
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anestesisjuksköterskans erfarenhet av kommunikation med 
kollegor under den perioperativa perioden 

The nurse anesthetist experience of communication with 
colleagues during the perioperative period 

 

Författare: Anna Karlsson och Zanetta Nilsen 

VT 18 
Examensarbete: Avancerad nivå, 15 hp 
Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap 
Anestesisjuksköterskeprogrammet, examensarbete med inriktning mot 
anestesisjukvård, OM009A. 
Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 
Handledare: Maria Jaensson, lektor, Örebro Universitet. 
Examinator: Ulrica Nilsson, professor, Örebro Universitet. 

 
  

 



 

Sammanfattning 
 
Kommunikation är en viktigt komponent i vården då mycket av arbetet sker via 
kommunikation. I operationsteamet samarbetar olika professioner och en väl fungerande 
kommunikation kan minska risken för vårdrelaterade skador och främja patientsäkerheten. 
Det finns olika kommunikationsverktyg att använda sig av vad gäller kommunikation i 
vården, vanligt förekommande är WHO:s checklista, SBAR och Closed loop communication. 
Ett samband finns mellan vårdrelaterade skador och bristande kommunikation vilket skapar 
lidande för patienten och ökade kostnader för samhället. 
 
Studiens syfte var att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenhet av kommunikation med 
kollegor under den perioperativa perioden. I studien användes kvantitativ ansats med syfte att 
samla in data för deskriptiv och statistisk analys. Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie 
och data samlades in via enkäter. Informanterna var anestesisjuksköterskor på tre sjukhus i 
Mellansverige, det totala antalet informanter var 80 stycken, svarsfrekvensen blev 43 stycken. 
 
Resultatet visade att kommunikationen fungerade bra med alla professioner under hela den 
perioperativa perioden samt att arbetslivserfarenhet var en viktig faktor i användandet av 
kommunikationsverktyg. Med ökad arbetslivserfarenhet ökade användandet av SBAR och 
Closed loop communication. Alla informanter ansåg att WHO:s checklista var ett bra 
kommunikationsverktyg och att kommunikation var viktigt under den perioperativa perioden. 
 
Abstract 
Communication is an important component of healthcare since much of the work is done 
through communication. The operating team cooperates in different professions, and 
well-functioning communication can reduce the risk of health-related injuries and promote 
patient safety. There are various communication tools to use in terms of communication in 
health care, commonly used are the WHO checklist, SBAR and Closed loop communication. 
There is a correlation between health-related injuries and lack of communication, which 
creates suffering for the patient and increased costs for society. 
 
The purpose of the study was to investigate the nurse anesthetist experience of 
communicating with colleagues during the perioperative period. The study used quantitative 
approach with the purpose of collecting data for descriptive and statistical analysis. The study 
was conducted as a cross-sectional study and data was collected via surveys. The informants 
were anesthetic nurses at three hospitals in central Sweden, the total number of informants 
was 80, the response rate was 43. 
 
The results showed that communication worked well with all professions throughout the 
perioperative period and that work experience was an important factor in the use of 
communication tools. With increased work experience, the use of SBAR and Closed loop 
communication increased. All informants considered that the WHO checklist was a good 
communication tool and communication was important during the perioperative period. 
 
  

1 



 

Nyckelord 
 
Arbetslivserfarenhet, CLC (closed loop communication), kommunikation, operationsteam, 
SBAR (situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation). 
 
Keywords 
 
Closed loop communication (CLC), communication, operation team, SBAR (situation, 
background, current, recommendation), work experience. 
 
  

2 



 

Inledning 
 
I Sverige uppgår antal vårdtillfällen inom somatisk vård till 1,4 miljoner/år (Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), 2017). Varje år drabbas 110 000 patienter av en vårdskada, 
vilket leder till närmare fördubblad vårdtid (a.a.). Kostnaden för den förlängda vårdtiden 
beräknas vara 9 miljarder kronor/år och upptar ca 13-14%  av den totala sjukvårdsbudgeten 
som är på 65 miljarder kronor/år (a.a.). I Sverige genomfördes år 2016 mer än åttahundratusen 
operationer inom slutenvården (Socialstyrelsen, 2017). Landstingens Ömsesidiga 
Försäkringsbolag (LÖF) visade i 2017 års skaderapport att den större andelen av anmälda 
vårdrelaterade skador uppstått i samband med kirurgi vilket inneburit onödigt lidande för den 
enskilt drabbade. Rapporten visade också att majoriteten av de anmälda vårdrelaterade 
skadorna hade kunnat undvikas (LÖF, 2017).  
 
Närmare hälften av alla misstag som sker i operationssalen uppskattas vara 
kommunikationsrelaterade (Göransson, Lundberg, Ljungqvist, Ohlsson & Sandblom, 2015). 
Det har visat sig finnas ett samband mellan postoperativa komplikationer, dödsfall, bristande 
kommunikation och brister i samarbetet inom operationsteamet (Wakeman & Langham Jr, 
2018). Vårdrelaterade skador till följd av bristande kommunikation har identifierats genom 
hela vårdkedjan (Canale, 2018; Göransson, Lundberg, Ljungqvist, Ohlsson & Sandblom 
2016; Lingard et al, 2008; Lingard et al, 2005; Nestel & Kidd, 2006; Abraham, 
Kiruba-Jeyakumar & Babu, 2016; Randmaa, 2016). Med stöd i det nationella ramverk som 
SKL (2015) presenterar bör alla vårdgivare vara medvetna om förekomsten av bristande 
kommunikation inom vården och ska enligt patientsäkerhetslagen (PAL 2010:659, 1§2§) 
arbeta aktivt för att förbättra patientsäkerheten. En åtgärd är att tillämpa strukturerad 
kommunikation med exempelvis kommunikationsverktyget SBAR (situation, bakgrund, 
aktuellt, rekommendation) (Göransson, 2015 et al.; Randmaa, 2016; SKL, 2015). En annan 
åtgärd som arbetar mer övergripande och syftar till att ena operationsteamet och förbättra 
kommunikationen är införandet av world health organisations checklista, (World Health 
Organisation (WHO), 2009). 
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1. Bakgrund 
 
