omvårdnad studeras och synliggöras i högre utsträckning.  

 

Mätinstrument  

Övning ger färdighet och en person kan förbättra sin NTS-förmåga genom träning (Cole, 

Giordano, Vasiliopoulos & Fahy, 2017; Mishra et al., 2008; Skelton et al., 2016) men för att 

kunna träna NTS måste det finnas kännedom om vad träningen skall innehålla och vad som 

skall bedömas (Fletcher et al., 2003; Flin & Maran, 2015, Flin & Patey, 2011; Lyk-Jensen et 

al., 2014; Skelton et al., 2016). Inom den anestesiologiska kontexten finns flera olika system 

för att mäta NTS (Boet et al., 2018). Av dessa är ANTS för anestesiologer utvärderad (Fletcher 

et al., 2003) och kan anses vara det bäst validerade och reabilitetstestade verktyget både inom 

simulerad miljö och kliniska kontexter (Boet et al., 2018). ANTS kan användas för att skatta 

individuella beteenden av teamarbete både i en operationsmiljö eller i en simulerad miljö 

(Fletcher et al., 2003; Flin & Patey, 2011). Observationsstudier anses vara ett bra sätt att skaffa 

sig information om personers NTS (Fletcher et al., 2002). Ett annat sätt att mäta eller studera 

individer eller en grupps NTS kan vara genom att utvärdera arbetet via videoinspelningar och 

ge feedback till utförarna (Lowe, Dewar, Lloyd, Edgar, & Clegg, 2017). För 

specialistsjuksköterskan är N-ANTS skapat för en skandinavisk kontext och skulle kunna vara 

ett värdefullt verktyg att implementera i utbildningssammanhang både för 

specialistsjuksköterskeutbildningen och för verksamma specialistsjuksköterskor i anestesi.  

 

Patientsäkerhetsbegreppet och risk för vårdlidnade  

För att kunna lösa situationer eller problem som uppstår kring patienten på ett säkert och 

effektivt sätt behövs både tekniska och icke-tekniska färdigheter (Jones et al., 2018; Riem et 

al., 2012). Bristande färdigheter i NTS ökar risken för fel och negativa händelser (Jones et al., 

2018; Riem et al., 2012). Utlösande faktorer till att problem uppstår inom anestesi kan 

uppkomma från patienten, operationen, anestesin, eller utrustningen Gaba et al., 2015). Både 

tekniska och icke-tekniska färdigheter är därför avgörande för patientsäkerheten i den akuta och 

operativa miljön (Jones et al., 2018; Riem et al., 2012). Men även om NTS kan anses minska 
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riskerna för misstag är det svårt att undersöka och dra slutsatser om den slutgiltiga 

konsekvensen för patienten (Leuschner, Leuschner, Kropf, & Niederbichler, 2019). Detta 

illustreras i gränsfallet och motsatsfallet där specialistsjuksköterskans agerande medför 

patientsäkerhetsrisker men där dessa motverkas av andra medlemmar i teamet. Samtidigt kan 

specialistsjuksköterskans goda förmågor i NTS i modellfallet inte heller förebygga att 

blödningen uppstår från början.  

 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) innebär en vårdskada ett lidande. Att utsättas för 

misstag i vården innebär att utsättas för ett onödigt lidande (Bergqvist Månsson, 2016). Utöver 

vårdlidandet beräknas undvikbara vårdskador varje år innebära miljardkostnader för samhället. 

Patientsäkerhetsarbete lönar sig därför både på individ och samhällsnivå (Sveriges kommun 

och landsting [SKL], 2013). Personalen i frontlinjen utgör det sista skyddet för patienten mot 

fel som kan ha uppkommit i organisationen (Flin et al., 2008; Gaba et al., 2015) men 

patientsäkerhetsarbete är omfattande och behöver ske på flera olika nivåer inom en 

organisation. Strukturerade system, ledarnas roller och individens ansvar är faktorer som 

påverka patientsäkerheten (Bergqvist Månsson, 2016; Moffatt-Bruce & Higgins, 2017; Öhrn, 

2013). Vårdgivaren har ett lagkrav att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (SFS 

2010:659) och sjuksköterskan har genom sin profession ett samhällsansvar i att främja hälsa 

hos befolkningen (Svenska sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Under sövning och kirurgi är 

specialistsjuksköterskan i anestesi patientens företrädare genom att ta över ansvaret för 

patientens vitala funktioner och föra patientens talan (Sundqvist, 2017). Skicklighet i NTS 

innebär att anestesisjuksköterskan kan företräda patienten på ett säkert sätt. Även om mänskliga 

misstag inte helt kan undvikas kan träning av NTS anses minska riskerna för vårdlidnade.  

