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Sammanfattning 

Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av patienter i en 

högteknologisk miljö och arbetet sker självständigt med ASA I - II patienter. 

Anestesisjuksköterskan är en del av det team som ställs inför uppgiften att hantera en 

ofri luftväg och i en sådan situation är ett väl fungerande samarbete viktigt. 

Simuleringsträning är effektivt för att förbättra teamarbete och kunskaper. Incidensen av 

en svårhanterad luftväg är dubbelt så hög hos patienter utanför operationsavdelningen 

och då blir ett snabbt beslutsfattande viktigt för patientens överlevnad. Syfte: Syftet var 

att beskriva hur anestesisjuksköterskor skattar teamdynamiken, tillit till sin egen 

förmåga och psykologisk empowerment i en klinisk situation med ofri luftväg utanför 

operationsavdelningen. Ytterligare ett syfte var att undersöka samband mellan 

självskattningar av teamdynamik, tillit till sin egen förmåga och psykologisk 

empowerment. Metod: Ett frågeformulär angående teamdynamik, tillit till sin egen 

förmåga samt psykologisk empowerment delades ut till anestesisjuksköterskor på två 

sjukhus i Mellansverige. Frågeställningarna besvarades med deskriptiv statistik och 

Spearmans korrelation. Huvudresultat: Teamdynamiken och tilliten till sin egen 

förmåga vid en ofri luftväg utanför operationsavdelningen skattades högt av 

anestesisjuksköterskorna. Det fanns samband mellan teamdynamik, tillit till sin egen 

förmåga och psykologisk empowerment. Slutsats: Anestesisjuksköterskorna skattade 

att teamarbetet fungerar bra vid händelse av ofri luftväg utanför operationsavdelningen 

med en förbättringspotential kring kommunikationen i teamet. Simuleringsträning 

skattades som ett viktigt verktyg i att öva färdigheter och därmed rekommenderar 

författarna att simuleringsträning och utbildning i standardiserade 

kommunikationsmetoder kontinuerligt erbjuds för anestesisjuksköterskor. 
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Abstract 

Background: Nurse anesthetists are responsible to care for patients in high-tech 

environments and independently care for patients classified as ASA I – II. Nurse 

anesthetists work in the team that faces the task of managing an airway. A well-

functioning team is important in managing such tasks. Simulation training is effective to 

improve teamwork and knowledge. The incidence of difficult airway is twice as high in 

patients outside the operation theatre and rapid decision making is important for patient 

survival. Purpose: The purpose was to describe how nurse anesthetists rate team 

dynamics, clinician confidence and psychological empowerment in managing an airway 

outside the operating theatre. Another purpose was to investigate the relationship 

between team dynamics and clinician confidence in managing an airway outside the 

operating theatre and psychological empowerment. Methods: A questionnaire about 

team dynamics, confidence and psychological empowerment was distributed to nurse 

anesthetists at two hospitals in central Sweden. Research questions were answered with 

descriptive statistics and Spearman’s correlation. Results: Team dynamics and clinician 

confidence of managing an airway outside the operating theatre were highly rated by 

nurse anesthetists. There was a relationship between team dynamics, clinician 

confidence and psychological empowerment. Conclusion: Nurse anesthetists rated that 

team dynamics in managing an airway outside the operating theatre were highly 

functioning. Improvement potential regarding the communication in the team were 

identified. Simulation training was considered an important tool in practicing skills and 

therefore the authors recommend that simulation training and education in standardized 

communication methods are continually offered to nurse anesthetists.  
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1. Introduktion 

1.1 Anestesisjuksköterskans kompetensområde 

Anestesisjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö och ansvarar för den 

anestesiologiska omvårdnaden av patienten. Arbetet sker självständigt eller i samarbete 

med anestesiläkare på anestesiavdelningar och inom post-operativ-, prehospital vård, 

smärtenheter, akutmottagningar och vid katastrofplatser nationellt och internationellt 

(Riksföreningen för anestesi- och intensivvård & svensk sjuksköterkseförening, 2012). 