1.1 Kommunikation  
Kommunikation handlar om interaktion mellan människor och omfattar både verbala och icke 
verbala komponenter (McCabe & Timmins, 2015). Exempel på icke verbal kommunikation 
kan vara ansiktsuttryck och kroppsspråk (a.a.). I vården eftersträvas en enkel och rak 
kommunikation med syfte att minimera risken för missförstånd (SKL, 2018). Beroende på 
kontext finns det olika kommunikationsmodeller att tillämpa (McCabe & Timmins, 2015). 
Den linjära kommunikationsmodellen ger en förenklad bild av hur kommunikation kan gå till 
och innefattar tre komponenter; sändare, budskap och mottagare (a.a.). Denna modell 
beskriver envägskommunikation som fokuserar på den verbala kommunikationen utan att ta 
hänsyn till synintryck, yttre stimuli eller egenskaper och förförståelse hos mottagaren. För 
optimal kommunikation är sändaren beroende av återkoppling från mottagaren som bekräftar 
att budskapet har uppfattats så som det var avsett, detta benämns som tvåvägskommunikation 
(Randmaa, 2016).  
 
1.2 Closed loop communication och SBAR 
Begreppet Closed loop communication (CLC) syftar till att skapa en sluten krets mellan 
mottagare och sändare genom att mottagaren bekräftar budskapet och återkopplar till sändaren 
(Brindley & Reynolds, 2011; Hägerstam, Lindqvist, Jacobsson, Brulin & Hultin, 2013; Jones, 
Fawker-Corbett, Morton, Lister & Mercer, 2018). För en strukturerad och tydlig 
kommunikation med återkoppling kan SBAR som syftar till att tydliggöra information och 
standardisera kommunikation användas (SKL, 2017; socialstyrelsen, 2017; McCabe & 
Timmins, 2015; Göransson et al., 2016). Det har visat sig att när SBAR används vid 
överrapportering minns mottagarna mer av det som rapporterats (Randmaa, 2016). 
Sammanfattningsvis finns det evidens som talar för att ett tydligt och strukturerat 
kommunikationsförfarande minskar vårdrelaterade skador och ökar patientsäkerheten genom 
att korrekt information ges till avsedd mottagare (De Meestera, Verspuyb, Monsieursa & Van 
Bogaert, 2013; LÖF, 2017). Fortsättningsvis i uppsatsen benämns SBAR och CLC som 
kommunikationsverktyg.  
 
1.3 WHO:s checklista 
WHO startade tillsammans med organisationens medlemsländer ett konvent, world alliance 
for patient safety, med syfte att identifiera problemområden kopplat till patientsäkerhet och att 
gemensamt finna lösningar som kan tillämpas i kontexter världen över (WHO, 2009). Som ett 
resultat av det tillkom WHO:s checklista (Haynes et al., 2009). Vid användandet av 
checklistan minskade antalet dödsfall och komplikationer till följd av kirurgiska ingrepp 
(a.a.). Syftet med checklistan var bland annat att förbättra kommunikationen och samarbetet 
inom operationsteamet (WHO, 2009). Checklistan är uppdelad i tre olika delar; “sign in”, 
“time out” och “sign out” där varje del innehåller en rad olika steg vilka måste gås igenom 
innan nästa del kan påbörjas (Rönnberg & Nilsson, 2015; WHO, 2009). Antalet 
kommunikationsrelaterade misstag minskade och samarbetet inom operationsteamet 
förbättrades när reflektion med hjälp av en checklista tillämpades (Lingard, 2008). Numera 
används WHO:s checklista på operationsenheter världen över med syftet  att öka 
patientsäkerheten (Rönnberg & Nilsson, 2015; WHO, 2009).  
 
Forskning visar att en enad situationsuppfattning inom operationsteamet ökar patientens 
förutsättningar för en god, patientsäker vård och minskar risken för vårdrelaterade skador 
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(Crosson, 2015; Lingard et al., 2008; Haynes et al., 2009). Trots att det finns flera studier som 
talar för att WHO:s checklista har en positiv inverkan på patientsäkerheten är följsamheten 
vid användandet varierande (Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman & Larsson, 2013; 
Rönnberg & Nilsson, 2015).  
 
