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                      BILAGA I 

SAMMANFATTNING  

 

Patientsäkerhet är en viktig princip för god omvårdnad. Vårdrelaterade skador leder till 

onödigt lidande för patienten och förlängd sjukhusvistelse. Ett sätt att höja patientsäkerheten 

inom vården är att förbättra kommunikation med hjälp av teamträning. Intensivvården är en 

högteknologisk verksamhet och därför en utmaning vad det gäller patientsäkerhet. Kritiskt 

sjuka patienter som är utsatta för högteknologisk vård och behandling är mer utsatta för 

patientsäkerhetsrisker. Incidenter med kritiskt sjuka patienter inträffar frekvent och är 

potentiellt livsfarliga. Intensivvårdsjuksköterskans funktion är beskrivet som omvårdnad av 

patienter med manifest eller hotande organsvikt. Att ligga steget före och ha 

handlingsberedskap för oväntade händelser är nödvändigt på en intensivvårdsavdelning där 

det ofta gäller att försöka förebygga svikt i vitala organ och inte bara behandla redan befintlig 

organsvikt. Omhändertagande av patient vid akut situation kräver samarbete mellan olika 

specialister och professioner och det är viktigt att teamet arbetar på ett strukturerat sett med 

avseende både på patientsäkerheten och på arbetsmiljön. Simulering och teamträning är ett 

sätt att öva på akuta situationer utan att utsätta patienten för fara, med efterföljande 

återkoppling för personalen som deltar. Det är viktigt att utvärdera nya träningsformer för att 

kunna förbättra eller ändra så att det blir så lärorikt som möjligt. Teamträning är en relativt ny 

utbildningsform och det finns inte så mycket utvärdering gjord. Det vore därför vara av värde 

att utvärdera teamträning som införts på en intensivvårdsavdelning. 

 

Syftet med studien var att undersöka intensivårdssjuksköterskor, narkosläkares och 

undersköterskors upplevelse av sitt agerande i teamet med avseende på kommunikation, 

ledarskap och förmåga till ett korrekt omhändertagande av patienten i en akut situation före 

och efter teamträning. Studien utfördes på en intensivvårdsavdelning i Stockholm där ett 

projekt att införa teamträning startades 2011. En internetbaserad enkät utformades innan 

projektet startade 2011 med 13 frågor. Alla anställda på kliniken fick ett mejl för att besvara 

enkäten. Därefter påbörjades teamträning enligt en modell, Centrum för patientsimulering 

[CEPS] som utarbetats på en intensivvårdsavdelning och under våren 2013 var majoriteten av 

de anställda utbildade.  I september 2013 skickades ett mejl med en länk till samma enkät ut 

för uppföljning. Deskriptiv statistik har använts för att beskriva och analysera enkätsvaren. 

Deltagarnas integritet skyddades genom att enkäten besvarades anonymt och att antalet 

deltagare var stort. Deltagarnas identitet kan därför inte spåras i resultatet. Tillstånd från 

verksamhetschefen för att bedriva studien erhölls innan enkäten delades ut. 

 

Totalt 188 enkäter av 351 besvarades, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 54 procent. 

Resultatet visade att personalens upplevelser av sitt agerande i ett team som helhet blivit 

bättre 2013 jämfört med 2011.T.ex så upplevde 84 procent 2013 sin förmåga till tydlig 

kommunikation som bra eller mycket bra jämfört med 61 procent 2011, och 2013 upplevde 

66 procent sitt ledarskap som bra eller mycket bra jämfört med 51 procent 2011. Ett annat 

exempel är att 76 procent 2011 upplevde sin förmåga att ta hand om en patient i en akut 

situation som bra eller mycket bra jämfört med 90 procent 2013. 

 
Slutsatsen är att teamträning ökar personalens upplevelse av sin egen kompetens och förmåga 

att arbeta i team. Både kommunikation, ledarskap och korrekt omhändertagande av en patient 

i en akut situation blir bättre efter teamträning. 

 

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, teamträning, simulering, kommunikation
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INLEDNING 

 

Att tänka på patientsäkerhet är ett krav för att kunna ge patienten en god omvårdnad. 

Undersökningar har visat att en av tio patienter skadas i vården. Tillbud i 

patientsäkerhetsfrågor leder till onödigt lidande och förlängd sjukdomsvistelse. Den 

mänskliga faktorn är den största orsaken till vårdskador, vilket till största delen beror på 

systemfel och inte på den enskilde (Kohn et al., 2000 refererat i Ballangrud, 2013). Patienter i 

intensivvården utsätts för hög risk, dels för att de är svårt sjuka men även för att de är 

omgivna av högteknologisk apparatur och potenta läkemedel. Incidenter som berör kritiskt 

sjuka patienter händer frekvent och är potentiellt farliga. En stor del av de orsaker som ligger 

till grund för dessa händelser är relaterade till teamarbete (Reader et al., 2006; Reader et al., 

2009 refererat i Ballangrud, 2013). 

 
 På en intensivvårdsavdelning ställs personalen ofta inför akuta och oförutsedda situationer 

som kräver ett strukturerat och organiserat arbetssätt. Dessa situationer har ibland tenderat att 

vara ineffektiva och oorganiserade. Ett otydligt ledarskap, flera ledare som ropar ut 

ordinationer som ingen plockar upp eller otydlig arbetsfördelning kan leda till att alla gör 

samma arbetsuppgift eller ingen hämtar det som ropas efter. En dålig sammanhållning i 

teamet gör att patienten riskerar att få sämre vård. Flera intensivvårdsavdelningar har de 

senaste åren infört teamträning där specialistsjuksköterskor, läkare och undersköterskor 

tillsammans tränar för en säkrare vård. Sjuksköterskan har en unik ställning i teamet som 

patientnära omvårdnadsexpert med stora medicinska och tekniska kunskaper. Vid till exempel 

akuta situationer behövs ett organiserat arbete där var och en har givna arbetsuppgifter 

samtidigt som det är av värde för ett välfungerande team att alla i teamet kan bidra med sin 

kunskap och idéer för att föra teamet framåt i sitt arbete. 

 

Intresset väcktes att studera personalens upplevelser av teamträning och om det hade blivit 

någon förändring före och efter införandet av träning.  

 

 

 

BAKGRUND 

Patientsäkerhet 

 

Patientsäkerhet var ända fram till 1990-talet inte så uppmärksammat, då började det 

dokumenteras med hjälp av studier som förde upp ämnet på dagordningen över hela världen 

och det startades processer i patientsäkerhetskultur. I samband med bildandet av the World 

Alliance for Patient Safety 2004 följdes ämnet upp än mer med hjälp av World Health 

Organization [WHO] som investerade i kampanjer, utbildningsprogram, undersökningar och 

andra åtgärder för att öka patientsäkerheten runt om i världen (WHO, 2009a, p. 15 refererat i 

Ballangrud, 2013). Patientsäkerhet definieras som ett skydd mot en vårdskada. Med vårdskada 

avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2014). 
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Varje år drabbas ett stort antal patienter av vårdskador. Det innebär ett stort mänskligt lidande 

och tar en ansenlig del av vårdens resurser i anspråk. Vid en retrospektiv journalgranskning 

utförd av Socialstyrelsen, (2008) hittades vårdskador vid 8,6 procent av alla granskade 

vårdtillfällen, vilket skulle motsvara ca 105 000 vårdskador vid de 1,2 miljoner 

slutenvårdstillfällen som sker varje år i Sverige.  Patientsäkerhet är en viktig princip för god 

omvårdnad. En av tio patienter drabbas av vårdrelaterade skador. Vårdrelaterade skador leder 

till onödigt lidande för patienten och förlängd sjukhusvistelse (NOKC, 2012a; WHO, 2008 

refererat i Ballangrud, 2013). 

 

Den vanligaste orsaken till patientsäkerhetsincidenter är den mänskliga faktorn, men 

incidenterna ska ses som ett systemfel och inte den enskilde utövarens fel (Gaba, 2004). 