Anestesisjuksköterskans specifika kunskaper är avgörande för kvalitet och utveckling 

inom den anestesiologiska vården. Kunskaper inom medicin och omvårdnad är av 

yttersta vikt för utförandet av en god vård, dessutom krävs kunskaper inom etik, 

arbetsmiljö, pedagogik, medicinsk teknik och lagstiftning (Riksföreningen för anestesi- 

och intensivvård & svensk sjuksköterkseförening, 2012). 

Anestesisjuksköterskan arbetar självständigt efter ordination från anestesiläkare med 

Amerikan Society of Anesthesiologists (ASA) I-II-patienter och tillsammans med 

anestesiläkaren vårdas ASA III – IV-patienter samt akuta patienter (Hovind, 2011, 

Riksföreningen för anestesi- och intensivvård & svensk sjuksköterkseförening, 2012). 

På sjukhus är anestesisjuksköterskan högst delaktig i hanteringen av luftvägar och 

stabiliseringen av traumapatienter och har en viktig funktion i omhändertagandet av 

patienter med ofri luftväg utanför operationsavdelningen (Nordseth, Skogvoll, & 

Gisvold, 2005, Penn & Ruthman, 2005). Det är viktigt att som anestesisjuksköterska 

känna en trygghet och lita på sin kunskap och kompetens, kompetensen är också en 

kombination av effektiv klinisk träning och utbildning (Benner, 2015, Nguyen, Forbes, 

Mohebbi, & Duke, 2017).  

 

1.2 Teamarbete 

Anestesisjuksköterskan är en del av det team som ställs inför uppgiften att i svåra 

situationer hantera en ofri luftväg (Penn & Ruthman, 2005). En studie av Leasure et al., 

(2013) menar att ett effektivt och välfungerande interprofessionellt team har en positiv 

effekt på vården av en patient, likväl som andra kvalitetssäkrade vårdprogram. Att skapa 

effektiva team bestående av olika yrkesgrupper med dess spetskompetenser är något 

som sällan tränas på. Det finns således hög kunskap på individnivå men dessa individer 

har inte fått möjlighet till att träna tillsammans och teamet kan därmed inte fungera 

effektivt för att nyttja all kompetens (Leasure, et al., 2013).  
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Enligt Cook (2018) är det viktigt att vid svåra luftvägar ha en strategi och att inom 

teamet kunna kommunicera hur strategin följs. Det är också viktigt för teamets 

medlemmar att ha en förståelse för den mänskliga faktorn och hur den påverkar 

prestationen och resultatet. Det kan vara bra att ta hjälp av en handlingsplan för att 

undvika att teamet låser sig vid en strategi för att hantera luftvägen (Cook, 2018). Ett 

hinder för god kommunikation kan enligt Smith och Mishra (2010) vara de olika 

professionernas prioriteringar av arbetsuppgifterna. Icke-tekniska färdigheter är 

definierat som personliga, sociala och kognitiva färdigheter. Icke-tekniska färdigheter är 

ett komplement till tekniska färdigheter vilka är knutna till den egna professionen, 

kombinerat leder dessa kunskaper till en effektiv och säker yrkesutövning. Icke-tekniska 

färdigheter genom god kommunikation och team-koordination har visat sig kunna 

reducera risken för fel och olyckor (Flin & Maran, 2015). 

 

1.3 Simuleringsträning 

Simuleringsträning är en bra metod för att i en klinisk miljö träna på kritiska händelser 

och därigenom förbättra kunskap, skicklighet och attityder (Meakim, et al., 2013). Ett 

effektivt och skickligt team är viktigt för att lyckas i situationer med svåra luftvägar. 