1.5 Operationsteamet 
I operationsteamet ingår vanligen operatör, anestesiolog, anestesisjuksköterska och 
operationssjuksköterska (Wauben, Dekker-van Doorn, van Wijngaarden, Goossens, 
Huijsman, Klein & Lange, 2011). Utifrån den egna professionen och arbetslivserfarenhet 
bidrar varje teammedlem med ett unikt perspektiv. I anestesisjuksköterskans 
kompetensbeskrivning framhålls vikten av en säker och tydlig kommunikation med 
operationsteamets medlemmar i syfte att stärka patientsäkerheten (Riksföreningen för anestesi 
och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
 
Olika perspektiv och bakgrund hos medlemmarna i operationsteamet kan försvåra 
kommunikationen (Wauben et al., 2011; Sutchcliff, Lewton & Rosenthal, 2004). Bristande 
kommunikationsöverföring har visat sig vara mer frekvent mellan olika professioner än inom 
den egna kompetensgruppen (Hu, Arriaga, Peyre, Corso, Roth & Greenberg, 2012). 
Kommunikation mellan anestesisjuksköterskor och kirurger samt mellan operationspersonal 
och anestesipersonal har uppvisat brister vilket kan påverka patientsäkerheten negativt 
(Göransson et al., 2016; Göransson et al., 2015).  
 
 
2. Problemformulering  
 
Bristande kommunikation inom operationsteamet fortsätter att orsaka vårdskador trots att 
sambandet mellan bristande kommunikation och vårdrelaterade skador är väl dokumenterat 
(Göransson et al., 2015; LÖF, 2017; Socialstyrelsen, 2017). Operationsteamets 
sammansättning av olika professioner kan försvåra kommunikationen (Göransson et al., 
2016). För att skapa struktur och tydlighet rekommenderas WHO:s checklista samt 
kommunikationsverktygen SBAR och CLC vilka är exempel på åtgärder som införts i vården 
(Socialstyrelsen, 2017; SKL, 2015). Dock varierar användandet av tillgängliga 
kommunikationsverktyg vilket kan påverka patientsäkerheten (Göransson et al., 2015).  
 
Bristande kommunikation inom vården orsakar lidande för patienten, ökade vårdkostnader 
och förlängda vårdköer trots att kunskap och hjälpmedel finns tillgängliga. För att få ökad 
förståelse till varför det förhåller sig så och finna nya lösningar behövs ökad kunskap. Därför 
har vi valt att titta på anestesisjuksköterskans erfarenhet av kommunikation under den 
perioperativa perioden. 
  
3. Syfte 
 
Syftet var att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenhet av kommunikation med kollegor 
under den perioperativa perioden. 
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4. Metod 
 
4.1 Design 
Vid utförandet av studien användes kvantitativ ansats med syfte att samla in data för 
deskriptiv och statistisk analys. Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie (Polit & Beck, 
2017). Data samlades in via enkäter i pappersform.  
 
4.2 Urval 
Urvalet bestod av anestesisjuksköterskor på ett större och två mindre sjukhus i Mellansverige. 
Totalt antal informanter var 80 stycken anestesisjuksköterskor och urvalsmetoden var 
bekvämlighetsurval. Enkätundersökning pågick under två veckor. 
 
4.3 Inklusionskriterier  
Kliniskt verksamma anestesisjuksköterskor som aktivt deltar och bedriver anestesiologisk 
omvårdnad minst 20 timmar/vecka. 
 
4.4 Enkätutveckling 
Det fanns ingen validerad enkät att utgå ifrån eller att använda vilket resulterade i att en egen 
enkät skapades (bilaga 1).  
 
Steg 1: ett antal frågor skapades som handlade om anestesisjuksköterskans erfarenhet av hur 
kommunikationen fungerar med kollegor under den perioperativa perioden. Frågorna och 
enkätens layout omarbetades ett flertal gånger under två veckor. Enkäten bestod av frågor 
vars svarsalternativ var dikotoma eller enligt likertskalan. Frågorna utformades så 
studiedeltagarna enbart kunde ge ett svarsalternativ per fråga, inga öppna frågor användes. 
 
Steg 2: den färdigställda enkäten testades på en expertpanel bestående av fem personer. 
Expertpanelen utgjordes av två anestesisjuksköterskor varav en var doktorand, två 
anestesisjuksköterskestudenter, och en allmänsjuksköterska. För att testa enkätens relevans 
användes validitetsverktyget CVI (content validity index) där frågornas validitet i förhållande 
till syftet testades (Polit & Beck, 2006; Polit & Beck, 2017). Validitetstestet var utformat så 
att deltagarna läste igenom enkäten utan att fylla i den. De fick sedan ett formulär där de 
skulle gradera varje enkätfråga utifrån en ordinalskala; mycket relevant, ganska relevant, viss 
relevans, ej relevant. Det fanns även utrymme att lämna synpunkter.  
 
Validitetstestet genomfördes i två delar, item content validity index (I-CVI) och scale content 
validity index (S-CVI) (Polit & Beck, 2006; Polit & Beck, 2017). I första delen analyserades 
I-CVI då varje enskild enkätfrågas validitet räknades ut. De fyra svarsalternativen kodades om 
till en siffra; 1 = ej relevant, 2 = viss relevans, 3 = ganska relevant, 4 = mycket relevant. För 
varje enskild fråga summerades antalet treor och fyror och dividerades sedan med antalet 
deltagare (n= 5) i expertpanelen, ett medelvärde för varje fråga räknades ut (a.a.). Godkänd 
lägstanivå för validitet sattes till I-CVI 0,8 (a.a.), högsta möjliga värde var 1,0. Fråga tre till 
tolv uppmätte I-CVI= 1,0 vilket innebar hög validitet. Fråga ett och två uppnådde inte 
godkänd lägstanivå för validitet men var ändå kvar i slutversionen då de var demografiska 
frågor. Sammanlagt uppnådde 83% (n=10) av frågorna i enkäten I-CVI= 1,0 vilket innebar 
hög validitet. I andra delen analyserades S-CVI då den totala validiteten av hela enkäten 
räknades ut. Ett medelvärde för hela enkäten räknades ut genom att frågornas sammanlagda 
resultat dividerades med totala antalet enkätfrågor (n= 12). Detta medelvärde värderades 
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sedan utifrån en lägsta nivå som sattes till S-CVI= 0,9 (a.a). Medelvärdet uppmätte S-CVI= 
0,92 och slutsatsen blev då att enkätfrågorna var relevanta i förhållande till syftet.  
 
