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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Vårdskador drabbar närmare 10 procent av alla patienter. I samband med ett 

traumaomhändertagande kommer anestesisjuksköterskan att arbeta i en miljö som inte är 

dennes dagliga arbetsplats. Detta ställer höga krav på kompetens, följsamhet till riktlinjer och 

inövade rutiner för att kunna bibehålla ett patientsäkert och effektiv traumaomhändertagande. 

 

Syfte: Att identifiera faktorer som kan inverka på patientsäkerheten i samband med att 

anestesisjuksköterskan larmas till akutrummet. 

 

Metod: Med resilience engineering som utgångspunkt gjordes en flerfallsstudie med holistisk 

design. Varje fall (n=8) analyserades separat för att sammanställas med en induktiv ansats 

genom instrumentet Functional Resonance Analysis Method. Följsamheten mot lokala 

riktlinjerna kontrollerades med en deduktiv ansats. 

 

Resultat: Anestesisjuksköterskan har till hälften av fallen den lokalkännedom som krävdes 

enligt gällande riktlinjer, anestesisjuksköterskan förefaller i flera fall sakna kunskap om den 

tekniska apparaturen som används. Detta resulterar i att anestesisjuksköterskan inte arbetade 

självständig utan blev beroende av traumateamet för att slutföra sina uppgifter. 

Förberedelserna varierade stort, i majoriteten av fallen fanns ingen större följsamhet till de 

riktlinjer som styrde anestesisjuksköterskans arbete i ett traumaomhändertagande. En hög 

patientsäkerhet bibehölls genom att arbetsfördelningen och förberedelserna delades på, ofta 

outtalat inom traumateamets medlemmar. Tack vare stor personalgrupp och hög kompetens 

inom traumateamet kunde teamets medlemmar komplettera varandra. 

 

Slutsats: Flera aspekter som kan påverka patientsäkerhet negativt identifierades. Flertalet av 

dessa bl.a. lokal- och utrustningskännedom för anestesisjuksköterskor bedömdes kunna 

minskas eller elimineras om följsamheten till riktlinjerna skärps. I alla analyserade fall 

bibehålls god patientsäkerhet tack vare traumateamets höga resilience. 

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, akutmedicin, akut omvårdnad, resilience  



ABSTRACT 

Background: Injuries in care occurs in approximately 10 percent of all patients. In a critical 

trauma care the anaesthetic nurse works in an unfamiliar workplace. This requires high 

competence and directive guidelines to maintain a high patient safety and effective trauma 

care. 

 

Objectives: To identify factors that can have impact on the patient safety when the 

anaesthetic nurse is called to the ER. 

 

Methods: Through resilience engineering, a multi-case study with a holistic design was 

conducted. Each case (n=8) analysed separately with an inductive approach with the 

instrument Functional Resonance Analysis Method. Thereafter, the compliance with 

guidelines was studied with a deductive approach. 

 

Results: The anaesthetic nurse lacked the required knowledge of the ER that is required by 

the guidelines in half of the cases. The anaesthetic nurse also appeared to lack knowledge of 

technical equipment. This caused dependency in the anaesthetic nurse to fulfil its duties. 

Preparations varied greatly, in most of cases there was no major compliance with the 

guidelines for the anaesthetic nurse. High patient safety was maintained by dividing the 

labour within the team’s members. Thanks to large staff and level of competence within the 

team, the members could complement each other. 

 

Conclusions: Several aspects that could affect patient safety negatively were identified. Most 

of these negative aspects could be reduced if compliance with guidelines were tightened. 

Throughout all cases, good patient safety is maintained thanks to the team's high resilience. 
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BAKGRUND 

Patienter som anländer till akuten som ett traumafall kan vara i ett mycket sårbart skick, inte 

enbart för det fysiska traumat som patienten varit med om, men även för den psyko-sociala 

chocken efter händelsen. Detta gör det strukturerade traumaomhändertagandet till en 

komplicerad situation. Att inom kort kunna sammanställa en rapport och status över den 

skadade, att göra en så korrekt bedömning som möjligt samt att utarbeta en behandlingsplan 

för att minimera lidande och återställa hälsa (Wiman, Wikblad & Idvall, 2007).  

 

Omhändertagandet 

I denna initiala fas av traumaomhändertagandet fokuserar personalen på snabba bedömningar 

och handläggning kopplat till patientens fysiska status. Wiman och medarbetares (2007) 

studie visar att patienterna upplevde att ett seriöst engagemang med snabb handläggning från 

en väl organiserad arbetsstyrka ingav en känsla av förtroende och tillfredsställelse och således 

en större tillit. För att förstärka den positiva bilden av det organiserade 

traumaomhändertagandet blev kombinationen av god omvårdnad och omsorg betydande 

(Wiman et al., 2007; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Genom att personalen har 

tydliga roller med ett strukturerat ledarskap från traumaledare och erbjuder personligt stöd, 

stöd till anhöriga, omedelbar handläggning och ett omsorgsfullt och respektfullt handhavande, 

lindrades mycket av patientens rädsla och övergick i en större trygghet i denna situation där 

patienten inte hade mycket kontroll. Det visar sig även att patienternas upplevelse av smärtan 

från det fysiska traumat, eller att inga familjemedlemmar fanns närvarande upplevdes som en 

mindre viktig del än själva upplevelsen av att patienten var i professionella händer och kunde 

känna sig trygg tack vare det (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

 

Enligt den svenska kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskan ska 

anestesisjuksköterskan kunna initiera, bedriva eller kritiskt reflektera över utvecklings- och 

forskningsarbete samt utföra dokumentation inom dessa områden. Anestesisjuksköterskan ska 

kunna delta i händelse och riskanalyser. Denne skall även verka för att omvårdnadsforskning 

och tvärvetenskaplig forskning sker. Utöver detta skall anestesisjuksköterskan utföra 

dokumentation, kommunicera, arbeta aseptiskt samt hantera medicinteknisk utrustning på ett 

sådant sätt att en god patientsäkerhet kan bibehållas samt en god arbetsmiljö främjas 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012).  
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Vårdskadornas konsekvenser 

Termen vårdskada avser åkommor som om adekvata åtgärder vidtagits kunnat förhindras. 

Dessa skador kan vara kroppslig eller psykisk skada och lidande samt även dödsfall. En alltför 

låg patientsäkerhet resulterar i fler vårdskador, som direkt kan leda till humant lidande både 

för patient och anhörig, samt förlängda sjukhusvistelser och ökade kostnader för samhället i 

form av förlorad arbetskraft och fler och längre sjukskrivningar (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Enligt HSL (SFS 1982:763), är det ett grundläggande krav att sjukvård ska bedrivas med en 

hög patientsäkerhet. Själva definitionen av patientsäkerhet grundar sig i PSL (SFS 2010:659), 

där det avser skydd mot vårdskada. Enligt PSL ska vårdgivaren arbeta profylaktiskt och 

förebygga att vårdskador uppstår, samt kontinuerligt utvärdera kvalitén på vården och 

identifiera eventuella brister vari vårdskador kan uppstå. Patientsäkerhetsarbete syftar till att 

analysera, identifiera och eliminera orsaker eller processer som resulterar i negativa händelser, 

risker, avvikelser och tillbud. Tillbud syftar på en händelse som kunnat resultera i en 

vårdskada. Risk avser möjligheten att en negativ händelse kan inträffa (SKL, 2013). 

 

Patientsäkerheten tar allt större del i det dagliga arbetet inom vård och omsorg i dagens 

sjukvård. Med pågående förbättringsarbete, förändrade riktlinjer samt förbättrad 

patientsäkerhetskultur ökar patientsäkerheten. En större journalgranskning på ca 38 500 

vårdtillfällen utfördes av SKL (Socialstyrelsen, 2016) mellan åren 2013 – 2014, fördelat över 

63 svenska sjukhus. Prevalensen av vårdskador var 9,9 procent under 2013 års mätning och 

2014 var prevalensen 7,3 procent. Statistik talar för att denna procentuella minskning på 2,6 

procent enligt SKL motsvarade mellan 15 000 och 20 000 färre patienter som drabbades av en 

vårdskada. Patientgruppen som åsamkades en vårdskada hade dubbelt så lång genomsnittlig 

vårdtid än de utan skadetillfälle under vårdtiden (Socialstyrelsen, 2016). Dessa siffror går 

även att ses internationellt där World Health Organisations [WHO] (2013) rapport påvisade 

att mellan 8 – 12 procent av patienter i höginkomstländer bl.a. U.S.A, Australien och flera 

länder i västra Europa drabbades av en vårdskada. WHO konstaterade även att mellan 20 och 

40 procent av sjukvårdens budget läggs på vård av behandling och rehabilitering för dem som 

drabbats av vårdskador. Exempelvis ses vårdrelaterade infektioner, förlängd vårdtid, extra 

sjukdomsdagar med arbetsinkomstbortfall som talar starkt för de ekonomiska fördelarna med 

att hålla en hög patientsäkerhet och undvika vårdskador (WHO, 2013). 
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Vartannat år presenterar Europakommissionen en rapport om hälsoläget i medlemsländerna. I 

den senaste rapporten som publicerades 2016 presenterades olika indikatorer som används för 

att kunna beskriva kvalitén inom sjukvården (OECD/EU, 2016). Två av dessa indikatorer är 

preventable death och amenable death. Med preventable death menas att dödsfallet kunnat 

undvikas om den senaste kunskapen och utrustning inom sjukvård hade applicerats i ett 

folkhälsoperspektiv. Antalet preventable death i Europeiska Unionen [EU] 2013 var 204 per 

100 000 invånare. Med amenable death menas att dödsfallet kunnat undvikas med största 

sannolikhet om den senaste tekniken och kunskapen som fanns vid dödstillfället använts. 

Antalet amenable death i EU 2013 var 119 per 100 000 invånare (OECD/EU, 2016).  

 

Tack vare etablerade avvikelsesystem och åtgärder som är reglerat i hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS, 1982:763) och patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659), uppkommer 

ärenden och kritik som grundar sig i avvikelserapporteringar och händelseanalyser från 

vårdpersonalens och vårdinstansernas verksamheter. Detta gäller all vårdnära kontakt med 

patienten, från både öppenvård, slutenvård, privata aktörer, hälsovårdscentraler och 

akutmottagningar (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2013). Avvikelsehantering är 

en kontinuerlig process för att förbättra och säkra patientsäkerhetssystemet, arbetsmiljön samt 

för att undvika mänskligt lidande och minska antalet vårdskador. Under 2015 handlade och 

avslutade Inspektionen för vård och omsorg [IVO] 156 Lex Maria ärenden kopplade till 

akutmottagningar (IVO, 2016). Mot akutmottagningar utredde IVO 515 klagomål varav 177 

ledde till kritik (IVO, 2015b). Att mer i detalj se vilken situation som ledde till anmälan och 

vilken kritik IVO riktade mot dessa akutmottagningar är inte möjligt. En akutmottagning är en 

erkänt speciellt utsatt miljö gällande patientsäkerhet, mycket på grund av dess stressiga miljö 

med kritiskt sjuka patienter som behöver snabba handläggningar (IVO, 2015a; Wiman et al., 

2007). 