Det är väl dokumenterat att kontinuerlig simuleringsträning förbättrar kommunikationen 

i teamet och förbättrar den kliniska skickligheten inom flera områden (van de Ven, et 

al., 2010, Frengley, et al., 2011, Augustine & Kahana, 2012, Figueroa, Sepanski, 

Goldberg, & Shah, 2013, Augustine & Kahana, 2012, Meakim, et al., 2013). Crew 

resource management (CRM) har sina rötter i flygindustrin och har adapterats inom 

olika organisationer. CRM är idag vedertaget inom hälso- och sjukvården. CRM bygger 

på att uppnå en högsäkerhetskultur och att alla teammedlemmar ska ha förståelse för att 

människor kan göra fel oavsett kompetens. CRM tränas genom att i simulerade miljöer 

öva tekniska och icke-tekniska färdigheter, utbilda personal om säkerhetsrutiner och hur 

stress och utmattning påverkar människan (Flin & Maran, 2015). 

Simuleringsträning i luftvägshantering har blivit rekommenderat men är fortfarande inte 

obligatoriskt inom alla operationsavdelningar. En studie av Lindkaer-Jensen, Cook & 

Kelly (2016) har visat närmare 50 procent av engelska sjukhus inte har någon formell 

träning av luftvägshantering utanför operationssal. 
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1.4 Luftvägshantering utanför operationsavdelningen 

Den fria luftvägen är ytterst viktig för att tillgodose syrgasbehovet hos individen och är 

därmed väsentlig för att kunna leva. Idag finns diverse hjälpmedel såsom 

endotrakealtub, svalgtub, näskantarell och larynxmask för att upprätthålla en fri luftväg, 

men trots detta skadas människor av syrebrist orsakat av en ofri luftväg (Hallen, 

Ullman, Frykholm, Nellgård, & Åkesson, 2015, Higginson, Parry, & Williams, 2016). 

Att inte lyckas med att ventilera eller att intubera en patient är mer frekvent hos akuta 

patienter, traumapatienter och patienter som behandlas utanför operationsavdelningen 

(Cook, 2018). Incidensen av en svårhanterad luftväg är mer frekvent hos patienter 

utanför operationsavdelningen (Nolan & Kelly, 2011). En studie utförd i Maryland, 

USA visade på att 13% av allvarliga problem med luftvägen skedde utanför 

operationsavdelningen och i dessa fall resulterade luftvägsproblemen hos alla patienter i 

hjärnskada eller dödsfall (Peterson, et al., 2005). God kunskap och planering kring 

luftvägshanteringen bidrar till en säkrare vård i såväl förutsedda som oförutsedda 

situationer (Hallen, Ullman, Frykholm, Nellgård, & Åkesson, 2015). Handlingsplaner 

för hantering av akuta eller svåra luftvägar har visat sig vara effektivt för att förhindra 

luftvägsrelaterade skador och leder till minskad förekomst av akut kirurgisk luftväg 

(Berkow, et al., 2009, Crimlisk, et al., 2017, Mark, et al., 2015). Det finns många 

anledningar till att en patient har en ofri luftväg; trauma, intoxikation, hjärtstopp, 

cerebral händelse samt cirkulations- och respirationssvikt är några av de vanligaste 

orsakerna (Nordseth, Skogvoll, & Gisvold , 2005). Ofta ställs anestesipersonal inför 

uppgiften att intubera och ventilera patienter utanför operationsavdelningen (Nayyar & 

Lisbon, 1997, Nordseth, Skogvoll, & Gisvold , 2005). Den viktigaste aspekten i 

luftvägshantering vid en ofri luftväg är att kunna agera och ta beslut om att göra 

någonting för att skapa fri luftväg. Det är vanligare att patienter skadas eller dör av att 

beslut att skapa fri luftväg inte görs i tid än av komplikationer av själva proceduren att 

skapa fri luftväg (Cook, 2018). 

 

1.5 Psykologiskt empowerment 

Psykologiskt empowerment handlar om makt, kontroll, självtillit, delaktighet och 

inflytande. Spreitzer har definierat psykologiskt empowerment genom fyra begrepp: 

Meningsfullhet: Individens värderingar står i relation till sitt arbete och arbetsuppgifter. 