Steg 3: i pilotenkäten framkom en kommentar som ledde till att en fråga togs bort. Den 
färdigställda enkäten innehöll tolv stycken frågor. Den första och andra frågan behandlade 
könstillhörighet och hur länge informanten arbetat som anestesisjuksköterska. Följande fem 
frågor behandlade hela den perioperativa perioden. De tre sista frågorna delades i preoperativ, 
intraoperativ och postoperativ period. Frågorna utformades så det inte gick att identifiera 
informanterna eller deras arbetsplats. 
 
4.5 Datainsamling 
Alla kliniskt verksamma anestesisjuksköterskor på de utvalda sjukhusen tillfrågades om 
deltagande i studien. Enkät samt informationsbrev om studien skickades ut till 
verksamhetschef på respektive enhet och de fick skriftligen godkänna studien, samma 
information skickades ut till avdelningscheferna på respektive enhet för godkännande av att 
studien genomfördes på deras arbetsplats.  
 
Avdelningscheferna informerade personalen muntligt om studien innan materialet lämnades 
ut. Efter godkännande och färdigställd enkät lämnade forskarna ut materialet till de enheter 
som ingick i studien där avdelningscheferna delade ut dem till informanterna. De besvarade 
enkäterna lade informanterna i en avsedd mapp som hämtades in av forskarna efter två 
veckor. Enkäten innehöll tolv frågor och tog cirka tio minuter att besvara. 
 
4.6 Analys 
I analysen användes ordinal- och nominalskala samt deskriptiv och analytisk statistik. 
Måttenheter som användes var Spearman’s roh, antal (n), medelvärde och procent. Erhållen 
data imputerades i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Resultaten som 
analyserades fram presenterades som löpande text, diagram och tabeller.  
 
Enkäterna hämtades från de tre sjukhusen av forskarna och imputerades i SPSS under samma 
dag. Enkäterna kodades med en siffra, 1-43, för att kunna hanteras i SPSS. Varje enkätfråga 
namngavs utefter vad den handlade om, exempelvis fick frågan “tycker du att WHO:s 
checklista är ett bra kommunikationsverktyg” namnet WHO verktyg. Alla svarsalternativ 
kodades in som siffror och all data imputerades i SPSS. Forskarna bestämde att frågor som ej 
besvarats kodades med 99 och frågor vars svar ej gick att tyda kodades med 88. 
Databearbetning och analys genomfördes gemensamt av forskarna. 
 
Frekvensräkning användes för att se hur många informanter som angivit ett visst 
svarsalternativ för varje enskild fråga. Till exempel hur många som svarat alltid, ibland, sällan 
eller inte alls på frågan “har du erfarenhet av att det blir missförstånd i kommunikationen med 
operationsteamet?”.  Frågorna som behandlade kommunikation under den perioperativa 
periodens olika delar sammanställdes i ett medelvärde. 
 
För att analytiskt testa samband mellan olika variabler användes Spearman´s rho för icke 
parametrisk data, referensvärden för Spearman’s rho är 1 till -1. Signifikansnivån som 
användes var α= 0,05 (Polit & Beck, 2017). Ett antal sambandsanalyser genomfördes för att 
undersöka samband mellan arbetslivserfarenhet och hur frekvent kommunikationsverktygen 
SBAR och CLC användes. Frågorna om arbetslivserfarenhet hade fyra svarsalternativen som 
delades in i två grupper. Den ena gruppen bestod av svarsalternativen mindre än ett år, ett till 
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fem år och sex till tio år, den andra gruppen bestod av svarsalternativet över tio år. Detta för 
att minska risken för snedfördelning då nästan hälften av alla informanter hade 
arbetslivserfarenhet över tio år.  
Frågorna om SBAR och CLC hade fyra svarsalternativen som delades in i två grupper. Ena 
gruppen bestod av svarsalternativen alltid och ofta, andra kategorin bestod av 
svarsalternativen ibland och aldrig.  
 
4.7 Etik 
Forskning får endast godkännas om den utförs med respekt för individen, mänskliga 
rättigheter och grundläggande frihet. Forskning grundas på insamling av information genom 
till exempel intervjuer eller enkäter och informanterna skyddas av fyra allmänna huvudkrav; 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Codex, 2018). I 
genomförd studie togs hänsyn till alla fyra huvudkraven. För att uppfylla kraven på 
information och samtycke fick verksamhetschef och avdelningschef för respektive enhet ett 
informationsbrev vilket beskrev studien samt hur den planerades att genomföras. De fick 
skriftligt lämna sitt godkännande för genomförande av studien. Avdelningscheferna 
informerade därefter muntligt sina anställda om studien.  
 