Systemfel i organisationen kan bero på dåliga strukturer i patientarbetet med avsikt på dålig 

kommunikation mellan personalkategorierna som leder till ett sämre omhändertagande av 

patienten (Salas, DiazGranados, Weaver, & King, 2008). Exempel på orsaker till skada kan 

vara personal som inte har fått tillräcklig träning, kunskapsbrister, stress, dålig 

kommunikation och dåligt organiserad säkerhetskultur. För att undvika svagheter som ovan 

kan teamarbete och teamträning på intensivvårdsavdelningar förhindra misstag och minimera 

negativa effekter av misstag som redan skett (Rall & Dieckmann, 2005b refererat i 

Ballangrud, 2013). En vanlig orsak till tillbud och olyckor är brister i kommunikation mellan 

yrkesgrupper och organisatoriska systemfel. Ett sätt att höja patientsäkerheten inom vården är 

att förbättra kommunikation med hjälp av teamträning (Masiello, 2013). Verksamheter där det 

finns ett tydligt ledarskap, en kontinuerlig uppföljning av de anställda och teamträning har 

större chanser till en ökad patientsäkerhet. Patientsäkerhet är beroende av kunskap, lokal 

kultur och organisation (Masiello, 2013). 

 

Intensivvård 

 

Intensivvården är en relativt ny specialitet, i början av 1950-talet startades i USA en typ av 

avdelning kallad progressive patient care-avdelning, för patienter med ett utökat behov av 

observation och behandling (Svensk förening för Anestesi och Intensivvård[SFAI], 2013). 

Behovet av intensivvårdsavdelningar kom under 1960-talet i samband med att den tekniska 

utvecklingen i sjukvården ökade med t.ex. EKG-övervakning och hjärtlungräddning med 

defibrillering som gjorde det möjligt att behandla patienter med ventrikelflimmer och 

cirkulationssvikt. Även utvecklingen av mekanisk ventilation som accelererade under polio- 

epidemin på 1940-1950 talet gav ökade möjligheter att behandla även andra patienter med 

respirationssvikt. Även mer avancerad kirurgi och anestesi blev möjligt med risk för större 

komplikationer (Lynaugh & Fairman, 1992 refererat i Ballangrud, 2013). 

 

 I Sverige startades den första intensivvårdsavdelningen i Borås 1952. Intensivvården har 

genomgått stora förändringar och idag ges en mer komplex vård och behandling till allt mer 

multisjuka och äldre patienter. Enligt SFAI (2013) vårdas patienter med manifest eller 

hotande svikt i vitala funktioner på en intensivvårdsavdelning. Vården ska utföras enligt 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården ska ges med hög kvalitet enligt befintliga 

riktlinjer av specialiserad personal dygnet runt (SFAI, 2013). Intensivvården är en 

högteknologisk verksamhet och därför en utmaning vad det gäller patientsäkerhet. Kritiskt 

sjuka patienter som är utsatta för högteknologisk vård och behandling är mer utsatta för 
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patientsäkerhetsrisker.  Incidenter med kritiskt sjuka patienter inträffar frekvent och är 

potentiellt livsfarliga (Orgeas et al., 2008; Rothschild et al., 2005 refererat i Ballangrud, 

2013). Det kan bero på flera orsaker som t.ex., arbetet är intensivt med många möten mellan 

patient och vårdare, intensivvårdspatienter får dubbelt så många läkemedel jämfört med 

patienter på en vanlig vårdavdelning som ökar risken för potentiella fel samt patientens ofta 

svåra sjukdom gör att de har mindre motståndskraft. På intensivvården sker arbetet ofta i 

teamform men det utvärderas nästan aldrig om teamet fungerade bra eller inte. Därför behövs 

utbildning och förståelse i hur sambandet mellan säkerhetskulturen på avdelningen, det 

strukturerade arbetet i team och simulatorträning kan påverka patientsäkerheten (Ballangrud, 

2013). 

 

 

 

Intensivvårdsjuksköterskans profession 

 

Intensivvårdsjuksköterskans funktion är beskrivet som omvårdnad av patienter med manifest 

eller hotande organsvikt. Redan 1859 uppmärksammade Florence Nightingale specialiteten, 

hon var pionjär på att vårda svårt sjuka patienter under krig och hon beskriver i sina 

anteckningar vikten av akutrum för dessa svårt skadade och sjuka patienter. Utvecklingen av 

intensivvård och professionen Intensivvårdsjuksköterska är ett resultat av att den medicinska 

teknologin ökade (Cutogno, 1992 refererat i Ballangrud, 2013). I början på 1960-talet startade 

den första vidareutbildningen för sjuksköterskor inom intensivvård. För att arbeta som 

intensivvårdsjuksköterska krävs en specifik examen, enligt kompetensbeskrivning legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012 ). 

 

I takt med att behandlingsmetoderna blir fler och mer komplicerade samt att användandet av 

medicinteknisk utrustning ökar, blir kraven på intensivvårdssjuksköterskans kunskap och 

kompetens större. En kontinuerlig utbildning i medicin, behandling, omvårdnad och teknik 

blir nödvändig. Till intensivvårdssjusköterskans arbetsuppgifter hör att bedöma patientens 

fysiska, psykiska,sociala och existensiella behov samt verka för en personcentrerad och 

patientsäker vård. Att ligga steget före och ha handlingsberedskap för oväntade händelser är 

nödvändigt på en intensivvårdsavdelning där det ofta gäller att försöka förebygga svikt i vitala 

organ och inte bara behandla redan befintlig organsvikt. Sjuksköterskan ska kunna arbeta 

strukturerat och interprofessionellt i samarbetet vid akut omhändertagande av akut sjuka 

patienter (SFAI, 2013 ).Det ingår även ett konstant inhämtande av ny kunskap, en säker och 

effektiv kommunikation med kollegor, att kunna arbeta i team och att ge den bästa vården av 

högsta kvalitet till den kritiskt sjuke patienten. Sjuksköterskan spelar en central roll i att 

patienten får en högkvalificerad vård och skyddas för skador (Page, 2004 refererat i 

Ballangrud, 2013).  
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Vad är ett team? 

 

Ett team definieras som två eller flera personer som måste samarbeta för att nå ett gemensamt 

mål. Teammedlemmarna måste kunna kommunicera med varandra men även koordinera sina 

handlingar och samarbeta (Pronovost,Wu, Dorman, & Morlock, 2002). Enligt Salas et 

al.,(2008) finns det ett antal mekanismer som koordinerar teamarbete:  

 Team ledarskap - förmåga att dirigera och samordna de andra medlemmarnas 

aktiviteter i teamet, stötta teamarbetet, utveckla teamets kunskap, färdigheter och 

möjligheter, motivera medlemmarna, planera och organisera och skapa en positiv 

atmosfär. Det kan påverka hela teamet hur teamledaren agerar. 

 Förutsättningar för teamet – miljö, trötthet, stress, färdigheter och kunskap. 

 Backup i teamet- teamets förmåga att hjälpa varandra och förstå sina skyldigheter 

gentemot varandra.  

 Anpassbarhet- teamets förmåga att anpassa sitt arbete efter ändrade förutsättningar.  

 Team orientering - att kunna arbeta i grupp och sätta gruppens mål framför sina egna.  

 Tillit - att kunna lita på att alla gör sitt jobb efter bästa förmåga och inte utsätter andra 

för risk.  

 Closed-loop kommunikation - utbyte av information från en sändare till en mottagare. 

 

Undersökningar har visat att teamträning förbättrar teamets förmåga, och att teamegenskaper 

påverkar det kliniska arbetet (Pronovost et al., 2002).  Omhändertagande av patient vid akut 

situation kräver samarbete mellan olika specialister och professioner och det är viktigt att 

teamet arbetar på ett strukturerat sätt med avseende både på patientsäkerheten och på 

arbetsmiljön. Färdigheter i teamarbete är väsentliga för medicinska behandlingar, patientens 

hälsa och säkerhet. Arbetet vid akuta situationer är också viktigt i utbildningssyfte där mer 

erfarna medarbetarna kan hjälpa mer oerfarna att uppnå större kunskap och färdighet 

(Weaver, Rosen, Salas, Baum, & King, 2010). Effektivt teamarbete har visat sig öka säkerhet 

och omvårdnad till patienten. Data har publicerats som visar att personalens övningar i 

teamarbete har förbättrat deras förmåga till teamarbete och även ökat tillfredställelsen i 

arbetet samt även ökat patientens upplevelse av omvårdnad Speciellt viktigt är ledarskapet för 

att vägleda och föra teamet framåt. Ledarskapet innefattar även att definiera mål, sätta upp 

förväntningar, organisera teamets resurser och koordinera aktiviteterna i teamet (Shea-Lewis, 

2009). 