 

Risker som hotar patientsäkerhet 

IVO (2015a) genomförde 2014 en undersökning gällande Uppsala och Örebro regionens 

akutmottagningar och identifierade flertalet övergripande risker som hotade patientsäkerheten. 

Bristande personalkompetens, för låg bemanning, ökad arbetsbelastning och vårdplatsbrist är 

några av de mest signifikanta fynden som bedömdes hota patientsäkerheten. IVO menade att 

konsekvenserna blir att vårdpersonal får för stort ansvar i förhållande till deras kunskap och 

erfarenhet. Patienter riskerar i och med det att bli feldiagnostiserade, felaktigt utredda med 
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ökat lidande och kostnader som följd. Enligt IVO (2015a) blev patienter kvar på 

akutmottagningarna i väntan på exempelvis extra konsultationer eller radiologiska 

utredningar. Att patienter blir kvar längre tid på akutmottagningen ökar arbetsbelastningen för 

personalen, då det totalt blir fler patienter som behöver vård. 

 

IVO (2015a) anser att en utvecklad säkerhetskultur är viktigt för att kunna säkerställa 

patientsäkerheten. Detta då personalen måste ha en förståelse för vilka risker som finns eller 

kan uppstå och att kunna använda det systematiska patientsäkerhetsarbetet. IVO menar vidare 

på att det måste finnas ett förtroende för individer som ingår i säkerhetsarbetet, men även att 

personalen bör ha kunskap om hur säkerhetsrelaterad information insamlas, analyseras och 

bearbetas för att sedan kunna återkopplas tillbaka till personalgruppen. 

 

Risker som hotar patientsäkerhet kopplat till anestesi 

Det är vanligt att kritiskt sjuka och skadade patienter på en akutmottagning kräver en 

kontrollerad luftväg och således intubering samt assisterad andning (Sakles, Chiu, Mosier, 

Walker & Stolz, 2013). Detta kan förekomma t.ex. hos medvetslösa patienter relaterat till 

skalltrauma eller intoxikation, patienter med traumatisk skada på luftvägar orsakat av yttre 

våld eller svullna luftvägar. Det ställer höga krav på omhändertagandet av patienter med en 

sådan hotbild mot sig, och för att vårdpersonalen ska kunna arbeta under stor pågående stress 

behövs väl införda rutiner och hög kompetens för att minimera risker och hot mot 

patientsäkerheten. Vid förfarandet kring intuberingen handlar det om kritiska situationer, ofta 

med stor tidspress med irreversibla hypoxiska skador och hot om livet för patienten som 

allvarlig påföljd (Sakles et al., 2013).  

 

Momenten och förberedelserna inför att ta emot och utvärdera, samt etablera en handlingsplan 

för att säkerställa en patients luftväg är i sig en tidskrävande process som kräver ett snabbt 

agerande (Hobgood, Riviello, Jouriles & Hamilton, 2002; Sakles et al., 2013; Wiman et al., 

2007). Tänkbar övrig utrustning som exempelvis svår luftvägsvagn eller ejektorsug måste 

finnas tillhands och vara både testkörda och kontrollerade för den akut uppkomna situationen. 

Även läkemedel måste hinna förberedas, både de som används vid induktionen av anestesin 

och akutläkemedel vid uppkomst av livshotande händelser som hotande arytmier eller 

cirkulationssvikt (Sakles et al., 2013; Wiman et al., 2007). Fler indikatorer som hotar 

patientsäkerheten och således patientens liv, som ofta ses i det urakuta skedet på en 

akutmottagning och måste tas med i anestesiologisk hänsyn, är icke fastande patienter med en 
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förstorad aspirationsrisk. För att vara förberedd på en sådan situation är invanda rutiner och 

checklistor är där till stor hjälp för personalen (Sakles et al., 2013). 

 

Cook, Woodall, Harper och Benger (2011) menar på att problem med en intubering, eller att 

inte lyckas säkra luftvägen kirurgiskt sker mer frekvent på jourtid än på dagtid. Anledningen 

till detta ses bero på bristande erfarenhet och utbildning hos personalen, att rätt material och 

utrustning inte fanns tillgängligt, brist på träning med utrustningen, samt handhavandefel med 

utrustningen som stod för en relativt hög frekvens av misslyckandena. Fler hotande faktorer 

för patientsäkerheten var oförmågan hos personalen att korrekt bedöma patientens kritiska 

tillstånd, samt misslyckandet att agera enligt en rutinplan och säkerställa att planen utfördes 

(Cook et al., 2011). Ytterligare försvårande omständigheter för anestesipersonal kan vara att 

arbeta utanför operationsavdelningarna, d.v.s. arbeta i främmande miljö. Detta då utrustning 

kan saknas på den aktuella platsen samt att anestesipersonalen kan ha svårigheter att hitta 

utrustningen, som i sin tur är ett resultat av den främmande miljön. Kommunikationen mellan 

de olika specialiteterna kan dessutom fallera då de inte är lika samövade som i en 

operationssal (Mark et al., 2015).  

 

Sakles och medarbetare (2013) genomförde en studie i USA på patienter som intuberades av 

akut karaktär på en akutmottagning. Studien talade för vikten av att lyckas med en intubering 

på första försöket. Genom att säkra patientens luftväg omgående utan felaktiga försök 

renderade i färre allvarliga komplikationer för patienten och därav minskat patientlidande. 

Vid ett lyckat första intuberingsförsök sågs en eller fler sviktande vitalparametrar och 

funktioner i cirka 14 procent av fallen, medan hela 70 procent av patienterna hade sviktande 

vitalparametrar och funktioner om det krävdes fyra eller fler försök vid intubering. 

 

Strukturerat omhändertagande för högre patientsäkerhet 

För ett strukturerat traumaomhändertagande är Akut Traumasjukvård för Läkare [ATLS] 

vedertaget internationellt sett, ATLS är erkänt både för dess undervisningsmetod men även 

dess kliniska resultat i traumaomhändertagandet (Carmont, 2005). En liknande variant 

utarbetad från ATLS men ämnad för sjuksköterskor är Akut Traumasjukvård för 

Sjuksköterskor [ATSS]. ATSS och ATLS är konceptutbildningar som erbjuds på många 

sjukhus och lärosäten i vårt land, utbildningarnas struktur bygger på prioritetsordningen om 
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att det som är mest letalt åtgärdas först genom en rapp och strukturerad undersökning, 

behandling och stabilisering (Region Uppsala, 2017a). 

 

På universitetssjukhusets akutmottagning där studien genomförs finns styrkort gällande 

omhändertagandet vid ett traumalarm nivå 1. Dessa styrkort är en kort sammanfattning av de 

riktlinjerna som finns i Traumamanualen (Region Uppsala, 2017b). Styrkorten visar i detalj 

vad som förväntas att varje enskild profession ska göra i det strukturerade arbetet med 

traumapatienten. Anestesiologen har huvudansvaret för att ta hand om och säkra luftvägen 

och ventilera. För att kunna säkra luftvägen krävs att anestesiologen intar position i 

huvudändan av patienten. Anestesiologen ska även ansvara för sedering och smärtlindring, 

ordinera volymersättning samt skapa en behandlingsplan tillsammans med den ansvarige 

traumaledaren. Det är dessutom anestesiologens uppgift att bära ett röntgentätt blyförkläde då 

denne ska kvarstanna för att ventilera patienten under en eventuell röntgenundersökning i 

konceptet för traumaomhändertagandet. Anestesisjuksköterskans roll och riktlinjer enligt 

styrkortet är att assistera anestesiologen vid sedering och intubering (positioneringen blir i 

relation nära patienten direkt till vänster från anestesiologen sett), ställa in transportrespiratorn 

på rätt inställningar samt vara med vid vidaretransport enligt behandlingsplanen till operation, 

röntgen eller intensivvårdsavdelning. Anestesisjuksköterskan ska även diskutera med 

sjuksköterskan som är patientansvarig på akutrummet om ytterligare insatser krävs, t.ex. 

behov av fler venösa infarter i patienten, att administrera blodtransfusioner eller infusioner. 

 

Teorin om Resilience Engineering [RE] 

Traditionellt sett har patientsäkerhetsarbetet inom vården byggts upp och haft fokus på de fel 

som skett eller identifierats, för att därefter omstrukturera exempelvis rutiner för att minimera 

framtida vårdskador, dock har skadan redan inträffat och drabbat både individer och system. 

Braithwaite, Wears och Hollnagel (2015) benämner detta system som motarbetar vårdskador 

som Safety-1, en modell för att hitta och åtgärda problem. De betonar även att detta är ett 

alltför simpelt linjärt verktyg för att möta den oförutsägbara och komplexa situation 

sjukvården faktiskt innebär. Istället lyfter Braithwaite och medarbetare (2015) fram modellen 

Safety-II, där målet är att låta händelser gå rätt till mer ofta, d.v.s. att förbättra det som går bra 

och därigenom låta det gå bra oftare, än att uteslutande försöka minimera det som gått dåligt. 

Detsamma går det att säga att säkerhet är bättre mätbart genom att påvisa hur ofta det går 

korrekt till, jämfört med hur ofta det fallerar. Detta gör att fokus flyttar från en reaktiv och 

skyddande patientsäkerhet till en proaktiv, d.v.s. profylaktisk och produktiv patientsäkerhet. 
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Resilience (svenskt översatt till motståndskraft, dock kommer uttrycket resilience att 

användas i denna skrift) är grunden i Safety-II modellen. Genom att använda sig av resilience 

kan hela organisationer och vårdpersonal anpassa sig efter verksamhetens krav och möta en 

akut ökad arbetsbelastning. Genom lärdomar om att fördela rätt resurser till rätt patient i rätt 

tid läggs fokus på en produktiv patientsäkerhet.  

 

Vid en högre arbetsbelastning än vad vården kan hantera, vare sig om det är mer kritiska 

patienter eller en högre andel patienter, måste en omstrukturering ske. Beroende på arten och 

allvarligheten i den ökade belastningen bygger resilience på ett flertal olika faktorer som t.ex. 

personalkompetens och organisationsstruktur. En organisation som har resilience kan förutse, 

hantera, återhämta sig och dra lärdom av en händelse. Exempelvis kan personalen på en 

normalt belastad akutmottagning arbeta på som vanligt, tills en större händelse inträffar, 

förväntad sådan eller ej, som innebär att de ökade kraven inte kan tillgodoses, då sker 

adaptiva förändringar för att stärka resilience och därmed öka patientsäkerheten (Nemeth, 

Wears, Woods, Hollnagel & Cook, 2008). Att använda sig av resilience inom intensivvård har 

även visat sig inte bara bidra till en säkrare vård, men även främja personalhälsa och en ökad 

produktivitet (Pariès, Lot & Rome, 2013). 