Informanterna fick därefter enkät samt ett informationsbrev som beskrev studien samt hur den 
planerades att genomföras. Forskarna lade tyngd på samtycke- och konfidentialitetskraven 
genom att i brevet tydligt framhålla att deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde 
avbrytas oavsett orsak. Genom att svara på enkäten gav informanterna sitt medgivande till att 
delta i studien och det var endast forskarna och handledaren som hade tillgång till de 
besvarade enkäterna som förvarades inlåsta under hela studien, vilket också framgick i brevet. 
Enkäterna blandades och kodades utan någon inbördes ordning med en siffra (1-43) så att 
forskarna inte skulle veta vilket sjukhus enkäterna kom ifrån. Efter genomförd studie 
förstördes enkäterna i en dokumenthanterare och kasserades. Enkätfrågorna var utformade så 
att informanterna behöll sin anonymitet genom hela undersökningen, även arbetsplatserna 
hölls anonyma. 
 
5. Resultat  
 
Totalt 80 stycken enkäter delades ut, av dem besvarades 53,75% (n=43) vilket gav ett bortfall 
på 46,25% (n=37). En enhet bestående av 25 stycken informanter valde sent i processen att 
inte delta i studien, de räknades inte med i svarsfrekvensen.  
Fördelningen mellan män och kvinnor i studiepopulationen var 74,4% (n=32) kvinnor och 
25,6% (n=11) män. Av informanterna hade 46,5 % (n=20) längre arbetslivserfarenhet än tio år 
i professionen som anestesisjuksköterska.  
 
Det fanns ett signifikant samband mellan arbetslivserfarenhet och hur frekvent SBAR 
användes i kommunikationen med de olika professionerna. Användandet av SBAR ökade 
med ökad arbetslivserfarenhet och användes mest frekvent av de som hade en 
arbetslivserfarenhet på över tio år (tabell 1). 
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Tabell 1. Samband mellan arbetslivserfarenhet och SBAR, n= 43.
 

roh-värde p-värde 
Anestesisjuksköterska 0,648 0,000  
Operationssjuksköterska 0,376 0,013  
Övrig personal*  0,754 0,000  

* preoperativ avdelning, vårdavdelning, dagkirurgisk enhet, postoperativ avdelning  
 

Det fanns ett signifikant samband mellan arbetslivserfarenhet och hur frekvent CLC användes 
i kommunikationen med de olika professionerna. Användandet av CLC ökade med ökad 
arbetslivserfarenhet och användes mest frekvent av de som hade en arbetslivserfarenhet på 
över tio år (tabell 2). 
 

Tabell 2. Samband mellan arbetslivserfarenhet och CLC, n= 43.
 

roh-värde p-värde 
Anestesisjuksköterska 0,706 0,000  
Anestesiolog 0,629 0,000 
Operatör 0,667 0,000  
Operationssjuksköterska 0,706 0,000  
Övrig personal* 0,870 0,000  

* preoperativ avdelning, vårdavdelning, dagkirurgisk enhet, postoperativ avdelning
 

 
Av informanterna hade mer än en tredjedel erfarenhet av en allvarlig händelse orsakad av 
bristande kommunikation, 32,6% (n=14)  svarade ja, 65% (n=28) nej och 2,4% (n=1) ej 
relevant. Alla informanter (n=43) ansåg att WHO:s checklista var ett bra arbetsverktyg och att 
kommunikation var viktigt i den perioperativa perioden, 95,3% (n=41) svarade mycket viktigt 
och 4,7% (n=2) svarade viktigt. 
 
Mer än 60 % av alla informanterna (n= 43) svarade ja på frågan om de hade erfarenhet av att 
olika faktorer (stress, tidsbrist, struktur, tidpunkt på dygnet, oförutsedd händelse, personlighet, 
situation, CLC, rapportering i flera led) någon gång påverkat kommunikationen. De faktorer 
som påverkade mest var stress, tidsbrist och personlighet. Den faktor som påverkade 
kommunikationen minst var tidpunkt på dygnet (diagram 1).  
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Frågorna om hur bra informanterna ansåg att kommunikationen fungerade med de olika 
professionerna i operationsteamet var uppdelade i tre grupper, preoperativt, intraoperativt och 
postoperativt. Resultatet blev relativt jämnt fördelat över alla tre grupperna och de olika 
professionerna vilket visade att kommunikationen fungerade bra genom hela den 
perioperativa perioden. Bäst fungerade dock kommunikationen med andra 
anestesisjuksköterskor (diagram 2). 

 
 
 
6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
Forskarna valde att genomföra en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats och samla in data för 
statistisk analys för att få en översiktlig bild av hur kommunikationen fungerar utifrån 
anestesisjuksköterskans erfarenhet (Polit & Beck, 2017). Datan samlades in via en 
enkätundersökning. Inklusionskriterierna var kliniskt verksamma anestesisjuksköterskor som 
aktivt deltar och bedriver anestesiologisk omvårdnad minst 20 timmar/vecka. Detta för att få 
data grundad på aktuella erfarenheter. 
 
Syftet var att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenheter och det blev då den enda 
professionen som ingick i urvalet, bekvämlighetsurval användes då det ansågs mest rimligt att 
kunna genomföra inom angiven tidsram (Polit & Beck, 2017). Om vi ökat urvalet och haft 
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med fler sjukhus i Sverige hade det kunnat generera mer data att arbeta med och gjort 
resultatet mer representativt för populationen.  
 