 

Teamarbete och patientsäkerhet 

 

Teamarbete, kommunikation och hur incidenter hanteras på en intensivvårdsavdelning är 

mycket viktigt för patientsäkerheten. Studier har visat att intensivvårdsjuksköterskor har 

positiv uppfattning av teamarbetet på sin enhet. Trots det upptäcks brister i pågående 

teamarbete gällande samarbete, ledarskap och kommunikation vilket bidrar till 

säkerhetsincidenter på en intensivvårdsavdelning (Manojlovich & DeCicco, 2007; Reader et 

al., 2006 refererat i Ballangrud, 2013). Pronovost et al., (2002) ger ett exempel med en patient 

som fick en för stor dos av ett potent läkemedel som gav patienten ventrikelflimmer vilket 

berodde på flera olyckliga omständigheter; apoteket hade ändrat från utspätt läkemedel till 

outspätt, en sjuksköterska under utbildning iordningställde läkemedlet och kände inte till 
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relevanta doseringar och kommunikationen i teamet var obefintlig. I det här fallet och i många 

av andra patientsäkerhetsavvikelser spelar kommunikation mellan teammedlemmar en viktig 

roll. Teamträning som baseras på principer som används inom flyget hjälper till att förbättra 

kommunikationen och minskar risken för att patienterna ska komma till skada. I det här fallet 

kunde sjuksköterskan tagit emot ordinationen genom att upprepa den högt och sen förmedla 

högt vad hon gav tillbaka till läkaren för att säkra informationen. 

 

Simulering - ett sätt att öva team på akuta situationer utan att utsätta patienten för fara 

 

Simulering började användas inom flyget på 1980-talet. Under tidigt 1990-tal infördes det i 

hälso-och sjukvården (Chang, 2013). Gaba (2004) beskriver simulering som en teknik som 

kan användas att ersätta eller efterlikna riktiga händelser med övningsexempel där 

verkligheten blir interaktiv.  Målet med simulering är att träna på scenarier inom vården 

genom realistiskt rollspel och simulatordocka. Simulering är en utbildningsform som 

efterliknar verkligheten med undantag av att det inte är en riktig patient. Det finns olika typer 

av simuleringsobjekt som t.ex. dockor, mänskliga kroppar eller döda djur. Simulatorträning 

har använts till att överbygga gapet mellan den teoretiska utbildningen i skolan och till den 

riktiga verkligheten. Simulering har mest använts i speciella simulatorcentra men kan även 

utföras i verklig miljö, så kallad in situ simulering. In situ simulering har vissa fördelar som 

t.ex. att deltagarna känner igen utrustningen och omgivningen och att träningen görs med 

arbetskamrater. (Chang, 2013). Enligt Halamek (2006) är nyttan av att träna anställda som har 

ett arbete där människor utsätts för stora risker som t.ex. flyget, kärnkraften och det militära 

väl dokumenterad. Alla anställda i dessa verksamheter har rutinmässiga simulatorövningar av 

kritiska händelser där det övas utan risk för att skada sitt eget eller andras liv. Simulering ger 

utövaren möjligheter att utforma färdigheter i att klara av kritiska situationer. Simulering 

omfattar även träning i kommunikation och teamarbete. Den här typen av simulatorträning har 

även använts inom medicinen t.ex. för hjärtlungräddning på docka eller vid standardiserade 

intervjusituationer. Sjukvården har dock halkat efter andra områden vad gäller metoder att 

utveckla simulering för att förbättra arbetet vid oförutsedda händelser (Halamek, 2006). 

En studie av Schroedl et al., (2012) visar att användandet av simulatorträning ökar kunskaper 

och färdigheter hos deltagare som arbetar med vanliga problem på en medicinsk 

intensivvårdsavdelning som t.ex. mekanisk ventilation och invasiv hemodynamisk 

övervakning. Studien visade också att simulatorbaserad utbildning som används som 

komplement till tradionell utbildning är överlägset jämfört med endast tradionell klinisk 

träning. Författarna menar att det är effekten av att deltagarna får arbeta praktiskt i verklig 

miljö och efterföljande individuella återkoppling som ökar deltagarnas kliniska färdigheter 

mer än bara teoretiska passiva lektioner (Schroedl et al., 2012).  
 
Patientsimulatorn har hög verklighetsanpassning, med fullskaligt fysiskt gensvar från en 

docka. Patientsimulatorer som används på intensivvårdsavdelningar har många färdigheter 

t.ex. palpabla pulsar och programmerbar hjärtrytm, andningsljud och bröstkorgsrörelser, 

tarmljud. Det går att intubera, sätta bröstkorgsdrän och intravenös infart samt urinkateter och 

ventrikelsond på dockan. Simulatordockan är kopplad till en dator och till realtid vilket gör att 

det går att få aktuellt blodtryck och hjärtrytm, saturation, centralvenöst och lungarteriellt tryck 

beroende på hur många infarter dockan får (Nagel et al., 2009 refererat i Ballangrud, 2013). 

Simulering med denna typ av docka möjliggör träning för intensivvårdspersonal på svåra 

färdigheter och i realistisk miljö utan att utsätta patienter för risk. Det är en rekommenderad 



 

 

 

 

 

6 

 

metod för fortlöpande utbildning och upprätthållande av kompetens hos 

intensivvårdssjuksköterskan (Cato & Murray, 2010; Nagle et al., 2009 refererat i Ballangrud, 

2013). 

 

Några tillfällen i sjukvården där det är bra att utföra en simulatorträning är:  

1. Akuta sjukdomstillstånd som t.ex. hjärtlungräddning eller vid omvårdnad och 

behandling av en kritiskt sjuk patient. 

2. Stödjande samtal som skulle kunna innebära stor psykisk påfrestning. 

3. Multidisciplinär teamträning 

Målet är att få deltagarna att utveckla sina färdigheter i omhändertagandet vid akuta 

situationer vilket det inte går att träna på i det verkliga arbetet, då patienterna kan utsättas för 

risker (Halamek, 2006). 

 

Simulerad teamträning är en relativt ny utbildningsform och har ännu inte etablerat sig som en 

pedagogisk modell. Det finns saker att utveckla. Personalen känner sig ofta tillfreds i 

anslutning till utbildningstillfället men däremot har forskningen ännu inte visat att personalen 

verkligen tillämpar och använder det de har lärt sig under teamträningen i det dagliga arbetet. 

All forskning inom uppträdande inom t.ex. musik, kirurgi, sport, spel m.m. visar att det krävs 

långvarig och regelbunden träning för att lyckas. För att bli expert krävs en regelbunden 

utveckling av kunskap. Om teamträning sker oregelbundet och kulturen på avdelningen inte är 

anpassade till teamarbete faller personalen tillbaka i gamla vanor. Idag sker teamträning i de 

flesta fall som en engångsföreteelse eller en repetition vartannat till vart tredje år (Hesketh & 

Laidlaw, 2002). 

 

Simulering kan inte ersätta läroanstalter för att utbilda medicinsk personal men den kan öka 

beredskapen och metoder i arbetet vid kritiska händelser. Det viktigaste med simulering är 

inte bara att öka kunskaper och tekniska färdigheter utan även hur teamet agerar och hur 

kommunikationen görs. Hos mer erfarna kollegor eller hos dem som arbetat länge är det inte 

vilket läkemedel eller hur det ges och vilken behandling som ska ges som är det svåra utan 

hur vi på ett kompetent och medmänskligt sätt tar hand om patienter och anhöriga i svåra 

stunder. Traditionell träning förbereder inte tillräckligt för alla de svåra möten eller beslut 

som måste göras, där kan simulatorträning ge en möjlighet att öva dessa viktiga moment 

(Halamek, 2006). Simulering har dock sina begränsningar speciellt vid användning av 

högteknologisk utrustning. Det är en dyr utbildning med avseende på specifika simulatorrum 

med audio-videosystem, datoriserade simulatorprogram och specifik personal med 

instruktörsutbildning(Chang, 2013). 