 

Inom RE ligger fokus på hur systemet klarar att skapa strategier för att kringgå eller hantera 

och till och med begränsa felet (Jeffcott, Ibrahim & Cameron, 2009). RE är en teori som är 

väletablerad inom högriskbranscher likt flygindustri, kärnkraft samt byggarbetsplatser och 

sedan slutet av 2000-talet har den börjat implementeras mer i hälso- och 

sjukvårdssammanhang (Jeffcott et al., 2009). Då det traditionellt sett anses vara den 

mänskliga faktorn som orsakar mest fel, bör således i sin tur även det innebära att den 

mänskliga faktorn orsakade mycket rätt. Genom att inte bara analysera de incidenter där det 

går fel, tittar RE på systemet resilience mot väntade och oväntade händelser (Hollnagel, 

Pariès, Woods & Wreathall, 2011). Teorin bygger på fyra olika hörnstenar: responding 

(actual) d.v.s. hur en individ agerar och vilka kunskaper denne har, monitoring (critical) att 

veta vad som eftersöks i både systemet och i sin egen förmåga för att kunna agera, 

anticipating (potential), d.v.s. att ha kunskap om vad som kan hända och kunna förutse 

förändringar, hot och möjligheter, samt slutligen learning (factual), d.v.s. att lära både av sina 

misslyckanden men även från sina framgångar, att skapa sig erfarenhet (Hollnagel et al., 

2011). 
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Jeffcott och medarbetare (2009) menar på att sjukvården har en mer komplex uppbyggnad än 

andra riskbranscher och att den typ av generaliserande säkerhetsutbildning som finns inom 

övriga högriskbranscher inte är applicerbar inom sjukvård då sjukvården är för 

mångfacetterad. Inom vården och då speciellt inom akutsjukvården är patientflödet, 

arbetsbelastningen och patienternas sjukdomsgrad konstant fluktuerande. Detta gör det svår 

att generalisera inom vården. Vårdarbetet är även beroende av teknisk apparatur, men framför 

allt den tekniska apparaturen i relation till människans egen expertis och bedömning av den 

information som tillhandahålls. Vård bedrivs även från en kostnadsprincip som måste hållas i 

åtanke. Utöver detta behöver vårdpersonalen både förmåga att arbeta i komplexa och osäkra 

förhållanden (Fairbanks et al., 2014). 

 

Problemformulering 

När patienten anländer till akutmottagningen är det strukturerat och prioriterat 

traumaomhändertagande enligt inövade koncept som gäller. Bland den berörda skalan av 

specialister förekommer anestesiolog samt anestesisjuksköterska som är larmade för att bidra 

med just deras kompetens. I ett kritiskt skede är det en kamp mot klockan för att rädda 

patientens liv, och helheten i traumaomhändertagandet måste fungera, annars riskerar 

patienten att mista sitt liv, eller att vården åsamkar denne en betydande eller bestående skada. 

Vårdskador är en erkänd risk, med statistik som visar att närmare 10 procent av alla patienter 

drabbas av en vårdskada vilket innebär stora kostnader för samhället. Det kan göras 

samhällsbesparingar i ett ökat patientsäkerhetsarbete. I en kritisk miljö vilket ett traumalarm 

nivå 1 ofta innebär, gäller det att traumateamet har väl inövade rutiner och riktlinjer för att 

optimera traumaomhändertagandet. Optimering sker genom att traumateamet är väl 

samarbetat, förberett, fortlöpande information ges, god kommunikation delas, att teamets 

medlemmar är väl vana och tränade i arbetsmiljön (IVO 2015a; Mark et al., 2015). Rätt 

personalkompetens ska finnas på plats, med rätt utbildning i hur rutiner, apparatur och teknik 

ska användas (Cook et al., 2011; IVO 2015a). Anestesipersonal ska helst hantera luftvägen 

oklanderligt och omgående, för att säkra luftvägen och undvika fler vårdskador (Sakles et al., 

2013).  

 

Genom att observera hur anestesipersonalen arbetar med traumapatienter på en 

akutmottagning som inte är anestesisjuksköterskans dagliga arbetsplats, samt att granska de 

rutiner och riktlinjer som råder kan patientsäkerhet studeras i enlighet med RE för att 

undersöka vad som går rätt till och vad som kan förbättras i vården av patienten.  
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Syfte 

Att identifiera faktorer som inverkade på patientsäkerheten i samband med att 

anestesisjuksköterskan larmades till akutrummet.  

 

Frågeställningar 

➢ Vilka faktorer inverkade på patientsäkerheten i samband med att 

anestesisjuksköterskan larmades till akutrummet? 

➢ Hur följdes riktlinjerna som anestesisjuksköterskan ska arbeta med vid larm till 

akutrummet? 

 

METOD 

 

Design 

En retrospektiv flerfallstudie med holistisk design genomfördes (Yin, 2009). Polit och Beck 

(2012) anser att denna design är användbar i studier vars syfte var att studera olika element 

ingående i dess naturliga miljö. Designen gav möjlighet att kombinera olika typer av data, 

som riktlinjer och inspelat material. Designen hade även som fördel att ge möjlighet till att 

förenkla rekonstruktion av studien samt att dess resultat väger tyngre än en normal fallstudie 

eftersom fynden kunde visas från flera fall (Yin, 2009). De olika fallen analyserades med en 

induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Induktiva analysdelen bestod i att 

observera anestesisjuksköterskan från fall till fall för att identifiera anestesisjuksköterskans 

arbetssätt och förfarande koppat till patientsäkerhet. När detta ansågs färdigt övergick 

analysen till en deduktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Det deduktiva 

analysförfarandet bestod av att studera de riktlinjer som fanns gällande anestesisjuksköterskan 

och dess roll i traumateamet, för att därefter utreda om anestesisjuksköterskan följer dom 

riktlinjer som finns.  

 

Urval 

I denna studie inkluderades inspelat videomaterial från åtta stycken traumalarm nivå 1. Ett 

bekvämlighetsurval användes när det gäller videomaterialet. Detta var ett kostnads- och 

tidseffektivt sätt att inhämta material men även passande då det var en sedan tidigare bestämd 

grupp i en specifik miljö som skulle undersökas (Polit & Beck, 2012). Videomaterialet var 
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lagrat på ett antal minneskort. Material från två slumpmässigt utvalda minneskort användes. 

Då övriga minneskort ej kontrollerades är mängden av tillgängligt material okänt. 

 

Inklusionskriterier var att inspelat videomaterial skulle inkludera tid innan patienten anlände 

till akutrummet och att en anestesisjuksköterska ingick i traumateamet. Videoinspelningarna 

skulle ha avslutats först efter att patienten lämnat akutrummet.  

 

Exklusionskriterier var videoinspelningar som inte involverade någon anestesisjuksköterska 

eller där patientansvarig anestesisjuksköterska ej gick att identifiera, videofilmer som inte 

hade hela traumaomhändertagandet inspelat och avbröts tvärt samt videofilmer som inte hade 

den initiala fasen i traumaomhändertagandet inspelat då patienten anlände till akutrummet. 

Totalt exkluderades fyra videofilmer ur studien. Videofilmernas längd varierade mellan 17 – 

44,5 minuter, med en mediantid på 26,50 minuter. 

 

Kontext 

För strukturerat traumaomhändertagande är det ATSS och ATLS som är lokalt gällande på det 

undersökta universitetssjukhuset. På universitetssjukhusets akutmottagning och 

anestesiologiska sektion är det en fortlöpande process att låta sjuksköterskorna samt 

anestesisjuksköterskorna gå ATSS-utbildningen, men således inget krav att ATSS måste 

finnas före denne arbetar inne på akutrummet och ingår i traumateamet som tar emot 

traumalarm (U. Eriksson, A. Gustavsson personlig kommunikation, 25 januari 2017). När det 

gäller anestesisjuksköterskor och traumautbildning visade det sig att runt 75 procent bland 

anestesisjuksköterskor på universitetssjukhuset har genomgått ATSS eller liknande 

traumautbildning enligt en lokal undersökning som gjordes (A. Gustavsson personlig 

kommunikation, 24 april, 2017). Medan en mer aktuell lägesbeskrivning över specialanestesin 

talar för att ungefär 45 procent av anestesisjuksköterskorna har genomgått utbildning för 

traumaomhändertagande (A. Gustavsson personlig kommunikation, 24 april, 2017). 

 

I riktlinjerna för universitetssjukhusets Traumamanual (Region Uppsala, 2017b) stod det att 

alla som arbetade i traumateamet skulle ha genomgått kurs i traumaomhändertagande. Som 

medlem i traumateamet räknas sjuksköterskor och undersköterskor som arbetade på 

akutmottagningen, samt de övriga som larmades och var direkt med i 

traumaomhändertagandet av patienten. Som minimikrav ska sköterskorna däribland 

anestesisjuksköterskor ha avklarat ATSS (alternativt en liknande kurs vid namn Trauma 
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Nursing Core Course [TNCC]) och att alla i teamet skulle veta vilken utrustning som fanns 

tillgänglig och hur de användes. I Traumamanualen framgick det även att personalen 

regelbundet ska träna i team för att vara multidisciplinära och bibehålla professionalitet 

(Region Uppsala, 2017b). 

 

När ett traumalarm nivå 1 ankommer till universitetssjukhusets akutmottagning finns en rutin 

att videoinspela denna typ av larm. Detta är en del i sjukhusets förbättringsarbete för ökad 

patientsäkerhet, vari syftet är att utveckla patientens traumaomhändertagande. 

 

Larmet 

Vid svåra sjukdomstillstånd som hjärtstillestånd, oklar medvetslöshet eller trauman (likt 

bilkrockar, fall från högre höjder eller skottskador) omhändertogs vanligtvis patienten initialt 

av ambulans och vidare ringdes händelsen in som ett larm till akutmottagningen. Den 

larmansvariga sjuksköterskan på akutmottagningen som tog emot informationen från 

ambulansen larmade sedan vidare via växeln till berörd personal som bedömdes behövas vara 

på plats när patient anlände. Beroende på sjukdomens art, alternativt skada, valdes olika larm 

att aktiveras, bland de vanligaste larmen på det undersökta universitetssjukhusets 

akutmottagning var akutlarm, traumalarm nivå 1 samt traumalarm nivå 2. Den specialist som 

larmades via sin sökare av växeln, kvitterade sitt larm och skulle skyndsamt bege sig dit 

denne var larmad (Region Uppsala, 2016a; Region Uppsala, 2017c). 