Arbetet med att utforma enkäten pågick intensivt under cirka två veckor. Då det inte fanns 
någon enkät att utgå ifrån utförde vi arbetet själva med stöd av vår handledare. Frågorna 
utformades för att svara mot syftet och för att få en så stor svarsfrekvens som möjligt. Enligt 
Polit & Beck (2017) är det viktigt att testa frågornas validitet för att bedöma om frågorna är 
relevanta och lätta att förstå utifrån syftet. För att testa validiteten i vår enkät genomfördes en 
pilotenkät vilken fick bra resultat med god svarsfrekvens så vi bedömde att enkätfrågorna var 
relevanta. Inga frågor ter sig ha missförståtts och svarsfrekvensen blev relativt god.  
 
Enkäten bestod endast av frågor med förutbestämda svarsalternativ men en del frågor hade 
varit intressanta att utveckla, speciellt då informanten svarat ja på frågan gällande om 
bristande kommunikation orsakat en allvarlig händelse. Den frågan hade kunnat följas av plats 
för informanten att fritt beskriva händelsen och på vilket sätt kommunikationen brast. Initialt 
diskuterade vi att ha med några öppna frågor men beslutade oss för att inte ha det, vi upplevde 
att det skulle bli svårt att analysera inom angiven tidsram. Öppna frågor hade kunnat generera 
mer djupgående och informationsrik data (Polit & Beck, 2017).  
 
Enkäten valdes att delas ut i pappersform med intentionen att eventuellt öka svarsfrekvensen 
då enkäten konkret existerar. Phillips, Ready och Durning (2015) förespråkar att använda 
webbenkäter eftersom en stor del av populationen i dag använder teknik och mail frekvent. Vi 
övervägde att använda webbenkät men kom fram till att informanterna kanske inte läser sin 
mail regelbundet på grund av tidsbrist eller ointresse och då missar enkäten helt eller glömmer 
bort att besvara den. Det kan också vara så att det är enklare att ignorera en webbenkät eller 
att den missas i det stora flödet av mail som skickas. En annan aspekt vi tog hänsyn till var 
konfidentialiteten och att vi med vår bristande kunskap inom området då inte kunde garantera 
en säker informationsöverföring (Codex, 2018).  
 
Informanterna informerades enligt de forskningsetiska principerna om att deltagandet var helt 
frivilligt och kunde avslutas när som helst (Codex, 2018). För att förstärka detta fanns inga 
frågor om vilket sjukhus de arbetade på med i enkäten. Detta kan ha bidragit till att 
informanterna svarade sanningsenligt på enkäten.  
 
Tidsaspekten för datainsamlingen var svår att förutsäga och tiden det tog att skapa enkäten 
underskattades av oss. Det tog även längre tid än väntat för godkännande att få utföra studien 
då det krävdes svar från ett flertal personer, detta var tidskrävande och resulterade i en del 
påminnelser till berörda parter. Informanterna hade två veckor på sig att besvara enkäterna. 
Eventuellt hade fler svar erhållits om de haft längre tid på sig att svara eftersom under två 
veckor kan personal befinna sig på kurs, utbildning, vara sjuka eller ha semester och hinner 
inte delta i undersökningen. Vi anser att tidsplaneringen är en brist genom hela studien. 
 
För att få relevanta svar samt god svarsfrekvens är det viktigt att informanterna upplever sig 
vara väl informerade om studien (Polit & Beck, 2017). Då informanterna erhöll information i 
två steg anser vi att de fått relevant information om studien. För vara säkra på att 
informationen nått fram ordentligt hade vi kunnat gjort en återkoppling med informanterna 
alternativt personligen informerat om undersökningen, till exempel på en arbetsplatsträff. 
Enligt Polit & Beck (2017) är det störst chans att få hög svarsfrekvens om enkäten delas ut 
och presenteras personligen av forskarna. Detta var vår ursprungliga plan men gick ej att 
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genomföra på grund av svårigheter att hitta tider hos verksamheterna då de flesta anställda var 
samlade på samma gång.  
 
Vi har resonerat kring att tidsbrist på arbetsplatsen kan leda till att enkäten inte besvaras 
ordentligt eller inte besvaras alls, om informanterna upplever stress och tidspress i sitt arbete 
prioriteras det förmodligen inte att besvara en enkät. Påminnelser via mail eller brev 
alternativt ringa eller besöka enheterna kan vara ett sätt att försäkra sig om en god 
svarsfrekvens. Dock upplevde forskarna att verksamheterna redan var i en tidspressad 
situation och valde därför att ej vidta åtgärder för påminnelse. Ett annat alternativ hade varit 
att informera avdelningscheferna om vikten av att påminna sin personal om studien.  
 