 

Klinisk relevans 

Om ett begrepp är överanvänt eller dess innebörd är otydligt för användaren kan en 

begreppsanalys vara värdefull (Walker & Avant, 2005). Begreppet NTS eller den svenska 

översättningen icke-tekniska färdigheter är på många sätt intetsägande. Genom att definiera 

NTS som patientsäkra förmågor och beteenden framträder en tydligare bild av begreppets 

innebörd som kan vara användbar för utövare i den kliniska kontexten. NTS skall dock inte 

betraktas som några nya eller mystiska förmågor utan är helt enkelt det som de skickligaste 

yrkesutövarna gör för att uppnå en hög kvalitet och en patientsäker miljö (Flin, 2008; Gaba et 

al., 2015). Denna begreppsanalys kan anses vara värdefull då den belyser de patientsäkra 

förmågor och beteenden som specialistsjuksköterskan i anestesi använder. Genom att 
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tydliggöra NTS kan styrkor och svagheter i individernas förmågor och beteenden kartläggas 

samt organisatoriska brister synliggöras. Att mäta och arbeta med NTS leder till ett gemensamt 

språk som kan bidra till det systematiska patientsäkerhetsarbetet, en förbättrad arbetsmiljö och 

en ökad kvalitet på vården. I framtiden kan en djupare beskrivning av de empiriska 

kännetecknen för specialistsjuksköterskan i anestesiologisk omvårdnad vara värdefull. 

Framförallt kan det anses värdefullt att djupare beskriva hur anestesisjuksköterskan skapar 

situationsmedvetenhet och fattar beslut, hur strukturerade kommunikationsverktyg används i 

den kliniska kontexten, hur barriärer för att våga kommunicera med det multidisciplinära teamet 

kan ta sig i uttryck samt att studera och tydligare beskriva specialistsjuksköterskans ledarskap 

inom anestesiologisk omvårdnad. 

 

Metoddiskussion 

Nedan diskuteras datainsamling och urval samt styrkor och svagheter med genomförd 

dataanalys utifrån Walker och Avants (2005) metod för begreppsanalys.  

 

Datainsamling och urval  

Tidigt under datainsamlingen stod det klart att NTS var ett omfattande begrepp med mycket 

publicerad litteratur och artiklar. Kärnan i en begreppsanalys är enligt Walker och Avant (2005) 

att inte smalna av sökningen för tidigt. I denna studie fanns dock aspekten om arbetets 

omfattning och tidsbegränsning att ta hänsyn till. Walker och Avant (2005) beskriver hur 

informationsinhämtningen kan behöva smalnas av utifrån ämnesområdet. I denna studie fick 

syftet styra begränsningen av den litteratur och de artiklar som lästes. Detta skulle kunna ses 

som en svaghet för studien men det faktum att upprepningar och liknande beskrivningar var 

återkommande tyder på en mättnad av begreppets betydelse inom den anestesiologisk 

kontexten.  

 

Valet av databaser begränsades enligt ovanstående resonemang för att uppfylla syftet. Att ta 

hjälp av en bibliotekarie vid sökningen kan ses som en styrka då riskerna för att hantera 

sökorden fel i databaserna minskar. Likaså kan det anses stärkande att inga begränsningar till 

språk, publikationsdatum eller fulltextalternativ gjordes i sökningen. Urvalsprocessen av 

artiklarna kan ses som en styrka då växlandet mellan individuella och gemensamma 

bedömningar av materialets innehåll gjordes under hela förloppet. Genom att leta i 

referenslistor och ta sig tillbaka i tiden kunde ytterligare litteratur och historien till begreppets 
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utveckling finnas. Walker och Avant (2005) beskriver att en begreppsanalys framförallt är en 

språklig övning för att försöka finna attributen och att det inte finns några fasta regler för hur 

alla steg i en begreppsanalys ska gå till. En fördjupad inläsning i ämnet breddar utgångsläget 

för att kunna beskriva både vad begreppet är men också vad det inte är. En omfattande inläsning 

av litteraturen stödjer och validerar de slutgiltiga attribut som skapas.    

 

Dataanalys  

Dataanalysen har skett enligt Walker och Avants (2005) åtta steg för begreppsanalys. Redan 

innan metoden valdes fanns en nyfikenhet för begreppet NTS och efter att begreppet 

diskuterades närmare stod det klart att ett förtydligande kring begreppets innebörd skulle kunna 

vara värdefullt i anestesiologiska sammanhang. Walker och Avant (2005) beskriver att det är 

viktigt att inse att bara genom att välja begrepp finns det en viss bias i vårt tänkande. Riskerna 

med förförståelse skulle kunna vara att den färgar tolkningen och påverkar beskrivningen i en 

mer positiv riktning, särskilt om kategorier känns välbekanta. Det kan vara en styrka att vara 

två under processen eftersom en viss neutralitet då upprätthålls genom diskussioner och 

bearbetning av innehållet. Styrkan med att känna till begreppet sedan innan skulle ändock 

kunna vara att metoden förespråkar att utförarna har en sådan djup och bred förståelse som 

möjligt. Efter att det stod klart hur omfattande NTS var kan begreppet anses lite väl ambisöst 

att hantera under ett magisterarbete. En styrka har dock varit att syftet bestämdes tidigt i 

förloppet och har varit vägvisande genom hela arbetets gång. Detta har lett till att 

informationsinhämtningen har kunnat smalnats av mot den anestesiologiska kontexten. En 

fördel med den stora tillgången till material är att information för att beskriva begreppets 

historia och användningsområde blir lättillgänglig dock finns det samtidigt risker med att 

viktiga delar helt enkelt missas. Upplevelsen av mättnad i materialet talar dock emot detta.    