 

Vid alla traumalarm följdes en traumajournal (Region Uppsala, i.d.) som har en specifik 

algoritm som följde vitala parametrar och skadepanorama. Lindriga skador och lättare 

trauman där vitala parametrar eller kroppsliga funktioner inte var livshotande var en 

indikation för ett traumalarm nivå två, då larmades en kirurgjour samt skickades en förvarning 

till röntgen för att säkra tillgången till en datortomograf. Vid ett traumalarm nivå 1 har 

patienten uppfyllt vissa kriterier enligt Traumamanualen, om skadepanoramat bedömdes vara 

kritiskt nog och en hotande eller misstänkt fara för liv fanns larmades fler specialister. Då 

söktes anestesiologer, anestesisjuksköterska, kirurgjour, traumajour, neurokirurg, ortopedjour, 

kärlkirurg samt röntgenpersonal (Region Uppsala, 2017c). När den prehospitala personalen 

anlände med patienten lämnades en snabb statusrapport (Situation, Bakgrund, Aktuellt och 

Rekommendation [SBAR]) över det inträffade och patientens tillstånd och det strukturerade 

traumaomhändertagandet påbörjades av traumateamet. Eventuella fynd i omhändertagandet 
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behandlades enligt lokala riktlinjer gällande strukturerat omhändertagande (Region Uppsala, 

2017b). 

 

Datainsamlingsmetod 

Genom strukturerade observationer av redan inspelat videomaterial genomfördes 

datainsamlingen. Det datainsamling- och analysverktyg som användes var FRAM och som 

hjälpmedel till detta användes programvaran FRAM Model Visualiser (Hollnagel et al., 

2014). FRAM är ett verktyg framtaget för att beskriva socio-komplexa arbetsmiljöer, vilket 

sjukvården är. Genom att dela in händelseförloppet i funktioner (Functions) som 

karaktäriseras som något beskrivande, som t.ex. aseptik eller en roll, exempelvis 

anestesisjuksköterskan (se Figur 1).  

Funktionen tilldelades sedan en till sex olika aspekter. Aspekterna var följande: Input, Output, 

Precondition, Resource, Control och Time (se Figur 1).

 

Figur 1, Visar en förstorad bild av den visualisering som blir av FRAM-modellen efter det att data matats in i FRAM Model 

Visualiser. I bilden ses fyra olika funktioner, exempelvis funktionen som anestesisjuksköterskan med dess angränsande 

aspekter, d.v.s. kopplingar mot övriga funktioner. Desto kraftigare linjära sammanband mellan olika funktioner indikerar på 

fler interaktioner mellan dom. 

Input (I) är en aspekt som skapar ett output. Input i detta fall var således något som aktiverar 

funktionen (aktiviteten), detta kan t.ex. vara att anestesisjuksköterskan fått en 
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läkemedelsordination eller att denne följer en riktlinje (se funktionen anestesisjuksköterska i 

Figur 1).  

 

Output (O) var således den produkt eller resultat som funktionen resulterar i, exempelvis att 

aseptiken håller, att riktlinjerna efterföljs eller att läkemedelsordinationen ges. 

 

Precondition (P) beskrev de förutsättningar som krävs för att funktionen skulle aktiveras. 

Detta innebar inte att funktionen aktiverades om förutsättningarna uppfylldes utan bara att den 

ej aktiverats om de inte uppfyllts. Som exempel, för att kunna ventilera en patient med 

ventilator krävs personal med kunskap om ventilatorns funktion. Annars aktiveras ej 

funktionen. 

 

Resource (R) beskrev något som använts eller konsumerats av funktionen när den aktiverades. 

Som exempel en endotrakealtub förbrukas i samband med en intubering. Eller elen som krävs 

för övervakning av utrustningen.  

 

Control (C) beskrev det som kontrollerat hur funktionen producerat output. Exempel på dessa 

är personalens inövade rutiner, följsamheten i riktlinjer eller standardiserade arbetssätt t.ex. 

ATSS.  

 

Time (T) representerade huruvida en funktion påverkades ur en tidsaspekt. Tiden kan beskriva 

fördröjning i vissa moment, exempelvis om det är svårt att säkra en venös infart till patienten 

eller om det blir fördröjning i att injicera läkemedel eller administrera vätska.  

 

Funktionerna delades samtidigt in i primära funktioner och bakgrundsfunktioner. En primär 

funktion låg i fokus för det som analyseras, till exempel anestesisjuksköterskan. En 

bakgrundsfunktion var en funktion som låg utanför fokus eller som ansågs vara stabil och på 

så vis ej ändrades under förfarandet, till exempel riktlinjer (Hollnagel et al., 2014). 

Funktionerna kunde även delas in i mänskliga och organisatoriska funktioner, där de 

mänskliga funktionerna var de som utfördes av en människa eller mindre grupper av 

människor medan den organisatoriska var en funktion som utfördes av en mängd med 

människor, exempelvis röntgen (Hollnagel et al., 2014).  
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Om aspekterna inte är applicerbara i en enskild funktion användes de inte. Identifieringen och 

relevansen i olika funktioner och aspekter bedömdes av författarna. I enlighet med FRAM 

krävdes det att observatörerna har kunskaper om vad denne observerar, samt att det ålades 

observatören själv att avgöra vad som identifierar en korrekt funktion och aspekt (Hollnagel et 

al., 2014).  

 

Universitetssjukhusets styrande dokument gällande trauman var Traumamanualen (Region 

Uppsala, 2017b) och fanns att inhämta genom det undersökta sjukhusets digitala intranät. I 

Traumamanualen fanns bl.a. riktlinjer för var profession inom traumateamet, och riktlinjer 

med mest relevans för anestesisjuksköterskan och dess funktion inom traumateamet listas i 

Tabell 1. De var indelade i de specifika riktlinjerna för anestesisjuksköterskan, riktlinjer för 

anestesipersonal samt riktlinjer som är generella för hela traumateamet. Utöver dessa 

inhämtades information om lokala tillika regionala (Davidsson, 2017) och nationella 

riktlinjerna för hygien (SOSFS, 2015:10). 

 

Tabell 1. Riktlinjer 

Anestesisjuksköterskans riktlinjer vid traumalarm nivå 1: 

➢ Anestesisjuksköterskan står vid patientens huvudända. 

➢ Assisterar anestesiologen. 

➢ Diskuterar med Sjuksköterska 1 vilken hjälp som behövs; PVK-sättning, koppla blod och vätska. Ställer 

in transportrespirator. Följer med patient vid transport till CT, op eller IVA. 

➢ Kan dokumentera i traumajournalen. 

Anestesins riktlinjer vid traumalarm nivå 1: 

➢ Förste anestesijour på plats skall vårda patienten om ej annan överenskommelse mellan anestesijourer. 

➢ Luftvägsmaterial i ordning och kontrollerade. 

➢ Sug fungerar, sugkatetrar finns. 

➢ Anestesiolog bär röntgenförkläde under skyddskläder, röntgenförkläde påtalats/erbjudits 

anestesisköterska. 

➢ Anestesiolog står vid patientens huvudända. 

➢ Anestesiologen säkrar patientens luftvägar och andning. Monitorerar och ordinerar vätskeersättning; 

bedömer behov av akut transfusion tillsammans med traumaledaren. 

➢ Ansvarig för sedering och smärtlindring efter behov.  

➢ Hjälper traumaledare med underlag för behandlingsplan. 

Generella riktlinjer vid traumalarm nivå 1: 

➢ Samtliga medlemmar ska ha genomgått kurs i traumaomhändertagande. 

➢ För sjuksköterskor/undersköterskor är minimikravet ATSS/TNCC. 
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➢ Alla i teamet ska ha kännedom om vilken utrustning som finns att tillgå̊ i akutrummet och kunskap om 

handhavandet av densamma. 

➢ Skyddskläder och namnlapp tas på. 

➢ Traumaledaren startar genomgången och traumateamet presenterar sig med namn och roll. 

➢ Kontroll att all nödvändig utrustning och kompetens finns på plats.  

➢ Regelbundet träna i team och i fortlöpande möten multidisciplinärt och multiprofessionellt öppet 

diskutera vården av våra traumapatienter. 

➢ Vid stora misstänkta eller bekräftade blödningar beställer ssk T1 transfusionspaketet från blodcentralen 

enligt rekommendationer på traumajournalen. Enligt masstransfusionsprotokoll vid massiv blödning ska 

alla vätskor ges via vätskevärmare. 

➢ Artärtryckset uppkopplat. 

➢ Svår luftvägsvagn framdragen. 

 

 

Tillvägagångssätt 

Det redan inspelade videomaterialet begärdes ut från ansvarig personal inom styr- och 

arbetsgruppen för trauma samt tillstånd från verksamhetschef för akutsjukvård (Bilaga 1) och 

anestesi-intensivvård (Bilaga 2). Arbetsgruppen för trauma är till för att utbilda, förbättra och 

analysera universitetssjukhusets traumavård (Region Uppsala, 2017b; Region Uppsala, 

2016b). Studierum och arbetsdator lånades av akutmottagningen där materialet spelats in. 

Videomaterialet som hämtades ut låg sparat på minneskort och duplicerades aldrig, 

minneskorten förvarades inlåst i kassaskåp på den aktuella akutmottagningen under tiden 

materialet ej bearbetades.  

 

Observationen av varje enskilt fall påbörjades från och med att videoupptagningen startades, 

detta för att även kunna granska kommunikation och förberedelser innan patienten anländer. 

Videomaterialet var inspelat med en fastmonterad kamera med vidvinkellins och startas enligt 

rutin av ansvarig sjuksköterska inne på akutrummet i de initiala förberedelserna för 

traumaomhändertagande. Filmen visar platsen för omhändertagande samt dess direkta 

omgivning. Även ljudupptagning sker i samband med videoinspelningen. Riktlinjer vid larm 

inhämtades elektroniskt via den lokala regionens dokumenthanteringssystem. Detta gäller 

även de styrkort som fanns på akutmottagningen samt kommunikation med traumaansvarig 

sjuksköterska och utbildningssjuksköterskor inom både akutmottagningen samt 

anestesidivisionen (M. Ellmin; U. Eriksson; A. Gustavsson. personlig kommunikation, 25 

januari 2017).  
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Den första videon som analyserades beslutades att exkluderas. Detta då videon stod för en 

testanalys av FRAM-programmet och hantering avseende funktionerna och 

tillvägagångssättet i bearbetningen av materialet. Mängden insamlad data från första filmen 

var för stor och tog med delar som ej svarade mot syftet samt att bedömningen gjordes att det 

ej skulle gå att skala ned datan på ett tillfredställande sätt. Förändringar i arbetsstrukturen 

gjordes efter den initiala videoanalysen och datainsamlingen skalades ned. Videomaterialet 

analyserades därefter och tilldelades ett namn i fallande ordning från första videon som döptes 

till video 1 och avidentifierades. Efter att videoanalysen var färdigställd bibehölls de 

ursprungliga namnen på videon i den ordningsföljd dom blivit analyserade, detta för att 

undvika förväxlingar med videoklipp som blivit exkluderade. Efter det att videoanalysen var 

klar återlämnades materialet till traumagruppen. 