Allt arbete med analysen genomfördes gemensamt för att vi båda skulle få en överblick och 
kunna ta hjälp av varandra vilket vi tycker var en styrka i studien. Datan bearbetades noggrant 
och ett flertal analyser genomfördes. Att genomföra flera olika analyser är en styrka då det är 
större chans att finna relevanta samband ju mer datan bearbetas. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Övergripande resultat visade att i takt med ökad arbetslivserfarenhet ökade även användandet 
av SBAR och CLC med alla professioner i operationsteamet. Dock kunde inga samband 
analyseras mellan professionerna anestesiolog och SBAR/arbetslivserfarenhet samt operatör 
och SBAR/arbetslivserfarenhet på grund av för liten mängd data. Resultatet visar på en 
inkonsekvens vad gäller användandet av SBAR och CLC, liknande tendens återfinns i en 
studie av Hägerstam et al. (2013) där mer än elva års arbetslivserfarenhet ökade användandet 
av kommunikationsverktyg. Resultatet i vår studie var oväntat då vi utifrån vår förförståelse 
väntat oss att personal med mindre erfarenhet var mer beroende av standardiserade 
kommunikationsverktyg som stöd i sitt yrkesutövande och därav var mer benägna att använda 
SBAR och CLC. Benner (1993) beskriver att struktur, riktlinjer och tydliga instruktioner kan 
vara ett stöd i arbetet och kompensera frånvaro av erfarenhet.  
 
Vår tolkning av resultatet är att med ökad arbetslivserfarenhet och mognad i yrkesrollen 
kommer ökad förståelse för hur viktig strukturerad kommunikation är. Kan det vara så att 
informanterna med mindre erfarenhet inte förstår hur viktigt det är eller hur 
kommunikationsverktygen är avsedda att användas. Det finns forskning som visar att enbart 
införande av kommunikationsverktyg utan utbildning i grundläggande kommunikation och 
dess betydelse inte får så stor effekt (McCabe & Timmins, 2015). Vi funderade kring vilken 
information och utbildning som informanterna fått gällande kommunikationsverktyg och 
vilken betydelse det kan ha haft för resultatet. 
 
Kommunikation ansågs av informanterna vara viktigt, personlighet och profession var 
exempel på faktorer som påverkade kommunikationen under den perioperativa perioden. Bäst 
fungerade kommunikationen med andra anestesisjuksköterskor och anestesiologer. Vi 
funderar kring betydelsen av anestesisjuksköterskan och anestesiologens delade 
specialistområde, och tror att det underlättar kommunikationen då de talar samma språk och 
har ett nära samarbete. Varje profession inom operationsteamet har en specifik uppgift utifrån 
den egna yrkeskompetensen och ska med den som grund bejaka patientens behov. Resultatet i 
vår studie visade att kommunikationen fungerade bra genom hela den perioperativa perioden 
med samtliga professioner. Det tolkar vi som att samarbetet i operationsteamet fungerar bra. 
Detta är i motsats till en studie där det ansågs att bristande kommunikation ofta förekom 
mellan de olika professionerna (Hu et al., 2012). Vi funderar på om skillnaderna kan bero på 
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att studierna genomförts i olika länder med skillnader i kultur och utbildning. För ett bra 
samarbete med fungerande kommunikation behövs en gemensam plattform med ett 
gemensamt språk (McCabe & Timmins, 2015).  
 
Stress och tidsbrist ansågs av informanterna i vår studie vara faktorer som påverkar 
kommunikationen. Dessa faktorer återfinns även i en studie av Perry (2005) där stress och 
tidsbrist orsakat av höga krav och orimliga mål gällande patientantal som ska handläggas 
identifierades hos anestesisjuksköterskor. Vi är inte förvånade att faktorerna stress och 
tidsbrist ansågs påverka kommunikationen då vi av erfarenhet upplever att dagens 
operationssjukvård styrs av produktion där så många operationer som möjligt ska genomföras 
på minsta möjliga tid. Vi tror att ökade vårdköer och möjlighet till ekonomiska vinster för 
landstingen har betydelse för den ökade belastningen.  
 
WHO:s checklista används genom hela den intraoperativa perioden och ansågs av alla 
informanterna vara ett bra hjälpmedel till god kommunikation. Den intraoperativa perioden 
ansågs vara den period där kommunikationen fungerade bäst med de olika professionerna. Vi 
tolkar det som att WHO:s checklista har en positiv inverkan på kommunikationen i 
operationsteamet vilket bekräftas i en studie av Haynes et al. (2009).  
 
Av informanterna hade en av sju erfarenhet av en allvarlig händelse orsakad av bristande 
kommunikation. Dock hade en definition av allvarlig händelse alternativt att informanterna 
med egna ord fått beskriva händelsen skapat en bättre uppfattning om var i kommunikationen 
bristerna återfanns. Begreppet ger nu utrymme för egen tolkning. Vi anser att det är allvarligt 
och oroväckande att så många har erfarenhet av allvarlig händelse orsakad av bristande 
kommunikation. Dock stämmer det bra med tidigare forskning inom området där ett tydligt 
samband mellan bristande kommunikation och vårdrelaterade skador påvisas (Göransson et 
al., 2015; WHO, 2009; Socialstyrelsen, 2017).  
 
7. Slutledning  
 
Genom att identifiera både problemområden och fungerande områden inom kommunikation 
skapas en förståelse för vilka faktorer som påverkar. Misstag till följd av bristande 
kommunikation inom vården får konsekvenser både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och 
i form av lidande för den enskilt drabbade patienten. Svensk sjukvård är hårt belastad och står 
inför många utmaningar, ökade vårdköer och höga kostnader är två exempel. Ökade vårdtider 
orsakade av bristande kommunikation inom vården kräver ytterligare resurser som måste 
prioriteras vilket kan leda till att andra områden inom vården prioriteras ned. Mer forskning 
inom området motiveras med att säkrare kommunikation leder till färre vårdrelaterade skador 
och ökad patientsäkerhet samt på sikt minskade vårdkostnader och vårdköer. 
 