Kompetens: Individens tillit på sina egna färdigheter och förmågor som krävs för att 

utföra ett jobb eller en uppgift. 
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Självbestämmande: Individen har inflytande över sitt eget arbete. 

Inflytande på arbetsplatsen: Tron på att individen har inflytande och kan påverka 

organisationen (Spreitzer, 1992, Spreitzer, 1997). Utifrån dessa psykometriska begrepp 

konstruerade Spreitzer ett validerat instrument som bygger på individens självskattning 

relaterat till de fyra begreppen meningsfullhet, kompetens, självbestämmande och 

inflytande på arbetsplatsen (Spreitzer, 1995). 

 

1.6 Patricia Benners omvårdnadsteori  

Erfarenhet leder inte automatiskt till inlärning och ökad kunskap utan det är när det 

teoretiska kunskaperna och erfarenheten kombineras med en reflektiv förmåga och den 

egna personligheten som man kan uppnå expertkunnande (Benner, 1993). Vidare menar 

Benner att som nybörjare, stadium 1, koncentrerar man sig på enskilda fysiska eller 

tekniska aspekter i omvårdnaden av patienten och uppfattar dessa som konkurrerande 

uppgifter till skillnad från stadium 5, expert, då man lärt sig att skilja mellan olika 

komplexa situationer. Då tas beslut och planer intuitivt och sker utan att man medvetet 

behöver välja ett visst alternativ för att målet ska uppnås (Benner, Tanner, & Chelsea, 

2012). Sjuksköterskor behöver träna kliniskt för att första vidden av sina handlingar och 

att helheten i en situation blir synlig först efter att hen tränat (Benner, 2015). 

 

1.7 Problemformulering 

Det finns i dagsläget evidens för att simuleringsträning av akuta situationer som trauma, 

hjärtstopp och svåra luftvägar främjar teamets prestation. Luftvägshantering utanför 

operationsavdelningen och anestesisjuksköterskans delaktighet i hantering av ofri 

luftväg är enligt författarnas litteratursökning outforskat i dagsläget. Det blir således 

viktigt att forska inom detta område då många intubationer och hantering av luftvägar 

hos akut sjuka patienter sker utanför operationsavdelningen. Det finns få studier inom 

detta område som undersökt hur anestesisjuksköterskan självskattat sin kompetens och 

tryggheten i teamarbetet i en situation med en ofri luftväg utanför 

operationsavdelningen.  

 

1.8 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur anestesisjuksköterskor skattar teamdynamiken, 

tillit till sin egen förmåga och psykologisk empowerment i en klinisk situation med ofri 

luftväg utanför operationsavdelningen. Ytterligare ett syfte var att undersöka samband 
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mellan självskattningar av teamdynamik, tillit till sin egen förmåga och psykologisk 

empowerment. 

 

1.9 Frågeställningar 

• Hur skattar anestesisjuksköterskor att teamdynamiken fungerar i en klinisk 

situation med ofri luftväg utanför operationsavdelningen? 

• Hur skattar anestesisjuksköterskor tillit till sin egen förmåga i en klinisk 

situation med ofri luftväg utanför operationsavdelningen? 

• Hur skattar anestesisjuksköterskor psykologisk empowerment?  

• Finns samband mellan självskattningar i teamdynamik, tillit till sin egen 

förmåga i en klinisk situation med ofri luftväg och psykologisk empowerment? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

En icke-experimentell tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Designen är lämplig för 

datainsamling vid en specifik tidpunkt (Polit & Beck, 2012).  

 

2.2 Urvalsmetod 

Deltagarna i denna studie har rekryterats genom bekvämlighetsurval. Denna 

urvalsmetod var lämplig för att nå de anestesisjuksköterskorna med erfarenhet av att 

hantera en ofri luftväg utanför operationsavdelningen. På så vis kan 

undersökningsgruppen ge information för att besvara studiens syfte (Polit & Beck, 

2012).   