 

Bearbetning och dataanalys  

Analysen gjordes i flera steg, först induktivt och sedan deduktivt. Först spelades videon en 

efter en upp i sin helhet. Detta dels för att säkerställa att anestesisjuksköterskan är närvarande 

men även för att få en uppfattning om längd och innehåll, samtliga videos och samtliga 

analyssteg observerades av båda författarna tillsammans. 

 

Steg två under den andra uppspelningen påbörjades identifiering av funktioner och aspekter 

enligt FRAM och fördes då in i FRAM Model Visualiser som användes (Hollnagel et al., 

2014). Vartefter att författarna länkade samman de olika funktionerna med aspekter (se Figur 

1) skapade FRAM Model Visualiser visuella kopplingar och på detta sätt skapades en 

struktur. Under tiden funktioner fördes in i FRAM Model Visualiser pausades filmen för att 

inte missa eventuella viktiga detaljer. En funktion identifierades som en signifikant roll inom 

traumaomhändertagandet, tydligast exempel på detta är själva patienten som handlades samt 

anestesisjuksköterskan som var i observationens fokus.  

 

Därefter i steg tre spelades filmen upp en tredje gång för att säkerställa att funktioner och 

aspekter identifierats och inget relevant missats. Samtidigt kompletterades informationen som 

till de olika funktionerna för att ge en mer utförlig beskrivning. Uppstod det några frågetecken 

eller om något behövdes kontrolleras spelades videon upp ett ytterligare tillfälle. Efter det att 

analysen ansågs klar sparades resultatet med hjälp av mjukvaran.  
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Alla de åtta filmerna analyserades separat för sig och i steg fyra skrevs dom sedan ut på 

papper. Utskrifterna kategoriserade efter de olika fallen för att enklare särskilja och 

sammanställa resultatet för den induktiva analysen genom att identifiera gemensamma 

nämnare för att kunna hitta generaliserande arbetssätt för anestesisjuksköterskan och 

händelser, positiva som negativa.  

 

I det femte och slutliga steget användes en deduktiv ansats för att kunna se hur riktlinjerna 

efterföljdes. Genom att riktlinjerna skrevs ned i listform (Tabell 1) och sedan jämfördes med 

det material som framkommit i tidigare analys kunde de olika riktlinjerna bockas av i 

tabellformat. 

 

Etiska överväganden 

Studien syftar till att vara ett förbättringsarbete utan direkt patientkontakt, genom att 

författarna granskar videofilmer som involverar patienten kan patientens integritet kränkas 

enligt människovärdesprincipen (Collste, 2002). Inom ramen för förbättringsarbeten krävs 

inte godkännande från etisk kommitté att genomföra studien, eller den aktuella patientens 

eller berörd personals godkännande. 

 

Videoinspelningarna är sen tidigare en del av förbättrings- och patientsäkerhetsarbetet inom 

traumasjukvård (Region Uppsala, 2016b), information om att videoinspelning sker finns 

delgiven inom universitetssjukhusets intranät samt att återkoppling från traumagruppen sker 

kontinuerligt till de berörda inom traumateamet. Personalen som är involverade i 

traumateamet och videoinspelningarna har ej tillfrågats om deras godkännande, då 

godkännande att bedriva studien redan lyfts av omnämnda verksamhetschefer och ägare av 

videoinspelningarna. Personalen på akutrummet är medvetna om traumagruppens pågående 

förbättringsarbete, och enligt riktlinjerna är det patientansvarig sjuksköterska 1 i traumateamet 

som ska starta videoinspelningen (Region Uppsala, 2017b). Under videogranskningar har inga 

personuppgifter, namn eller kännetecken noterats eller tagits hänsyn till för vare sig patient 

eller personal. 

 

RESULTAT 

 

Faktorer som påverkar patientsäkerhet 
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I analysen av vilka faktorer som påverkar patientsäkerhet i samband med att 

anestesisjuksköterskan larmas till akutrummet vid traumalarm nivå 1 identifierades sex 

faktorer. Dessa var: 

 

➢ Anestesisjuksköterskans informationsläge om patienten 

➢  Anestesiologiska förberedelser innan patientens ankomst och anestesiologisk  

 beredskap inför oförutsedda händelser 

➢ Kommunikation kopplat till anestesisjuksköterskans arbete 

➢ Anestesisjuksköterskans produktivitet i traumaomhändertagandet 

➢ Anestesisjuksköterskans följsamhet gällande aseptik  

➢ Anestesisjuksköterskans lokal- och utrustningskunskap 

 

Anestesisjuksköterskans informationsläge om patienten 

I de fallen som analyserats framkom det att informationen om patienten var sparsam innan 

patienten anlände till akutrummet. Ibland bestod larmrapporten av enbart skademekanismen, 

kön och uppskattad ålder på patienten. Den kompletterande information som gavs av den 

prehospitala personalen i form av överrapportering var i enlighet med SBAR och var 

strukturerad och uttömmande. I sju av åtta fall var anestesisjuksköterskan närvarande vid 

överrapporteringen mellan prehospital personal och traumateamet. I ett fall anlände 

anestesisjuksköterskan sent och missade då den rapport som gavs av ambulanspersonalen om 

patienten, anestesisjuksköterskan blev i fallet kvarstående passivt utanför hela traumateamet i 

ett par minuter innan denne började arbeta. I de modeller som skapades mellan den mängd av 

information som tilldelats anestesipersonalen före patientens ankomst till akutrummet 

relaterat till den mängd förberedelser som gjordes kunde inget samband ses. I vissa fall fanns 

väldigt lite information om patienten i fråga före dess ankomst och tiden för förberedelser 

skiljde sig åt väsentligt i fallen.  

 

Anestesiologiska förberedelser innan patientens ankomst och anestesiologisk beredskap inför 

oförutsedda händelser 

Stora variationer av mängden förberedelser kunde ses i de olika fallen, däremot identifierades 

inget samband mellan den mängd av tid som fanns till förfogande innan patienten anlände och 

vilka förberedande åtgärder som genomfördes. I flera fall identifieras överflödig tid i väntan 

på patienten och traumateamet stod i passiv väntan, förberedande åtgärder utfördes inte men 
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krävdes i ett senare skede av traumaomhändertagandet. Likaså fanns fall med kortare 

förberedelsetid och med mer förberedelser utförda. 

 

I sju fall av åtta gjorde anestesisjuksköterskan någon form av förberedelser inför att patienten 

skulle anlända. Anestesisjuksköterskan anlände först efter patienten i ett fall, vilket 

resulterade i att anestesisjuksköterskan inte hann göra några förberedelser. Den utrustning 

som krävdes för intubering var förberedd och kontrollerad i fem av fallen och sugen 

kontrollerades i fyra fall på plats. Både sug- och intubationsutrustning hade kontrollerats inför 

patientens ankomst i tre fall (se Tabell 3). En vagn med utrustning för att hantera 

komplikationer med luftvägen fanns framställd nära traumateamet vid ett tillfälle. Läkemedel 

för sövning och intubering av patienten var förberedda i två av fallen, i det ena ankom 

patienten redan intuberad och i det andra krävdes ingen intubering. Vid totalt två tillfällen 

kom patienten intuberad till akutrummet, i båda av dessa fallen hade traumateamet tagit in 

transportrespiratorn in på akutrummet för snabbare handläggning och vid båda dessa tillfällen 

var det en anestesiolog som ställde in transportrespiratorn. För underhåll av anestesi hade 

läkemedel inte förberetts till en patient varpå denne fick för låg underhåll av anestesi och 

började röra på sig under traumaomhändertagandet och reagerade på den tracheala tuben. Vid 

ett tillfälle blev patienten intuberad på akutrummet, anestesiläkemedel som krävdes för 

induktionen var då ej förberedda utan gjordes i ordning just före induktionen. 

 

Transfusionspaketet hämtades till akutrummet och fanns på plats vid sex fall, det var vid inget 

av fallen som anestesiteamet initierade eller påtalade att transfusion skulle hämtas eller 

förberedas. Hos den patient som fick blodtransfusion på akutrummet efterfrågade 

sjuksköterska 2 aktivt om blod skulle kopplas till patienten. I förberedelserna för 

transfusionspaketet var både infusionsvärmaren och transfusionspaketet förberedda vid tre 

fall. 

 

Anestesiologen ordinerade smärtlindring i två av fallen, smärtlindring var redan iordningställt 

i det ena fallet och kunde då ges omgående. Anestesisjuksköterskan utförde uppblandningen 

och administreringen av smärtlindringen till båda patienterna. 

 

Det kunde identifieras att någon ur anestesipersonalen bar strålningsskydd i två av fallen, i det 

ena av dessa bars blyförklädet ytterst utanpå traumarocken av anestesiologen men ingen 

röntgen krävdes då. I det andra fallet då strålningsskydd bars stod anestesiologen kvar vid 
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huvudändan av patienten under hela röntgensekvensen. I ett fall då ingen ur anestesiteamet 

bar strålningsskydd gick samtliga från traumateamet ut ur rummet totalt tre gånger om medan 

röntgenbilder togs, patienten blev då lämnad ensam och inte fastspänd på traumabåren. 

I inget av fallen var all utrustning samt läkemedel redo eller kontrollerade som kunde tänka 

behövas inför en eventuell intubering. 

 

Kommunikation kopplat till anestesisjuksköterskans arbete 

I två av fallen var anestesisjuksköterskan med vid presentationen av traumateamet. I övriga 

fall var anestesisjuksköterskan inte närvarande när presentationen skedde eller det skedde inte 

någon presentation under videoupptagningen. I de fall där anestesisjuksköterskan var 

närvarande vid presentationen skedde kommunikationen med mer återkoppling mellan den 

närvarande anestesipersonalen. I ett av fallen kommunicerade anestesisjuksköterskan och 

anestesiologen huruvida kontrollen av utrustningen var genomförd. Även en kommunikation 

från anestesisjuksköterskan till den dokumentationsansvariga sjuksköterska 1 i form av 

återkoppling av givna läkemedel samt genomförda åtgärder genomfördes i samma fall. Vid en 

av överlämningarna från den prehospitala anestesiologen skedde det en muntlig 

ansvarsöverflyttning av huvudändan till ansvarig anestesiolog i traumateamet vilket 

bekräftades av denne med återkoppling, anestesisjuksköterskan stod då placerad i direkt 

anslutning och hade medhörning. I hälften av fallen kommunicerade anestesisjuksköterskan 

aktivt med de övriga i traumateamet och placerade sig på ett sådant vis att denne var både 

synlig och lättillgänglig. I två andra fall placerade anestesisjuksköterskan sig på ett sådant sätt 

att övervakningsutrustning skymde hen från anestesiologen sett eller att anestesiologen måste 

vända sig helt om för att se hen. 