 

Teamträning enligt Centrum för patientsimulering Södersjukhuset [CEPS] 

 

Ett sätt att utföra teamträning är med hjälp av utbildning och övning i teamarbete enligt en 

modell framtagen på centrum för patientsimulering, CEPS Södersjukhuset. CEPS modellen 

utarbetades ursprungligen för att träna omhändertagande av ett nyfött barn utifrån influenser 

från Packard Children Hospital i Stanford USA och har nu utvidgats till att träna 

omhändertagandet av äldre barn, den gravida kvinnan och en patient som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning [IVA] (Södersjukhuset AB, 2013).  
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Återkoppling ökar lärandet 

 

Ende (1983) definierar återkoppling som information som beskriver studenters framträdande i 

en given aktivitet och som är tänkt att vägleda dem i deras framtida framträdande i samma typ 

av aktivitet eller en liknande aktivitet. Hesketh et al., (2002) beskriver återkoppling som en 

nödvändig komponent i utbildningssyfte som kan hjälpa studerande att nå sin maximala 

potential. Det möjliggör för deltagarna att ta till sig målen för kursen genom att förstärka bra 

förutsättningar och utveckla de mindre bra. Återkoppling är ett viktigt redskap i 

utbildningssyfte. Återkoppling på praktiska övningar möjliggör att förstärka goda vanor och 

förbättra dåliga vanor (Weaver et al., 2010). 

 

Film är ett överlägset pedagogiskt instrument att utvärdera arbetet på och ge återkoppling 

(Hamilton et al., 2012). Videoexempel kan användas för att visa effektivt teamarbete, men 

också att ha som grund för resonemang kring olika strategier för teamarbetet tillsammans med 

erfarna handledare (Hesketh et al.2002). Återkoppling kan vara i hög grad strukturerad, 

innehållande en spontan känslostorm, en återkoppling på det medicinska omhändertagandet 

och det kliniska utövandet. De aktiva deltagarnas upplevelser och observatörernas åsikt om 

teamets och deltagarnas uppträdande. Slutligen avslutas återkopplingen med instruktörernas 

sammanfattande noteringar och rekommendationer för nästa träning (Befring, 1994).  
 

Problemformulering 

 

För att undvika misstag i vården och öka patientsäkerheten, speciellt vid omvårdnaden av 

kritiskt sjuka patienter där förloppet är akut på Intensenligtiven (Iva), krävs ett standardiserat 

arbetssätt för att förhindra att patienten blir utsatt för skada. Det är viktigt att utvärdera nya 

arbetssätt för att kunna förbättra eller ändra så att det blir så säkert som möjligt för patienten 

och team medlemmarna. Teamträning för att öka patientsäkerheten är en relativt ny 

utbildningsform och det finns inte så mycket utvärdering gjord. Personal inom hälso- och 

sjukvård är skyldig att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering,[SBU] 2012). Det vore därför vara av värde att utvärdera 

teamträningen enligt CEPS på en intensivvårdsavdelning. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att undersöka specialistsjuksköterskor, narkosläkares och undersköterskors 

upplevelse av sitt agerande i teamet med avseende på kommunikation, ledarskap och förmåga 

till ett korrekt omhändertagande av patienten i en akut situation före och efter teamträning, för 

att öka patientsäkerheten.  
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METOD 

 

En kvantitativ prospektiv studie utfördes för att utvärdera en ny utbildningsform på en 

intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i Mellansverige. 

 
 En webbaserad enkät (bilaga I) med kvantitativ ansats utformades för att besvara syftet 

(Henricson, 2012). En kvantitativ metod tillämpades för att analysera svar i form av siffror.  

Enkät och intervjustudier är en vanlig metod för att samla in data till en kvantitativ studie 

(Eliasson, 2013). En intervjuundersökning kräver mer resurser både vad det gäller tid och 

personal. Det krävs ett förutbestämt möte och en viss tid att förfoga över. Däremot kan en 

intervjustudie ge fler svar förutsatt att det går att ordna ett möte för intervjuv. Det är också så 

att intervjuaren kan förtydliga frågan om respondenten inte förstår och även fylla i formuläret 

så som det var tänkt, vilket ökar undersökningens reliabilitet. En enkätundersökning är 

billigare den kräver ingen fysisk person närvarande vid svarsögonblicket. Det är även en 

fördel att respondenten kan svara när det passar henne eller honom. Trots det brukar 

svarsfrekvensen bli lägre vid enkätstudier jämfört med intervjustudier (Eliasson, 2013). För 

att nå så många som möjligt utan att inskränka på arbetstid och resurser valdes en enkätstudie 

framför en intervjustudie. 

 

Studien var en utvärdering av personalens upplevelser av teamträning bestående av 13 frågor 

och validiteten av studien det vill säga, mäter studien det som är intressant att mäta får anses 

vara uppfyllt. Reliabiliteten i studien är beroende av hur deltagarna svarar och då enkäten var 

anonym kan det antas att svaren var trovärdiga. 

 

Kvantitativa metoder är bättre för att mäta ett större antal åsikter inom gruppen för 

undersökningarna. Det ges även svar på fler olika frågeställningar till skillnad från den 

kvalitativa metoden där det ges svar på en frågeställning på djupet. Kvantitativa studier kräver 

noggranna förberedelser då det inte går att komplettera efteråt. Med ett strukturerat 

frågeformulär och ett databaserat program för att lägga in svaren så möjliggör det fler och 

upprepade analyser även vid framtida bruk (Eliasson, 2013). Enligt Eliasson (2013)går det 

även att kombinera dessa två metoder t.ex. skulle man ha kunnat välja ut någon fråga och göra 

en intervju för att kvalitativt studera en frågeställning.    

 

 

 Ceps-modellen 

 

Undersökningen utfördes på en intensivvårdsavdelning i Stockholm som infört teamträning 

enligt CEPS. CEPS-modellen för intensivvård är utarbetad av sex instruktörer som har gått en 

instruktörsutbildning i CEPS. Modellen består av en heldagsutbildning med interprofessionell 

teamträning med hjälp av en specialutrustad docka, SimMan® från Laerdal Medical, 

Stavanger, Norge. Dockan manövreras av en instruktör och den kan prata, hosta och ge 

kräkljud ifrån sig. Den har andningsmönster och cirkulation som går att variera. På dockan 

kan invasiva ingrepp göras.  Dockan kan inte ändra färg eller bli svettig och inte heller röra 

sig, därför står det en instruktör i rummet och ger information till deltagarna samt ger svar på 

de frågor som inte dockan kan ge utryck för. Den praktiska träningen bedrivs i verklig 

intensivvårdsmiljö där all övrig utrustning ska vara så realistisk som möjligt. Alla deltagare i 

teamträningen har sina vanliga arbetsuppgifter. Patientfallen som används är skrivna utifrån 
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riktiga patientfall för att få träningen så verklighetsanpassad som möjligt. Fokus läggs på 

tydlig kommunikation med closed loop, en typ av information som består av tre steg; en 

sändare uttalar ett meddelande, en mottagare tar emot meddelandet och konfirmerar att 

han/hon har uppfattat meddelandet och sändaren konfirmerar att meddelandet uppfattades rätt 

(Weaver et al. 2010). Träningen innefattar övning i ledarskap, arbetsfördelning och fokus på 

arbetsuppgiften. En utbildningsdag omfattar både teori och praktik. Det är viktigt att 

tydliggöra ledarskapet. Det är ledaren som för arbetet framåt med hjälp av de övriga 

medlemmarna i teamet. Ledarskapet kan växla på salen alltifrån vem som har den högsta 

medicinska kompetensen, därför kan alla i teamet någon gång vara ledare. En muntlig rapport 

vid överlämnade av ledarskapet ska utföras enligt [SBAR]: 

 S - Situation: Vad är problemet/anledning till kontakt? 

B - Bakgrund: Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av 

patientens tillstånd fram tills nu 

A - Aktuellt: Status enligt A-E-principen. Bedömning 

 R- Rekommendation: Åtgärd, Tidsram, Bekräftelse på kommunikationen 

(Tews, Liu &Treat, 2012). Efter överrapportering av patient görs en genomgång enligt A-E 

principen:  

A - Luftväg 

B - Andning 

C - Cirkulation 

D – Neurologi 

E – Exponering/Värme 

Utvärdering och reevaluring ska ske regelbundet (Thim, Krarup, Grove, Rohde, & Lofgren, 

2012). Hela träningstillfället spelas in för att sen användas till den viktiga återkopplingen. 

Enligt teamträning CEPS ser deltagarna och instruktörerna på filmen tillsammans och en 

återkoppling sker, som består i att deltagarna får stoppa filmen för kommentarer och frågor. 