8. Kliniska implikationer 
 
Mer utbildning och övningar med fokus på kommunikationsverktygen SBAR och CLC skulle 
kunna öka användandet av strukturerad kommunikation. Kunskapen om hur SBAR och CLC 
används kan användas av arbetsgivarna vid utformning av framtida utbildning. Den allmänna 
uppfattningen att kommunikationen i den perioperativa perioden fungerar bra kan användas 
för att motivera vårdpersonalen att förbättringsarbete ger resultat. Ökad medvetenhet om 
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kommunikationens betydelse och påverkan på patientsäkerheten kan motivera anställda och 
arbetsgivare till fortsatt förbättringsarbete.  
 
9. Implikationer för fortsatt forskning 
 
En mer omfattande forskning behövs där en större population undersöks samt eventuellt 
öppna frågor och intervjuer kan ge en djupare kunskap. Djupare förståelse för sambandet 
mellan arbetslivserfarenhet och användande av kommunikationsverktyg är högst relevant då 
flera studier talar för att en strukturerad kommunikation med SBAR och CLC påverkar 
kommunikationen positivt (Göransson er al., 2016; Göransson et al., 2015; Hägerstam, 2013). 
Att undersöka kommunikation ur olika professioners perspektiv kan öka förståelsen för 
dynamiken inom operationsteamet och vara till hjälp i fortsatt förbättringsarbete. 
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Bilaga 1 

Enkät 
Enkäten avser att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenhet av kommunikation under 

den perioperativa processen. Vissa frågor omfattar hela den perioperativa processen, andra 

är uppdelade i områden. Frågorna besvaras genom att Du kryssar i ett svarsalternativ per 

fråga.  

1. Är du 
☐ Man     ☐ Kvinna     ☐ Annan könsidentitet     ☐ Vill ej svara  

2. Hur länge har du arbetat som anestesisjuksköterska? 
☐ < 1 år     ☐ 1-5 år     ☐ 6-10 år     ☐ > 10 år 

Perioperativt 
3. Hur viktigt tycker du det är att kommunikationen fungerar bra 
under den perioperativa processen? 
☐ Mycket viktigt     ☐ Viktigt     ☐ Mindre viktigt     ☐ Inte viktigt alls     ☐ Ej relevant 

4. Tycker du att WHO:s checklista är ett bra 
kommunikationsverktyg? 
☐ Ja     ☐ Nej     ☐ Ej relevant 

5. Använder du dig av Closed loop i din kommunikation med 
 Alltid Ofta Ibland Aldrig Ej 

relevant 

Anestesisjuksköterska ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Anestesiolog ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Operationssjuksköterska / 

operationsundersköterska 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Operatör ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sjuksköterska (vårdavdelning, 

preoperativ enhet, dagkirurgisk 

enhet, postoperativ enhet) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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6. Använder du dig av S-BAR i din kommunikation med 
 Alltid Ofta Ibland Aldrig Ej 

relevant 

Anestesisjuksköterska ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Anestesiolog ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Operationssjuksköterska / 

operationsundersköterska 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Operatör ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sjuksköterska (vårdavdelning, 

preoperativ enhet, dagkirurgisk 

enhet, postoperativ enhet) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

7. Har du erfarenhet av att nedanstående faktorer påverkar 
kommunikationen i operationsteamet? 
 Ja Nej Ej relevant 

Stress   ☐ ☐ ☐ 

Tidsbrist ☐ ☐ ☐ 

Struktur ☐ ☐ ☐ 

Tidpunkt på dygnet ☐ ☐ ☐ 

Oförutsedd händelse ☐ ☐ ☐ 

Personlighet ☐ ☐ ☐ 

Situation ☐ ☐ ☐ 

Closed loop ☐ ☐ ☐ 

Rapportering i flera led ☐ ☐ ☐ 

 

8. Har du erfarenhet av att det blir missförstånd i kommunikationen 
med operationsteamet? 
☐ Alltid      ☐ Ofta   ☐ Ibland    ☐ Aldrig   ☐ Ej relevant 

9. Har du erfarenhet av att bristande kommunikation orsakat en 
allvarlig händelse? 
☐ Ja     ☐ Nej     ☐ Ej relevant 

Preoperativt 
10. Hur fungerar kommunikationen med 
 Mycket 

bra 

Bra Mindre 

bra 

Inte alls Ej 

relevant 

Anestesisjuksköterska ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Anestesiolog ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Operationssjuksköterska / 

operationsundersköterska 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Operatör ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sjuksköterska (vårdavdelning, 

preoperativ enhet, dagkirurgisk 

enhet) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Intraoperativt 
11. Hur fungerar kommunikationen med 
 Mycket 

bra 

Bra Mindre 

bra 

Inte alls Ej 

relevant 

Anestesisjuksköterska ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Anestesiolog ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Operationssjuksköterska / 

operationsundersköterska 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Operatör ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sjuksköterska (trainee) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Postoperativt 
12. Hur fungerar kommunikationen med 
 Mycket 

bra 

Bra Mindre 

bra 

Inte alls Ej 

relevant 

Anestesisjuksköterska ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Anestesiolog ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Operationssjuksköterska / 

operationsundersköterska 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Operatör ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sjuksköterska (postoperativ enhet) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Tack för din medverkan! 
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