 

I ett annat fall överlämnades huvudändan först till anestesisjuksköterskan genom att muntligt 

lämna över ansvaret av huvudändan, denne lämnade sedan åter tillbaka ansvaret och 

positioneringen av huvudändan till anestesiologen varpå anestesiologen ett par minuter senare 

lämnade huvudändan utan att klargöra detta. Resultatet blev att ingen anestesipersonal fanns 

ansvarig vid huvudändan under några minuter. Efter detta klev en annan anestesiolog in och 

tog över ansvaret för huvudändan inför transport, utan någon direkt muntlig överlämning. 

 

I ett fall kommunicerade de två närvarande anestesiologerna och gjorde upp en 

behandlingsplan till den anländande patienten. Denna plan delgavs även 

anestesisjuksköterskan. Efter det att patienten anlänt och det tillstötte komplikationer och 
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behandlingsplanen inte var genomförbar kommuniceras detta ej till traumaledaren utan denne 

fick söka informationen själv och sedan leda det anestesiologiska arbetet. Kommunikation om 

åtgärder och vilka läkemedel som givits skedde i ett av fallen från anestesisjuksköterskan till 

sjuksköterska 1 som var dokumentationsansvarig. I ett annat fall skedde det först efter det att 

sjuksköterska 1 uppgav att denne inte fått någon information om givna läkemedel och då 

bistod anestesiologen med de uppgifterna. 

 

Anestesisjuksköterskans produktivitet i traumaomhändertagandet 

I analysen framkom det att anestesisjuksköterskans arbetssätt varierade. I fem av fallen var 

anestesisjuksköterskan aktiv och rörde sig i akutrummet för att kunna lösa sina uppgifter och 

vara behjälplig för andra i traumateamet. Exempelvis i ett av fallen när anestesisjuksköterskan 

erbjöd direkt till sjuksköterska 2 att sätta venös infart. Vid ett annat tillfälle ställde 

anestesisjuksköterskan en öppen fråga till traumateamet om det är något mer hen kan assistera 

med innan hen lämnade akutrummet. 

 

I två fall var anestesisjuksköterskorna passiva på ett sådant sätt att andra personalkategorier 

tog över och utförde anestesisjuksköterskornas uppgifter. En anestesisjuksköterska frågade 

vid två tillfällen om tillstånd att lämna akutrummet trots att annan personal assisterade 

anestesiologen och frågan kom innan en preliminär behandlingsplan hunnit etablerats mellan 

traumaledare och anestesiologen. Anestesisjuksköterskan stod kvar passivt bakom 

övervakningsutrustningen efter att ha blivit nekad att få lämna.  

 

Anestesisjuksköterskans följsamhet gällande aseptik 

I tre av fallen brast aseptiken i anestesisjuksköterskans arbete. I två av dessa fall arbetade 

anestesisjuksköterskan patientnära utan traumarock och då med en vit överdragsskyddsrock 

istället. I det ena fallet försökte anestesisjuksköterskan att leta fram en traumarock men dessa 

tedde sig vara slut, denne tog dock inte på sig ett vanligt förkläde som finns väl synligt och 

lättillgängligt. I det andra fallet då anestesisjuksköterskan inte använde traumarock använder 

denne aldrig handskar i det patientnära arbetet. I det sista fallet med bristande aseptik tog 

anestesisjuksköterskan upp en smutsig del tillhörande ambulansens bår som legat på golvet 

för att kort därefter sätta infart och ta prover på en patient utan att byta handskar. I resterande 

fall bedrev anestesisjuksköterskan sitt arbete aseptiskt. 

 

Anestesisjuksköterskans lokal- och utrustningskunskap 
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I hälften av fallen visade anestesisjuksköterskan på kännedom om akutrummets utrustning 

och vetskap om vart materiel fanns. De övriga fyra visade brister i hantering av den 

patientnära utrustningen och lokalisering av basal utrustning inom anestesins område. Bland 

de representerade fallen då anestesisjuksköterskan inte hade kännedom om sin omgivning 

blev det tydligt att det uppkom störningsmoment och tidsförlust i traumaomhändertagandet, 

inte bara från anestesisjuksköterskan, utan även för teamet i stort. Okunskap om hur 

transportrespiratorn ställs in framkom tydligt i ett fall, då anestesisjuksköterskan samt de två 

patientnära anestesiologerna inte var vana vid hantering av denna respirator och en tredje 

anestesiolog påkallades för att hjälpa till med inställningarna. Anestesisjuksköterskan i detta 

fall visste inte vilken utrustning som fanns i transportrespiratorn. I ett fall påvisas det extra 

tydligt då det krävdes upprepade frågor från anestesisjuksköterskan till patientansvarig 

sjuksköterska 1 för att hitta utrustning i akutrummet, först om var denne hittar infusioner, 

efter att denne hämtat infusionen uppkom frågan om var infusionsaggregat fanns, därefter 

frågan om vart koksaltsprutor samt var venösa infarter fanns.  

 

Följsamhet till riktlinjer vid traumalarm nivå 1 

Resultatet av följsamheten till de riktlinjer som styr anestesisjuksköterskan specifikt är 

presenterat i Tabell 2. I majoriteten av fallen var anestesisjuksköterskans placering i 

akutrummet korrekt enligt riktlinjerna för trauma nivå 1. I dessa fall assisterade hen också 

anestesiologen. I ingen av fallen följdes riktlinjerna om inställningen av transportrespiratorn 

utan det var en anestesiolog som gjorde inställningarna. Följsamheten av riktlinjerna som 

styrde anestesisjuksköterskans ansvar gällande patienttransport samt kommunikation och 

dokumentation följdes i lite mer än hälften av fallen. I tre fall medföljde inte 

anestesisjuksköterskan vidare till nästa vårdinstans enligt traumateamets behandlingsplan 

d.v.s. att göra en datortomografi. Anestesiologen medföljde patienten vidare till röntgen under 

dessa tre fall. 

 

Vid inga tillfällen dokumenterade anestesisjuksköterskan själv i traumajournalen, utan 

dokumentation av anestesisjuksköterskans uppgifter utfördes av sjuksköterska 1 efter verbal 

kommunikation, exempelvis som i Video 2 då anestesisjuksköterskan säger till sjuksköterska 

1 ”vit nål (perifer venkateter) höger hand” eller ”två milligram morfin givet”. 

 

Tabell 2. Riktlinjer om anestesisjuksköterskans ansvarsområden vid traumalarm nivå 1 
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Video 

2 

Video 

3 

Video 

4 

Video 

5 

Video 

7 

Video 

9 

Video 

10 

Video 

12 

Positionerad vid 

huvudända 
x  x  x x x x 

Assisterar anestesiologen x  x  x x x x 

Kommunicerar med 

Sjuksköterska 1 
x x x  x   x 

Hjälper med 

PVK/infusion 
x x x x x x   

Ställer in 

transportrespiratorn 
        

Medföljer till 

datortomografi, operation 

eller 

intensivvårdsavdelningen 

x  x x  x x  

Anestesisjuksköterskan 

dokumenterar 
*  * * *    

*Anestesisjuksköterskan rapporterade till sjuksköterska 1 som dokumenterade. 

 

Ur riktlinjerna som involverar anestesiteamet och således inte specifikt anestesisjuksköterskan 

delades ofta ansvaret när det kom till många praktiska förberedelser av hela traumateamet. 

Mest frekvent förekommande var det att undersköterskan från akutmottagningen lyfte fram 

och kontrollerade intubationsutrustningen, likaså att undersköterska hämtade 

transportrespiratorn och kontrollerade att den var komplett vid ett tillfälle. I Tabell 3 kan det 

observeras att i tre fall kontrollerades ej intubationsutrustningen samt att utrustningen inte 

ställdes fram för att vara mer lättillgänglig. Följsamheten i anestesiologens riktlinjer att 

placera sig vid huvudända och ansvara för att säkerställa luftväg och andning var mycket god 

då anestesiologen tog plats vid huvudändan direkt i samtliga fall när patienten anlände och 

säkrade luftvägen vid behov. Vid två fall anlände patienten redan intuberad och då togs 

ventileringen över av anestesiologen vid huvudänden. Brister uppstod i två separata fall då 

ingen var placerad i nära anslutning till huvudändan och ingen kunde identifieras som 

ansvarig för patienten, patienterna i båda dessa fall hade fått sin luftväg friad och 

spontanandningen var tillfälligt friad d.v.s. att ingen assisterad luftväg eller intubation 
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behövdes och patienten skötte sin andning själv. I sex fall kunde det inte identifieras huruvida 

någon ur anestesiteamet bar röntgenförkläde. I majoriteten av fall var det anestesiologen i 

samråd med traumaledaren som beslöt sig om ordinationer gällande smärtlindring och 

vätskeinfusioner med en gemensam dialog.  

 

Tabell 3. Anestesins riktlinjer vid traumalarm nivå 1  

 
Video 

2 

Video 

3 

Video 

4 

Video 

5 

Video 

7 

Video 

9 

Video 

10 

Video 

12 

Anestesiolog vid 

patientens huvudända 
x x * x ** x x x 

Intubationsutrustning 

kontrollerad 
x    x x x x 

Sug kontrollerad & 

sugkatetrar finns 
x  x    x x 

Röntgenförkläde under 

skyddsförkläde 
  x     *** 

Anestesiologen säkrar 

luftväg & andning 
x x * x ** x x x 

Anestesiolog ordinerar 

sedering/smärtlindring 

& vätskor 

x  x x x x x x 

*Anestesiologer byter ansvar utan kommunikation eller återkoppling, huvudändan lämnas tom i minuter 

**Ingen bär strålningsskydd varpå patienten lämnas ensam under röntgen 

***Strålskydd bars utanpå traumarocken av anestesiologen 

 

I Tabell 4 presenteras följsamheten till de generella riktlinjerna som styr arbetet i 

traumateamet och då även anestesisjuksköterskan. Anestesisjuksköterskan saknade i många 

fall kunskap om placeringen av utrustning inne på akutrummet. I kontrollen av att rätt 

utrustning fanns på plats var följsamheten till riktlinjerna låg och det var stora variationer på 

vilken utrustning som ställdes i ordning. I hälften av fallen var infusionsvärmaren ej 

iordningställd som en del av förberedelserna inför patientens ankomst. I sex fall fanns 

transfusionspaketet tillgängligt på akutrummet dock saknades en iordningställd 

infusionsvärmaren i hälften av dessa fall. I lite över hälften av alla fall observerades en 

adekvat hygienrutin och säkerhetsutrustning i form av framförallt traumarock, i fall med 
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misstänkta blödningar var anestesipersonal frikostig med skyddsmössa och framförallt 

anestesiolog frikostig med munskydd och visir. 