Instruktörerna kan även stoppa filmen för att ge konstruktiv kritik eller helst formulera sig så 

att deltagarna själv kan se och ge positiv och negativ kritik. Det är viktigt att få hela teamet 

med i diskussionen och därför inleds återkopplingen med att alla får säga något positivt som 

de utförde. Träningen lägger fokus på kommunikation och samarbete, ibland kan det uppstå 

medicinska funderingar och då diskuteras det antingen före eller efter själva återkopplingen 

allt för att inte ta fokus från den viktiga återkopplingen med avseende på hur teamet 

kommunicerade och arbetade tillsammans. 

 

Urval 

 

I studien ingick alla specialistsjuksköterskor, narkosläkare och undersköterskor på en 

intensivvårdsavdelning i Stockholm som var anställda 2011 (183 personer) före projektstart, 

samt alla anställda sjuksköterskor och undersköterskor 2013 (120 personer) och de läkare som 

genomgått kursen (48 personer), totalt 168 personer 2013. 
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Genomförande 

 

Frågorna till enkäten utformades av teamet som arbetar med teamträning på 

Intensivvårdsavdelningen. En sjuksköterska och en läkare utsågs att konstruera frågor med 

syfte att utvärdera teamträningen före och efter införandet av träning. Därefter granskades 

frågorna av hela teamet innan de skickades ut. Frågorna utformades med avseende på att 

anpassa språket till målgruppen som bestod av både sjuksköterskor, läkare och 

undersköterskor. Viktigt var att språket skulle vara så enkelt som möjligt utan att vara naivt 

eller utslätat. Det skulle vara entydiga frågor och svar som inte kunde tolkas på mer än ett sätt. 

Frågorna utformades så att de inte skulle vara ledande och varje fråga bestod av endast ett 

påstående. Risken med frågor med flera påstående gör att det blir svårt att besvara med tanke 

på att det ena svarsalternativet kan passa in på ett påstående men inte alls på det andra 

påståendet. Det är viktigt att precisera tid och rumsangivelser för att undvika missförstånd och 

tolkningar (Ejlertsson, 2005). Enligt Ejlertsson ( 2005) bör frågorna inte heller göras långa 

utan så korta som möjligt och kräva ett svar åt gången. Svarsalternativen utformades så att 

alla tänkbara svarsalternativ skulle finnas med och komma i samma logiska ordningsföljd. 

Svarsalternativen i en enkät bör konstrueras så att det finns lika många positiva som negativa 

svarsalternativ. Enligt Ejlertsson (2005) är det så att om fler positiva svarsalternativ används 

så kan det leda till fler positiva än negativa svar, vilket kanske inte är respondentens verkliga 

åsikt  

 
Enkäten bestod av 13 frågor om respondentens agerande vid en akut händelse som 

respondenten varit inblandad i senaste tiden (se bilaga I). Varje fråga hade fem svarsalternativ 

från ”Mycket bra till ”Otillfredsställande”. Det fanns också en möjlighet att ge övriga 

kommentarer som inte kommer att redovisas i detta arbete. Enkäten bestod även av ytterligare 

fem frågor om demografiska data som t.ex. kön och ålder.  

 

Den internetbaserade enkäten skickades ut ca fyra veckor innan den första utbildningen 

startade 2011. Alla anställda på kliniken fick ett mejl med en länk till hemsidan där enkäten 

skulle besvaras senast 10 dagar efter mejlet hade skickats ut. När det gått en vecka efter mejl -

utskicket, skickades en påminnelse ut till alla.  Därefter påbörjades CEPS- utbildningen. Två 

till tre veckor per termin avsattes för träning och under dessa veckor genomfördes tre 

heldagsutbildningar varje vecka. Två sjuksköterskor, två undersköterskor och en underläkare 

samt en specialistläkare i anestesi och intensivvård deltog vid varje heldagsutbildning. När 

majoriteten var utbildade våren 2013 genomfördes den uppföljande enkätundersökningen. 

Svarstiden var 10 dagar och en påminnelse skickades ut via mejl efter en vecka från det datum 

de hade fått första mejlet. 

 

Databearbetning 

 

Deskriptiv statistik har använts för att beskriva och analysera enkätsvaren. Den deskriptiva 

statistiken används för att sammanställa siffror från det insamlade materialet och därigenom 

belysa resultatet (Patel, 2011). Statistik är ett sätt att sammanställa kvantitativ information, 

oftast presenterat i form av tabeller. Deskriptiv statistik är en sammanställning av empiriska 

data. Den deskriptiva statistiken är ett hjälpmedel att tolka kunskaper från det insamlade 

empiriska materialet så kallat rådata. Till en början ordnas data i tabeller som sedan 

omvandlas till diagram med hjälp av dataprogram (Befring, 1994). 
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De datorbesvarade enkäterna sammanställdes med hjälp av Microsoft Office Exelprogram till 

stapeldiagram ett för varje fråga med en förklarande text därtill. Det kan vara intressant för 

deltagarna i undersökningen och chefer på berörda avdelningar att ta del av undersökningen 

för utvärdering av ny träningsform. Uppsatsen kommer att redovisas internt. 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Etik handlar om två övergripande frågor, för det första hur vi som individer bör handla i olika 

situationer och hur bör samhället inrättas. Forskningsetiska principer innefattar bland annat att 

värna om forskningspersonernas integritet och rätt till självbestämmande. Etikprövningslagen 

(SFS, 2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) är regelverk som skyddar 

deltagarnas identitet i forskningsstudier. En annan etisk synpunkt är att arbetet ska vara öppet 

för insyn och att det ska publiceras. Forskningen ska bygga på kvalitet och validitet och ingå i 

ett socialt sammanhang (Befring, 1994). 

 

Deltagarnas integritet skyddades genom att enkäten besvarades anonymt och att antalet 

deltagare var stort. Deltagarnas identitet kan därför inte spåras i resultatet. 

Tillstånd från verksamhetschefen för att bedriva studien erhölls innan enkäten delades ut 

hösten 2011. Forskningsetiska övervägande inför studien grundade sig dels på tillstånd från 

verksamhetschefen för att utföra studien men också funderade författaren över de fyra 

huvudkrav som beskrivs i boken Forskningsmetodikens grunder (Patel, 2011). 

Informationskravet tillgodosågs genom att det skickades ett följebrev kopplat till svarsenkäten 

men också meddelanden på den allmänna interna informationssidan på datorerna om 

enkäterna vid båda tillfällena 2011 och 2013. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att det var 

frivilligt att svara på den datorbaserade enkäten. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom 

att inga uppgifter om namn tillfrågades, och vid sammanställning av svaren kodades svaren 

med nummer och mailen kastades sen i papperskorgen. Nyttjandekravet tillgodosågs genom 

att enkätundersökningen kan användas som en utvärdering av ny verksamhet på arbetsplatsen. 
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RESULTAT 

 

Totalt 188 enkäter av 351 besvarades, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 54 procent. Se 

Tabell I för beskrivning av demografisk data av studiepopulationen. Resultatredovisningen 

görs uppdelat för varje fråga. 

 

Tabell I. Demografisk data över deltagare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2011 2013 

Utskickade enkäter          183 168 

Antal svar 89 (49 %) 99 (59 %) 

   

Kön:   

Kvinnor 70 (79 %) 78 (79 %) 

Män 19 (21 %) 21 (21 %) 

   

Yrkeskategori:   

Sjuksköterskor 40 (45 %) 44 (44 %) 

Undersköterskor 27 (30 %) 35 (35 %) 

Läkare 22 (25 %) 20 (20 %) 

   

Antal år i yrket:   

< 5 år 14 (16 %) 11 (11 %) 

5-10 år 12 (13 %) 20 (20 %) 

10-15 år 21 (24 %) 25 (25 %) 

>15 år 42 (47 %) 43 (43 %) 

   

Tidigare teamträning innan IVA-CEPS:   

Ja 31 (35 %) 61 (62 %) 

Nej 58 (65 %) 38 (38 %) 



 

 

 

 

 

13 

 

Fråga 1: Hur upplevde du ditt agerande som helhet? 

 

En större andel av personal upplevde sitt agerande som helhet som bra eller mycket bra 2013 

89 av 99 (90 %) jämfört med 2011 71 av 89 (80 %), se figur 1.   
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Figur 1. Personalens upplevelse av sitt agerande som helhet 

 

 

Fråga 2: Hur upplevde du din egen förmåga till tydlig kommunikation? 