Analysen för att identifiera begreppets angränsade attribut har genomförts i flera steg. Walker 

och Avant (2005) beskriver formulerandet av attribut som en pågående process som förändras 

under bearbetningens gång i takt med att förståelsen för begreppet växer. I processen mot 

formandet av attributen gjordes en indelning av utvalda artiklar i olika grupper. En stryka med 

denna indelning var att det skapade en tydlighet i hur innehållet i artiklarna var fördelat vilket 

sedan kunde användas när respektive kategori skulle beskrivas. Växlandet mellan individuell 

inläsning och gemensamma diskussioner kan ses som en styrka då egna tankar kring begreppet 

kunde formuleras men också utmanas. Beskrivningar av kategorier och elementen gjordes 

gemensamt med en tidsåtgång på cirka en dag per kategori. Grundstrukturen för de sju 
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kategorier var hela tiden tydlig dock har elementens placeringar i respektive kategori varierat. 

Detta har stundtals inneburit en viss förvirring och val har emellanåt fått göras om var 

elementens beskrivningar bäst hörde hemma. Enligt Walker och Avant (2005) ska primitiva 

termer eller paraplybegrepp helst undvikas eftersom dess vidd kan skapa förvirring i analysen. 

Om det är den första gången som en begreppsanalys ska utföras kan det vara klokt att välja ett 

hanterbart begrepp. Processen kan dock visa sig bli berikande. En annan utmaning har varit det 

omfattande arbetet med att få översättning av kategorier och element så samstämmiga med 

ursprungsspråket som möjligt. Enligt Walker och Avant (2005) saknas det exakta regler i en 

begreppsanalys och även om de olika stegen i metoden kan beskrivas innebär skapandet av 

attributen framförallt en intellektuell process vilket emellanåt kan innebära en överväldigande 

känsla. Noggrannhet vid översättningar och sammanfattningar kan ses som en styrka för 

beskrivningen av respektive kategori. Dock måste den omfattande tillgången på material och 

behovet av sammanfattning av dess innehåll till viss del ses som en svaghet med studien då den 

inte kan göra anspråk på fördjupade analyser och beskrivningar av mekanismer bakom faktorer 

i kategorier och element.  

Skapandet av attribut, antecendenter och konsekvenser skedde i ett slutgiltigt steg av analysen. 

Det kan ses som en naturlig del att dessa delar av arbetet växer fram under arbetets gång. I 

denna studie valdes att konstruera egna modellfall, gränsfall och motsatsfall. Ambitionen var 

att skapa nyanserade fall där attributens innehåll kunde gestaltas dock visade det sig utmanade 

att fånga alla delar av begreppets innebörd. En styrka med valda fall är att de baseras på 

upplevda situationer under verksamhetsförlagd utbildning och kan således anses ligga nära 

vårdens verklighet. I metodens sista steg att formulera empiriska kännetecken för attributen 

valdes exempel utifrån de redovisade resultatet. En svaghet med de utvalda empiriska 

kännetecknen är att de till viss del förenklar de omfångsrika attributen.  

Slutligen kan det faktum att en äldre utgåva av metodboken använts ses som en svaghet för 

studien då eventuella rekommendationer och uppdateringar från senare utgåva kan ha missats. 

Dock har inte den senaste versionen av metodboken funnits tillgänglig på universitetets 

bibliotek under hela examenskursen vilket har genererat detta problem. 

Forskningsetiska överväganden 

I denna begreppsanalys har inga deltagare krävts däremot har artiklar vars syften varit att på 

olika sätt undersöka personers NTS inkluderats i resultatet. Forskningsetiska överväganden har 

därför setts över inför inkludering av artiklarna i resultat och diskussion. Utgångspunkten i detta 
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arbete har varit att tydligt beskriva metodens alla steg samt att eftersträva att översättningar och 

beskrivningar överensstämmer med originalkällorna. Genom diskussioner av tolkningar, 

uppslag i ordböcker och användandet av synonymer har ambitionen varit att efter bästa förmåga 

återge innehållet så som de beskrivs i originalkällorna. 

 

Slutsats  

NTS kan definieras som patientsäkra förmågor och beteenden. När anestesisjuksköterskan 

använder sig av NTS uppstår patientsäker vård. Att implementera NTS inom anestesiologisk 

omvårdnad skulle kunna leda till ett gemensamt språk mellan yrkesutövarna i operationsteamet 

och minska riskerna för att fel och misstag begås. Varje profession har egna empiriska 

kännetecken kopplade till sin yrkesroll och i framtiden behövs djupare beskrivningar om hur 

anestesisjuksköterskan skapar situationsmedvetenhet och fattar beslut, hur strukturerade 

kommunikationsverktyg används, hur barriärer för att våga kommunicera med det 

multidisciplinära teamet kan ta sig i uttryck samt tydligare beskrivningar av 

specialistsjuksköterskans ledarskap inom anestesiologisk omvårdnad. 
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