 

Tabell 4. Generella riktlinjer vid traumalarm nivå 1 

 
Video 

2 

Video 

3 

Video 

4 

Video 

5 

Video 

7 

Video 

9 

Video 

10 

Video 

12 

Lokal- & 

utrustningskännedom 
x    x  x x 

Aseptik & skyddskläder  x x x x   x 

Presentation av teamet x     x   

Kontroll att all 

nödvändig utrustning & 

kompetens finns 

x        

Transfusionspaket 

förberedd 
x x x x x   x 

Infusionsvärmare 

iordningställd 
x  x  x x   

Artärtryckset 

iordningställd 
 x x  x x x x 

Svår luftägsvagn 

iordningställd 
  x      

 

 

DISKUSSION 

 

Fynden av observationerna talar för att anestesisjuksköterskan till hälften av fallen inte hade 

den lokalkännedom som krävdes enligt gällande riktlinjer, anestesisjuksköterskan förefaller 

även i flera fall sakna kunskap om den tekniska apparaturen som användes. Detta leder i sin 

tur att anestesisjuksköterskan inte var självständig utan blev beroende av andra 

personalgrupper för att kunna slutföra sina uppgifter. Förberedelserna inför 

traumaomhändertagande varierade stort, och i majoriteten av fallen fanns ingen större 

följsamhet till de riktlinjer som styrde anestesisjuksköterskans arbete i ett 

traumaomhändertagande. En hög patientsäkerhet bibehölls genom att arbetsfördelningen och 
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förberedelserna delades på, ofta outtalat inom traumateamets medlemmar. Tack vare stor 

personalgrupp och hög kompetens inom traumateamet kunde teamets medlemmar assistera 

och komplettera varandra. 

 

Resultatdiskussion 

 

Information 

Den initiala informationen om ett larm som prehospital personal ringer in till 

akutmottagningen är ofta begränsad (Evans et al., 2009), detta visar sig genomgående i 

studien då traumateamet hade mycket begränsad information om både patient och händelse. 

Anestesisjuksköterskans och traumateamets förväntade förberedelser finns beskrivna i 

Traumamanualen (Region Uppsala, 2017b). Flera av dessa förberedelser är baserade på den 

information som inkommer om patienten innan denne anländer till akutrummet. Som ett 

exempel skall transfusionspaket med infusionsvärmare vara förberett om information om 

cirkulationssvikt eller risk för cirkulationssvikt är identifierat hos patienten. Fynden visade på 

att anestesisjuksköterskan följsamhet till dessa riktlinjer hade brister i flera av fallen och 

variationerna av förberedelserna i de olika fallen föreföll ej vara kopplade till den mängd 

information som fanns tillgänglig om patienten. Mängden förberedelser bör stå i proposition 

med den informations som gavs, detta för att snabbt kunna handlägga och åtgärda eventuella 

problem. Var informationen sparsam bör således utökade förberedelser vara fördelaktigt i en 

form av gardering då traumateamet visste mindre om vad de kommer att mötas av.  

 

För att vara väl förberedda och ha handlingskraft mot uppkomna oväntade situationer ska 

personal arbeta efter riktlinjer och inövade rutiner (Sakles et al., 2013). Istället var det i nästan 

samtliga fall personal från akutmottagningen som påtalade att nödvändig utrustning skulle 

finnas förberedd, även riktlinjer för anestesiteamet. Endast i ett av fallen ansågs alla 

nödvändiga åtgärder enligt riktlinjerna genomförda i proportion mot den information som 

erhållits. När anestesisjuksköterskan är med i traumateamet före det att patienten anländer till 

akutrummet ökar det resilience och säkerheten genom att mer information hinner spridas 

inom traumateamet (Sakles et al., 2013). Informationen behövde inte bara bestå om patienten 

i sig, utan även om vart utrustning fanns eller vad som hunnits färdigställas. I detta 

förberedande moment var det även en presentation av traumateamets medlemmar, detta för att 

öka säkerheten med identifierade tydliga roller av teamets medlemmar och säkerställa att rätta 

kompetenser var på plats. Det framgick i nuvarande studie att anestesisjuksköterskan var 
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närvarande och hann med förberedelser före patienten anlände i nästan alla tillfällen, däremot 

var anestesisjuksköterskans egna deltagande i själva presentationen av traumateamets 

medlemmar låg, detta skulle kunna resultera i tvivelaktigheter om vem som var 

anestesisjuksköterskan i traumateamet. 

 

Förberedelser 

I nuvarande studie där vissa förberedelser inte var utförda i förväg före patienten anlände men 

som krävdes eller ordinerades senare, resulterade i en tidsfördröjning i 

anestesisjuksköterskans arbete och längre tid för handläggning och åtgärd av patienten. 

Omvänt flöt arbetsprocessen på smidigare i fall där fler förberedelser färdigställdes i väntan 

på patienten, då utrusning och materialet var lättare tillgängligt och säkerställt i förväg och 

kunde användas direkt på patienten. Desto fler förberedelser som utförs före patienten 

anländer resulterar i en högre resilience, exempelvis i och med vetskapen om att utrustningen 

fungerar och är komplett, att rätt och eventuella läkemedel är fördragna och att förberedelser 

för oförutsedda händelser är vidtagna, detta som inom resilience kan benämnas proaktiv 

säkerhet (Carthey, de Leval & Reason, 2001; Pariès et al., 2013). Tidigare studier (Hobgood, 

et al., 2002; Sakles et al., 2013) talar likaså för vikten att vara väl förberedd för att öka 

patientsäkerheten, men i nuvarande studie saknades ett fulltäckande förberedande arbete i 

majoritet av de analyserade fallen. 

 

Kommunikation  

Aktiv kommunikation från anestesisjuksköterskan gjorde att denne var mer aktiv i sitt arbete 

samt att hen användes mer till andra uppgifter som övriga i traumateamet behövde hjälp med. 

Det föreföll vara så att när anestesisjuksköterskan var mer orienterad i lokalen och 

traumasituationen agerade denne mer aktivt och kommunicerade mer med övriga medlemmar 

i traumateamet. Mark och medarbetare (2015) menar på att brister i kommunikationen kan 

uppstå då anestesipersonalen arbetar i ovana miljöer vilket akutrummet kan vara. I nuvarande 

studie visade det sig att en fungerande kommunikation mellan anestesiologen och 

anestesisjuksköterskan gjorde att arbetet flöt på bättre. Den smidigare arbetsgången kunde 

kopplas till att en handlingsplan upprättades tidigt, och i god enlighet med riktlinjer var det 

anestesiolog och traumaledare som tog eniga beslut om fortsatt handlingsplan för patienten. 

Detta är viktigt och förbättrar patientsäkerheten (Hobgood et al., 2002). När 

kommunikationen fungerade sämre sågs andra yrkeskategorier gå in och stötta anestesiologen 

i anestesisjuksköterskans ställe, detta gav traumateamet ökad resilience men förutsatte också 
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att övrig personal hade nödvändig kunskap och erfarenhet. För att stärka patientsäkerhet 

ytterligare sågs dokumentationen som en viktig aspekt. Det framkom genom observationerna 

att anestesisjuksköterskan inte dokumenterade själv, och det ålades sjuksköterska 1 att aktivt 

vid flertalet tillfällen efterfråga vad som administrerats i läkemedelsväg och då ofta i ett 

senare skede. Denna brist i kommunikationen kunde äventyra patientsäkerheten och sänka 

resilience då givna ordinationer kunde feltolkas av den som dokumenterade, eller att givna 

ordinationer inte dokumenterades över huvud taget. Verbal rapportering kan göra att väsentlig 

information missas eller förs in fel i dokumentationen (Evans et al., 2009).  

 

Kommunikation till själva patienten i traumaomhändertagandet skiljer sig inte nämnvärt åt 

förutsatt att patienten inte anlände intuberad eller var medvetandesänkt. Genomgående visade 

videofilmerna på kombination av omvårdnad med omsorg och organiserat omhändertagande, 

fortlöpande information till patienten och snabba handläggningar. Allt detta förstärker 

patientens tillit till personalen, och patienten kan därigenom känna sig tryggare (Wiman et al., 

2007; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

 

Aseptik 

Aseptiken var överlag tillfredsställande där majoriteten höll en tillfredsställande basal 

hygienrutin som skapar högre resilience. Det är fundamentalt för all vårdpersonal att förhindra 

smittspridning (Folkhälsomyndigheten, 2016), men i individuella fall fallerade detta stort i 

traumasammanhang för anestesisjuksköterskan. Förutsättningarna för att 

anestesisjuksköterskan ska bibehålla aseptik genom traumaomhändertagandet var inte helt 

optimal, där exempelvis traumarockar som en förbrukningsvara fort kan ta slut. Det bör dock 

inte ändra förutsättningarna för basala hygienrutiner, och bland de avvikelser som 

identifierades kring anestesisjuksköterskans arbetsförhållande gällande aseptiken ansågs 

felaktigheten ligga på individnivå, då det finns tydligt beskrivet i lokal, regional och nationell 

nivå hur patientnära arbete ska skydda både en själv samt patient (Folkhälsomyndigheten, 

2016; Davidsson, 2017; SOSFS, 2015:10). I inget av fallen ansågs det befogat nog att frångå 

hygienrutiner i de aktuella traumaomhändertaganden, med detta menas att det inte bedömdes 

vara hotande situation för patienten i stunden, och acceptabla hygienkrav borde kunna 

upprätthållas utan att utsätta patienten för extra risk i form av tidsförlusten det innebar att 

arbeta aseptiskt. Ett ohygieniskt arbete minskar patientsäkerhet, riskerar att öka vårdrelaterade 

infektioner (Folkhälsomyndigheten, 2016) och resulterade därmed i en minskning i vårdens 

resilience. 
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Lokal- och utrustningskunskap och anestesisjuksköterskans produktivitet 

Anestesisjuksköterskans lokal- och utrustningskunskap visade sig ofta genom att denne rörde 

sig i akutrummet på ett meningsfullt sätt. När anestesisjuksköterskan blev ombedd att hämta 

eller förbereda utrustning framkom det tydligt att brister fanns i kunskapen hos många om var 

utrustningen fanns. Det var även då anestesisjuksköterskan blev mindre självständig i sitt 

arbete. Detta anses påverka tiden för patienthandläggningen på ett negativt sätt då det skapade 

en tidsfördröjning samt att övrig personal i traumateamet då måste hjälpa 

anestesisjuksköterskan att hitta utrustningen, vilket temporärt låste två yrkesroller och således 

minskade resilience. Möjligtvis påverkade bristen i lokal- och utrustningskunskap på så vis att 

anestesisjuksköterskan blev mer passiv och att denne ej användes på ett optimalt sätt. Att 

anestesiolog 2 ställde in respiratorn istället för anestesisjuksköterskan var ett exempel på att 

brister i kunskap leder till att andra yrkeskategorier får stödja anestesisjuksköterskan. Detta är 

i nuvarande studie ett bra exempel på att traumateamet var sammansatt på ett vis som skapade 

en hög resilience och hanterade det uppkomna med små förluster i form av tid. 