 

Personalens upplevelse av sin förmåga till tydlig kommunikation ökade 2013, och 

83 av 99 (84 %) tyckte att den var bra eller mycket bra jämfört med 2011, då 54 av 89 (61 %) 

tyckte så, se figur 2. 
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Figur 2. Personalens upplevelse av sin egen kommunikationsförmåga 
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Fråga 3: Hur upplevde du din förmåga att bidra med förslag till åtgärder kring 

omhändertagandet av patienten? 

 

År 2013 upplevde 74 av 99 (75 %) att de kunde bidra med förslag till åtgärder kring patienten 

som mycket bra eller bra. År 2011 upplevde 46 av 89 (52 %) detta, se figur 3. 
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Figur 3.Personalens upplevelse av att kunna bidra med förslag kring omhändertagnadet av 

patienten 

 

 

Fråga 4: Hur upplevde du din förmåga att ligga steget före i situationen? 

 

En större andel av personalen upplevde sin förmåga att ligga steget före som bra eller mycket 

bra 2013, 77 av 99 (78 %) jämfört med 2011, 51 av 89 (57 %). se figur 4. 
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Figur 4. Personalens upplevelse av att ligga steget före. 
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Fråga 5: Hur upplevde du din förmåga att tydligt presentera dig och din funktion, t.ex. 

sjuksköterska 1 eller IVA-jour? 

 

Personalens upplevelse av att kunna tydligt presentera sig och sin funktion ökade 2013 och 58 

av 99 (58 %) skattade sig bra eller mycket bra jämfört med 2011, 24 av 89 (26 %). se figur 5. 
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Figur 5.Personalens upplevelse att presentera sig och sin funktion 

 

 

Fråga 6: Agerade du som teamledare/ samordnare/ sjuksköterska 1 enligt akut 

omhändertagande av patient på IVA vid något tillfälle under händelsen? 

 

De som svarade ja på denna fråga fick en följdfråga att besvara (fråga 7). De som svarade ja 

2013 var 47 personer av 99 (47 %) och 2011 var det 34 personer av 89 (38 %) som svarade ja. 

 

 2011 2013 

Ja 34 47 

Nej 51 52 

Inget 

svar 

4  0 

       Figur 6. De som svarade på frågan om de agerat som teamledare. 
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Fråga 7: Hur upplevde du ditt ledarskap under händelsen? 

 

År 2013 upplevde 31 av 47 (66 %) sitt ledarskap som bra eller mycket bra jämfört med år 

2011 då 18 av 35 (51 %) upplevde det så. se figur 7. 
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Figur 7. Personalens upplevelse av sitt ledarskap 

 

 

Fråga 8: Hur upplevde du din förmåga att larma/tillkalla medarbetare på ett korrekt sätt? 

 

Personalens upplevelse av sin förmåga att larma/tillkalla medarbetare på ett korrekt sätt, 

andelen som skattade sig bra eller mycket bra ökade 2013, 85 av 99 (89 %) ansåg det jämfört 

med 2011 då 55 av 89 (62 %) upplevde det så. se figur 8. 
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Figur 8. Personalens upplevelse av sin  förmåga att larma på ett korrekt sätt 

 

 

 

 

Fråga 9: Hur upplever du din kunskap kring handläggningen av patient som ska läggas i 

ventilator? 
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År 2013 upplevde 86 av 99 (86 %) av personalen sin kunskap kring handläggning av att lägga 

patient i respirator som mycket bra eller bra jämfört med år 2011 då 68 av 89 (76 %) upplevde 

det. se figur 9. 
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Figur 9. Personalens upplevelse av sin kunskap kring handläggning av patient som ska läggas  

i ventilator 

 

 

Fråga 10: Hur upplever du din förmåga att bedöma vitala funktioner enligt principen 

ABCDE? 

 

En större andel av personalen upplevde sin förmåga att bedöma vitala funktioner enligt 

principen ABCDE som bra eller mycket bra 2013, 86 av 99 (87 %) jämfört med 2011 

 64 av 89 (72 %), se figur 10. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Antal svar

2011

2013

 
Figur 10. Personalens upplevelse av förmågan att bedöma vitala funltioner enligt principen 

ABCDE 
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Fråga 11: Hur upplever du din förmåga till ett korrekt omhändertagande av en patient i en 

akut situation? 

  

Personalens upplevelse av sin förmåga till ett korrekt omhändertagande av en patient i en akut 

situation ökade 2013, 89 av 99 (90 %), skattade mycket bra eller bra, 2011 upplevde endast 68 

av 89 (76 %) det.  se figur 11.  
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Figur 11. Personalens upplevelse av sin förmåga till ett korrekt omhändertagande av en 

patient i en akut situation 

 

 

Fråga 12: Hur upplever du din förmåga att rapportera enligt SBAR? 

 

En större andel av personalen upplevde sin förmåga att rapportera enligt SBAR som mycket 

bra eller bra 2013, 54 av 99 (55 %) jämfört med 2011, 28 av 89 (31 %), se figur 12. 
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Figur 12. Personalens upplevelse av sin förmåga att rapportera enligt SBAR 

 

 

Fråga 13: Hur är din känsla av lugn och trygghet i akuta situationer? 

 



 

 

 

 

 

19 

 

Personalens upplevelse av sin känsla av lugn och trygghet i akuta situationer ökade 2013, 87 

av 99 (89 %) jämfört med 2011, 61 av 89 (69 %) se figur 13. 
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Figur 13. Personalens upplevelse av sin känsla av lugn och trygghet i en akut stiation 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Metoden som valdes för att studera området var självkonstruerade frågor till en webbaserad 

enkät. Kunde frågorna ha utformats på ett annat sätt?  Det kan ha funnits färdiga frågor som 

kvalitetstestats av andra men då ämnet är nytt och få undersökningar är gjorda valdes det att 

göra egna frågor utifrån vad instruktörsgruppen ville ha svar på. Ingen systematisk validering 

av frågorna gjordes. Det kunde ha gjorts en pilotstudie och intervjuat en grupp av 

respondenterna om deras syn på frågorna. Intressant hade även varit att utforma någon fråga 

inte bara med färdiga svarsalternativ utan att respondenten hade fått utveckla sitt svar i en 

öppen frågekonstruktion (Ejlertsson, 2005). Det fanns en öppen fråga ” Övriga kommentarer” 

i slutet av enkäten, vilken inte kommer att redovisas här. Det fanns även en utvärdering på 

fyra självkonstruerade frågor med öppna svarsalternativ som delades ut i direkt anslutning till 

kursdagen, som inte redovisas i denna studie. Enkäten innehåller en del bakgrundsfrågor som 

t.ex. kön, yrke m.m. Dessa fakta har inte beaktats i sammanställningen men skulle vara 

intressant att studera. Det skulle t.ex. vara intressant att jämföra de olika yrkeskategoriernas 

åsikter om t.ex. ledarskap. Enkäten skickades ut till alla tre yrkeskategorier med samma 

frågeställningar. Det fanns en fråga där det skulle svaras om personen agerat som teamledare 

eller inte och sen en följdfråga om svaret var ja. Det var den enda frågan som särskilde 

personalen, dock har ingen redovisning gjorts av vilka yrkeskategorier som svarat att de varit 

teamledare. 

 

En webbaserad enkät var ett alternativ som bedömdes som relevant bl.a. med avseende på 

tidsåtgång, där det går relativt fort att svara på en enkät jämfört med en personlig intervju. Det 

är också lättare att vara anonym vid enkät än vid en personlig intervju. Befring (1994) skriver 
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att en intervju är ett personligt samtal mellan en intervjuare och en respondent. 

Intervjumetodiken är både krävande, flexibel och valid. Intervjumetodiken har en given plats i 

beteende och samhällsvetenskaplig forskning men är ofta mycket resurskrävande. Vid 

undersökningar där det gäller att samla in information från många respondenter är enkäter att 

föredra där metoden utnyttjas med frågeformulär (Eliasson, 2013). En annan metod är 

observationer där forskaren använder sig själv som mätinstrument, forskaren tittar, lyssnar, 

känner, upplever och registrerar sina intryck. Risken är stor för felfaktorer som förväntningar 

och förutfattade meningar och det kan påverka objektiviteten. Därför är det viktigt i detta fall 

att använda ett strukturerat formulär och en bestämd tidsåtgång (Eliasson, 2013). Då syftet 

med studien var att undersöka personalens upplevelser av teamträning var det inte relevant 

med en observationsstudie. 