 

Det är erkänt sedan tidigare att anestesipersonal är mer ovana att arbeta i miljöer utanför 

operationssalen och har problem att hitta utrustning (Mark et al., 2015). Analysen av 

följsamheten till riktlinjerna visade att hälften av anestesisjuksköterskorna upplevdes ha en 

god kunskap om var på akutrummet den basala utrustningen fanns och hur den användes. 

Dessa kunde målmedvetet utföra de ordinationer och förberedelser som krävdes utan 

dröjsmål. Personal som inte tränats på eller arbetar inte frekvent med viss utrustning och 

apparatur har även i större utsträckning mer handhavandefel (Cook et al., 2011), exempel på 

handhavandefel som uppstod i vissa fall var okunskap hur transportrespiratorn ställdes in, vart 

syrgasslangar kopplas in i transportrespiratorn, syrgastuber som inte vreds på och hur en 

övervakningsmonitor kopplades av och på.  

 

Det är en vital men svår del att implementera en standardiserad mall för hur sövning och 

intubering på en akutmottagning ska gå till, exempelvis är högriskpatienter och stora 

yrkeskategorier försvårande för det arbetet. Därigenom ligger vikten i teamträning för att 

stärka patientsäkerheten och kunna arbeta effektivare (Sauter et al., 2016). Den stora 

variationen i mängden förberedelser och uppfattning om lokal- och utrustningskännedom som 

skiljer fallen åt kan vara resultat av för lite teamträning. Vissa fall indikerar att 

anestesisjuksköterska och anestesiolog inte kommunicerar med varandra, vilket kan vara 
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orsakat av de stora yrkesgrupper som fanns på universitetssjukhuset och att personalen helt 

enkelt inte känner varandra. Oväntade situationer uppstår kontinuerligt på en akutmottagning, 

utbildning och träning tillsammans med de olika yrkesrollerna fokuserar på att identifiera, 

bedöma och handlägga dessa oväntade situationer. Fortbildning ger anestesisjuksköterskan 

och övrig personal material och kunskapen för att arbeta självständigt, vilket i sig förstärker 

resilience (Fairbanks et al., 2014).  

 

Att mellan 45 – 75 procent av anestesisjuksköterskorna som arbetar inom sektioner på 

universitetssjukhuset som larmas ner till ett traumalarm nivå 1 hade genomgått ATSS kan 

vara en tydlig indikation på behovet av fortbildning. Tydligt exempel fanns att finna i ett fall 

där traumaledaren lämnar sitt överblickande perspektiv för att kliva in och ta över och 

demonstrera för anestesisjuksköterskan hur fixationen av huvudstöd ska gå till på patienten på 

traumabåren. Detta hade även kunnat stärka sambandet med följsamheterna till riktlinjer 

gällande förberedelser av transfusionspaket och infusionsvärmare. 

 

Metoddiskussion 

I och med att det är ett redan befintligt material och att själva inspelningar ej har kunnat 

påverkas måste höjd tas att viss information missats, videomaterialet representerar en verklig 

och sanningsenlig bild av hur det egentliga arbetet ser ut på akutrummet under ett 

traumaomhändertagande. Det är dock en vetskap om att allt som sker i förberedelseväg och 

kommunikation kanske inte fångas upp av videoinspelningen, beroende på om detta sker 

exempelvis utanför bild eller ljudupptagning. I sju av åtta fall var anestesisjuksköterskan 

redan närvarande inne på akutrummet när videoinspelningen påbörjades, detta talar för ett 

fungerande larmsystem och att resurserna finns. Dock är det omöjligt att identifiera varför en 

anestesisjuksköterska anlände sent, eller om samtliga anestesisjuksköterskor fick lämna något 

annat arbete för något potentiellt viktigare i.o.m. traumalarmet, och därigenom sänka 

resilience på det föregående stället. 

 

En styrka med FRAM som ansågs lämplig för den nuvarande studien var dess möjlighet att 

analysera och bearbeta materialet dynamiskt. Samband presenteras mer efter vilket samband 

de olika funktionerna har med varandra att göra, oavsett vilken del i händelsekedjan de 

inträffar (Hollnagel et al., 2014). Med detta menas att variationen mellan kopplingarnas 

(händelsernas) funktioner har i FRAM inget linjärt samband. Detta visar sig i daglig 

verksamhet då en händelse med en liknande input kan få olika output, exempelvis vid en 
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intubering där alla förberedelser, personalkompetens och utrustning är identisk kan utfallet 

skilja sig helt åt mellan två patienter, där ena patienten intuberas omgående och utan 

komplikationer och hos den andra patienten uppstår en katastrofal situation om patienten i 

fråga inte fick sin luftväg säkrad. Dessa oväntade resultat visade på samband för icke-linjära 

resultat (Hollnagel et al., 2014). 

 

Förförståelse 

Författarna har mellan tre och fem års erfarenhet av arbete inom akutsjukvård varav två av 

dessa vardera är som medlem i traumateamet, dock ej som anestesipersonal. De har utbildning 

inom strukturerat omhändertagande inom civil sjukvård samt och att en innehar även militär 

utbildning i strukturerat traumaomhändertagande. Båda har utbildats i konceptutbildningen 

ATSS. Detta anses ge goda förutsättningar för att på ett adekvat sätt kunna identifiera och 

analysera de funktioner samt aspekter som inträffar i ett traumaomhändertagande i enlighet 

med verktyget FRAM (Hollnagel et al., 2014).  

 

Denna förförståelse ansågs viktig för att kunna följa med i traumaomhändertagandets olika 

steg, att förstå den medicinska terminologi och slang som uttryckts, och ha vetskap om både 

hur teknisk apparatur fungerar samt generell lokalkännedom. Detta bedömdes behövas för att 

kunna göra en bedömning och identifiera de faktorer som ansågs påverka patientsäkerheten 

samt följsamheten till riktlinjerna. Att bibehålla en objektiv ansats och gå in förutsättningslöst 

behövdes för att inte påverka resultatet i nuvarande studie, med hjälp av analysverktyget 

FRAM kunde objektivitet hållas tack vare att materialet konkretiserades noga och strukturerat 

och sedermera även jämfördes mot fasta riktlinjer. 

 

Tillförlitlighet och giltighet 

I denna studie har båda författarna under hela analysförfarandet suttit tillsammans och 

diskuterat och reflekterat över resultatet, detta ger resultatet en god tillförlitlighet (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). En flerfallsstudie ger möjligheten att analysera varje fall var 

för sig och sedan sammanställa detta resultat, vilket ger friheten att dra slutsatser ur det 

enskilda fallet för att sedan kunna använda i analysen av kommande fall för att sedan kunna 

skriva ett sammanfattande resultat (Yin, 2008). Genom att göra en flerfallsstudie blir 

urvalsstorleken irrelevant och antalet fall som skall ingå baseras mer på hur mycket som anses 

behövas (Yin, 2009). En av svagheterna med att använda en flerfallsstudie med holistisk 

design är att analysen kan hamna på en sådan abstrakt nivå och att den initiala 
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forskningsfrågan kan bli svår att besvara då fynden i analysen blir för ospecifika och ej går att 

sammanställa på ett tillfredsställande sätt (Yin, 2009). Genom att använda FRAM sker en 

strukturerad och kontrollerad extraktion av data (Hollnagel et al., 2014). Detta gör att 

tillförlitligheten ökar ytterligare och överförbarheten blir högre (Polit & Beck, 2012). 

Resultaten svarar på frågeställningarna, detta tillsammans med den påtalade överförbarheten 

och studiens tillförlitlighet gör att den bör anses ha god trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Att 

utvärdera patientsäkerheten med RE som utgångpunkt inom sjukvård är ett relativt nytt 

område (Jeffcott et al., 2009). Detta gör att det finns ett behov av mer forskning inom 

området. Denna studie utfördes inom ramen för ett förbättringsarbete och ett fortsatt arbete 

krävs för att resultaten skall komma verksamheten till gagn. 

 

Etisk reflektion 

Helgesson (2015) menar på att speciell hänsyn gällande integritet bör ges till ”särskilt 

skyddsvärda grupper”. I denna grupp inkluderar han personer som ej kan försvara sin egen 

integritet. Dock menar han på att inom vissa områden kan detta intrång i integriteten ändå ske 

p.g.a. forskningsintressen om dess nytta överstiger riskerna för patienten. Inför nuvarande 

studie gjordes bedömningen att nyttan med förbättringsarbetet översteg integritetsintrånget 

och kunde rendera i en möjligen säkrare vård för patienterna. Vid videoinspelningarna 

påtalades och diskuterades det i traumateamet om att videoinspelningen var igång. Således 

kunde slutsats dras att personalen var informerad om videoupptagningen enligt de dokument 

som fanns på sjukhusets intranät. Denna studie ger underlag och möjlighet för de berörda 

enheterna och dess personal att implementera studiens resultat in i verksamheten och på så vis 

arbeta för att kunna ge en säkrare vård till patienten. Detta i sin tur skulle kunna ge minskade 

kostnader för samhället då antalet vårdskador inom traumavård kan minska. Vidare skulle det 

minska lidandet för den enskilda patienten. 

 

Slutsats 

Flera aspekter som kan påverka patientsäkerhet negativt identifierades. Flertalet av dessa, bl.a. 

risken för vårdrelaterade infektioner på grund av bristande aseptik och låg lokal- och 

utrustningskännedom för anestesisjuksköterskor bedömdes kunna minskas eller elimineras om 

följsamheten till riktlinjerna skärps. Frånsett aseptikens individuella faktor gjordes 

bedömningen att i alla analyserade fall bibehålls god patientsäkerhet tack vare traumateamets 

höga resilience. 
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