 

Är det för lång tid mellan enkäterna? En tidsintervall på två år kan vara lång tid, men för att 

hinna gå igenom all personal med träning tog det två år. Önskvärt vore att det hade gått 

fortare men pga. hög arbetsbelastning kan endast ett fåtal personer frigöras från schemat för 

utbildning. Vid båda enkättillfällena kan det också vara så att den akuta händelsen som 

respondenten ska fundera över kan ha hänt långt innan enkäten skickades ut. Händelser kan ha 

glömts bort och blivit förskjutna i tid (Ejlertsson, 2005). Intressant att fundera över är 

svarandets psykologi som beskrivs i boken av (Ejlertsson, 2005). Frågeställaren formar en 

fråga med en viss innebörd men hur uppfattar respondenten frågan och de tillhörande 

svarsalternativen? Uppfattas fråga och svar olika under olika förutsättningar? Ejlertsson 

(2005) skriver vidare att något som kan påverka svaren i en enkätundersökning är att 

människor kommer ihåg vissa händelser men har svårt att minnas andra. Minnet förändras 

också av olika händelser i större eller mindre grad. Ett problem är också, svarar respondenten 

sant eller falskt, vissa beteenden överrapporteras medan andra underrapporteras (SKL, 2010). 

 

Det externa bortfallet, det vill säga de som inte svarade på enkäten men gått kursen går inte att 

fullständigt redovisa på grund av att flera personer som gått kursen hade avslutat sin 

anställning. Har det någon betydelse för resultatet? Om bortfallet är stort kan det naturligtvis 

påverka resultatet. Hur stort det får vara är en bedömningsfråga i varje enskilt fall (Patel et al., 

2011). Enligt Patel et al.,(2011) bör inte bortfallet vara mer än 20 procent . Svarsfrekvensen i 

den här studien var 2011 49 procent och 2013 59 procent. Det kan finnas fler förklaringar till 

den låga svarsfrekvensen. År 2011 var arbetsbelastningen och därmed stressnivån hög vilket 

kan ha medfört att tid eller ork inte fanns att läsa mail samt också svårigheter att komma åt 

datorer. Resultatet var lite bättre 2013 då var CEPS teamträning något alla kände till, för 

övrigt kvarstår de andra aspekterna.  Kanske hade det varit bra med en pilotstudie för att 

validera enkäten, i detta fall gjordes valideringen enbart genom att instruktörsgruppen 

innehöll alla tre yrkesgrupper som var aktuella i undersökningsgruppen och hela 

instruktörsgruppen godkände frågorna.  

 

 

 

Resultatdiskussion 

 

En något större andel personer upplevde sitt agerande i akuta situationer som bra eller mycket 

bra, 90 procent 2013 jämfört med 80 procent 2011 och ingen svarade att det var 

otillfredsställande. På en intensivvårdsavdelning är personalen tränade till att agera i akuta 
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situationer genom utbildning och erfarenheter samtidigt som det inträffar incidenter som sätter 

patientsäkerheten på spel. Enligt Orgeas et al., 2008 Rothscild et al., 2005 refererat i 

Ballangrud (2013) är intensivvårdspatienter utsatta för större risker med avseende på att 

Intensivvård är en högteknologisk verksamhet, som gör att personalens agerande är av största 

vikt för patientsäkerheten. 

 

År 2013 ökade personalens upplevelse av tydlig kommunikation, 84 procent tyckte den var 

bra eller mycket bra jämfört med 2011 då det var bara 61 procent som tyckte att den var bra 

eller mycket bra. En viktig åtgärd som det trycktes mycket på i träningen var att prata och 

tänka högt, samt använda sig av ” closed loop” som Härgestam, Lindkvist, Brulin, Jacobsson,  

& Hultin (2013) skriver i sin artikel att tala högt och använda sig av closed loop är viktigt för 

patientsäkerheten. Den med högst kompetens i ett team blir teamledare så alla kan hamna i 

den situationen. Härgestam et al.,(2013) menar vidare i sin artikel att ju högre utbildning och 

ju mer personalen tränat desto bättre blir kommunikationen och användandet av closed loop. 

Trots detta visar deras undersökning att det är ett glapp mellan den teoretiska kunskapen och 

den praktiska användningen av hög och riktad kommunikation samt closed loop, därför 

förordar de fler utvärderingar av träningsmodeller, kombinerat med införande av studier i 

trauma team träning för personalen (Härgestam et al,.2013).  

 

År 2013 upplevde 75 procent att de kunde bidra med förslag till åtgärder kring 

omhändertagandet av patienten jämfört med 52 procent 2011. Det visar på en ökning efter 

team träning där det övas på att alla i teamet är viktiga och kan bidra med bra initiativ för att 

föra teamarbetet framåt så att patienten ska få en bättre och säkrare omvårdnad och 

behandling. Liksom Shea-Lewis (2009) visar att personalens övningar i teamarbete har 

förbättrat deras förmåga till teamarbete så visar också den här undersökningen att teamträning 

ökar förutsättningarna för ett bättre teamarbete som gagnar patientens omvårdnad och 

behandling. 

 

En större del av personalen upplevde sin förmåga att ligga steget före 2013 tyckte 78 procent 

det jämfört med 2011, 57 procent. Det är säkert så att med träning och återkoppling inser 

deltagarna sin vikt i arbetsgruppen att komma med initiativ i omvårdnadsarbetet. Enligt Salas 

(2008) påverkar miljö, trötthet, stress, färdigheter och kunskaper arbetet i teamet, faktorer 

som kan påverka personalens förmåga att ligga steget före. 

 

Personalen upplevde sin förmåga att presentera sig med namn och funktion t.ex. sjuksköterska 

1 eller Iva-jour bättre 2013, 58 procent tyckte det jämfört med 2011, då 26 procent upplevde 

det. I Ceps konceptet Södersjukhuset AB (2013) ingår träning i att presentera sig med namn 

och funktion som ett viktigt moment då flera olika yrkeskategorier ska samarbeta i ett team. 

Det finns vissa nyckelpersoner som t.ex. sjuksköterska 1 som ska ta emot alla ordinationer 

från läkare 1 som ofta är teamledare. När en akut situation inträffar ansluter ofta mycket 

personal och det behövs en struktur runt patienten för att kunna ge rätt behandling och en god 

vård. 

 

År 2013 svarade 47 procent att de hade agerat som teamledare/samordnare/sjuksköterska och 

2011 gav 38 procent det svaret. De som hade svarat ja fick en följdfråga att besvara hur de 

upplevde sitt ledarskap under händelsen. Där svarade 66 procent 2013 att de upplevde sitt 

ledarskap som bra eller mycket bra och 2011 svarade 51 procent det samma. Enligt Salas 

(2008) finns det ett antal viktiga mekanismer som koordinerar teamarbete där teamledarens 
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kunskaper och färdigheter skattas högt och det kan påverka hela teamet hur teamledaren 

agerar. Därför är det ett bra resultat att personalen skattar sig högre efter genomgången 

träning. Samtidigt som Ceps teamträning enligt Södersjukhuset AB (2013) infördes, infördes 

även en omarbetad riktlinje som tydliggjorde hur arbetet i en akut situation ska gå till på IVA 

med avseende på olika roller i teamet samt arbetsuppgifter som hör till rollen. T.ex så är 

sjusköterska 1 den patientansvariga sjuksköterskan och skall ta emot ordinationer från den 

ansvariga läkaren, ofta även teamledaren. Dessa åtgärder syftade till att öka patientsäkerheten 

i akuta situationer. 

 

År 2013 ansåg 89 procent att deras förmåga att larma/tillkalla medarbetare på ett korrekt sätt 

var mycket bra eller bra jämfört med 2011 då 62 procent tyckte så. Ökningen här kan vara ett 

resultat av att det på Ceps träningen diskuteras och tränas i att ligga steget före och komma 

med initiativ. 

 

I enkäten frågades det efter hur personalen upplevde sin förmåga att lägga en patient i 

ventilator. Det visade sig att upplevelsen av ett mycket bra eller bra omhändertagande ökade 

2013, 86 procent upplevde det jämfört med 2011 då 76 procent tyckte så. Ett bra resultat är 

även att 2011 upplevde 11 procent, kunskapen som mindre bra eller otillfredsställande jämfört 

med 2013 då endast 1 procent ansåg det. En viktig omvårdnads och behandlingsåtgärd på en 

intensivvårdsavdelning är att vårda en kritiskt sjuk patient med andningssvikt och lägga 

patienten i ventilator. Kirkevold, 1996 refererat i Ballangrud (2013) skriver i sin avhandling 

att akuta situationer är otydliga, komplexa och inträffar plötsligt och oväntat, har ett kort 

förlopp med dramatisk karaktär där det krävs snabba beslut och åtgärder där det behövs 

kompetenta sjuksköterskor som ofta är först hos patienten. Kompetenta sjuksköterskor är 

betydande för patientens välfärd då de oftast är först hos den kritiskt sjuke blir det de som 

initierar första behandling och omvårdnad.  

 

Angående personalens upplevelser att bedöma vitala funktioner enligt principen ABCDE, 

skattade sig 87 procent som mycket bra eller bra 2013 jämfört med 72 procent 2011. Inte så 

stor skillnad vilket kan bero på att det är en väl känd åtgärd att undersöka patienten och som 

det undervisas i på alla utbildningar. Enligt Thim et al., (2012) är det en utvärdering och re 

evaluering som ska ske regelbundet. Det är också en omvårdnadsåtgärd som ingår i 

intensivvårdsjuksköterskans omvårdnadsstatus inför varje ny patient som hon/han vårdar, som 

troligen speglar det goda resultatet i den här frågan. 

 

Personalen upplevde att deras förmåga till ett korrekt omhändertagande av en patient i en akut 

situation ökade 2013 skattade sig 90 procent till ett bra eller mycket bra omhändertagande 

jämfört med 76 procent 2011. 

 

 Personalen upplevde sin förmåga att rapportera enligt SBAR bättre 2013 55 procent tyckte att 

den var bra eller mycket bra, jämfört med 2011 då 31 procent upplevde det. Kan även vara så 

att SBAR är en mer etablerad metod idag än 2011, men kanske har team träningen bidragit till 

resultatet. Det har visat sig att viktig information försvinner vid överrapportering och kan 

äventyra patientsäkerheten (Tews et al. 2012). Enligt SKL (2010) är brister i 

kommunikationen mellan personer och olika verksamheter en vanlig orsak till tillbud och 

allvarliga händelser i sjukvården. Sjukvården idag är en verksamhet där mycket information 

om olika kritiska tillstånd och behandlingar överförs mellan  många personer, yrkeskategorier 

och verksamheter där det är viktigt att ha en struktur för hur kommunikation och information 
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ska ske för att inte äventyra patientsäkerheten. SBAR är ett verktyg för detta så att 

patientsäkerheten inte äventyras. Alla yrkeskategorier bör rapportera enligt SBAR, det kan 

vara så att undersköterskan är ensam på rummet när patienten blir försämrad och en 

struktuerad rapport underlättar vidare åtgärder. Det är också så att det är lättare att följa med i 

en rapport om alla vet tillvägagångsättet i överrapporteringen. 

 

Alla frågor i enkäten handlade om personalens upplevelse av sin funktion och arbete i teamet. 

Resultatet visade att personalen skattade sig bättre på alla frågor efter genomförd teamträning. 

Det är viktigt att alla personalkategorier vet hur de ska agera vid en akut situation, ur både 

patientsäkerhet, omvårdnad och behandlingssynpunkt. Att konstruera ett team på ibland bara 

några minuter krävs det träning för, alla ska veta sina arbetsuppgifter och även veta vad som 

väntas av andra yrkeskategorier. Att vårda patienten i en kritisk situation krävs att personalen 

är bekant med rutiner och medicinsk behandling för att även kunna fokusera på patienten i 

detta svåra ögonblick. En patient med ångest och oro behöver stöd i den kritiska situationen. 

 

Slutsats 

 

Undersökningen visar att teamträning ökar personalens upplevelse av sin egen kompetens och 

förmåga att arbeta i team. Både kommunikation, ledarskap och korrekt omhändertagande av 

en patient i en akut situation blir bättre efter teamträning. 

 

Fortsatt forskning 

Det finns många intressanta funderingar som vuxit fram under resans gång. Det skulle vara 

intressant att studera hur ledarskap uppfattas av sjuksköterskorna både deras eget ledarskap 

men också läkarnas ledarskap och hur det påverkar teamet med tanke på att ledarskap är en 

viktig del i ett team, och avgörande i en kritisk situation även om alla i teamet har ett ansvar 

att föra teamet framåt, så vilar mycket ansvar på teamledaren. En kvalitativ studie med djup 

intervjuer i form av en magister uppsats blir kanske nästa steg. 

 

I teamträning vid den föreliggande studien är inte träning med anhöriga inkluderad men i 

senare repetitionskurser kommer detta att beaktas och användas som en form att 

vidareutveckla träningen. På Packard Children Hospital i Stanford USA är föräldrarna till 

tidigare kritiskt sjuka barn involverad i simuleringsövningar för att träna deltagarna, inte bara 

i det tekniska omhändertagandet utan även i att ta hand om föräldrarnas oro och frågor över 

sitt sjuka barn (Halamek, 2006 ). Frågor som till exempel skulle kunna studeras i framtiden är:  

- Ska föräldrarna vara närvarande under det kritiska tillståndet? 

- När ska föräldrarna bli uppdaterade om barnets tillstånd? 

- Vad gör vi om föräldrarna bryter ihop eller uppträder störande? 

- Om barnet dör hur tar vi hand om föräldrarna? 

- Vad händer efter dödsfallet?  

 

En annan viktig fråga är, hur vi ger varandra återkoppling efter allvarliga situationer, gör vi 

ens det? Och hur gör vi det? Det skulle vara mycket intressant att studera detta i framtiden. 
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                                                                                                                               Bilaga 1 

 

ENKÄT IVA-CEPS 
 

 

Reflektera över en akut situation på IVA du varit involverad i senaste tiden.  Du svarar på 

frågorna enligt en femgradig skala.  

  

1. Hur upplevde du ditt agerande som helhet? 

Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Otillfredsställande 

  

2. Hur upplevde du din egen förmåga till tydlig kommunikation? 

Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Otillfredsställande 

  

3. Hur upplevde du din förmåga att bidra med förslag till åtgärder kring omhändertagandet av 

patienten? 

Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Otillfredsställande 

  

4. Hur upplevde du din förmåga att ligga steget före i situationen? 

Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Otillfredsställande 

  

5. Hur upplevde du din förmåga att tydligt presentera dig och din funktion, t.ex. sjuksköterska 

1 eller IVA-jour? 

Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Otillfredsställande 

  

6. Agerade du som teamledare/ samordnare/ sjuksköterska 1 enligt akut omhändertagande av 

patient på IVA vid något tillfälle under händelsen? 

Ja Nej 

  

Om Ja fortsätt till fråga 7, om Nej fortsätt till fråga 8. 

  

7. Hur upplevde du ditt ledarskap under händelsen? 

Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Otillfredsställande 

  

8. Hur upplevde du din förmåga att larma/tillkalla medarbetare på ett korrekt sätt? 

Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Otillfredsställande 

  

9. Hur upplever du din kunskap kring handläggningen av patient som ska läggas i ventilator? 

Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Otillfredsställande 
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10. Hur upplever du din förmåga att bedöma vitala funktioner enligt principen ABCDE? 

Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Otillfredsställande 

  

11. Hur upplever du din förmåga till ett korrekt omhändertagande av en patient i en akut 

situation? 

Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Otillfredsställande 

  

12. Hur upplever du din förmåga att rapportera enligt SBAR? 

Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Otillfredsställande 

  

13. Hur är din känsla av lugn och trygghet i akuta situationer? 

Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Otillfredsställande 

  

Jag är 

kvinna man 

  

Jag är 

Läkare Sjuksköterska Undersköterska 

  

Antal år av yrkeserfarenhet <5 år/5-10 år/10-15 år / >15 år 

<5 år 5-10 år 10-15 år >15 år 

 

Har du gått kursen, teamträning på IVA? 

ja 

nej 

  

Har du deltagit i någon annan simulatorkurs med fokus på teamträning? 

Ja 

Nej 

 

  

Övriga kommentarer 

 