 

2.3 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av anestesisjuksköterskor som arbetar inom öppen och 

sluten operationssjukvård på två sjukhus i Mellansverige. Sjukhusen har sammanlagt 

476 vårdplatser, 24 operationssalar och under år 2017 utfördes 15 308 operationer. På 

sjukhusen arbetar uppskattningsvis 85 anestesisjuksköterskor. Frågeformuläret 

skickades ut till 79 anestesisjuksköterskor som passade studiens inklusionkriterier, 

författarna har ej tagit hänsyn till vilka som under denna period varit sjukskrivna, på 

semester eller föräldralediga.  
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Inklusionkriterier var anestesisjuksköterskor med minst ett års yrkeserfarenhet inom 

såväl slutenvård som dagkirurgi. Exklusionskriterier var anestesisjuksköterskor med 

mindre än ett års yrkeserfarenhet, anestesisjuksköterskor under introduktion, 

anestesisjuksköterskor som inte var fast anställda på operationsavdelningen och 

befattningen verksamhetschef eller enhetschef. 

 

Av de 79 frågeformulär som skickades ut till anestesisjuksköterskor besvarades 47 

(59,5%). Det externa bortfallet i studien var 32 (40,5%) på grund av ej inlämnade 

frågeformulär. Ytterligare 2 (4%) bortfall av de 47 inlämnade frågeformulären 

registrerades då dessa inte var korrekt ifyllda. Två påminnelser skickades ut, efter första 

påminnelsen besvarade 16 anestesisjuksköterskor frågeformulär och efter andra 

påminnelsen ytterligare 6. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Mätinstrument 

Data samlades in med hjälp av två frågeformulär med självskattningsskalor, där 

anestesisjuksköterskor skattar sig själva. Vidare har bakgrundsdata gällande ålder, kön, 

antal år av yrkeserfarenhet som allmänsjuksköterska respektive anestesisjuksköterska, 

tidigare erfarenhet av luftvägshantering utanför operationsavdelningen, tidigare 

erfarenhet av simuleringsövning och deltagande i simuleringsövning inom de senaste 6 

månaderna efterfrågats. Frågeformulären i denna studie har genomgått reliabilitetstester 

där Cronbachs alfa (α) värden genererats för Team Dynamics and Confidence (TDC) 

(α=0,81) och psykologisk empowerment (α=0,92). 

 

2.4.2 Team Dynamics and Confidence (TDC) 

Frågeformuläret Team Dynamics and Confidence (TDC) Questionnaire har tidigare har 

använts i liknande kontext genom att ligga till grund för två studier angående akut ofri 

luftväg utanför operationsavdelningen. Frågeformuläret är designat för att mäta 

teamdynamik och tillit till sin egen förmåga (Tsai, et al., 2016, Crimlisk, et al., 2017). 

TDC användes för att undersöka teamdynamik och tillit till sin egen förmåga i en 

klinisk situation med ofri luftväg utanför operationsavdelningen. Frågeformuläret består 

av tio frågor indelade i tre domäner och besvaras genom en 5-gradig Likertskala. 

Svarsalternativen varierar från 1 = stämmer inte alls till 5 = stämmer helt, ju högre 
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värde desto högre tillit till teamdynamik och sin egen förmåga. Tre av frågorna berörde 

teamdynamiken, fem av frågorna berörde anestesisjuksköterskornas tillit till sin egen 

kliniska förmåga och slutligen två övergripande frågor om simuleringsträning samt om 

deltagaren känner sig trygg att bli behandlad av larmteamet. 

 

Frågeformuläret har utvecklats genom Delphi-metoden för att säkra innehållets validitet 

(Tsai, et al., 2016). För detta frågeformulär finns inget Delphi-värde publicerat. 

Delphimetoden är en metod som innebär att frågeformulär författas och testas av 

expertgrupper i minst tre omgångar. I den slutgiltiga versionen rekommenderas att 

konsensus bland expertgruppens deltagare uppgår till mer än 50 % (Polit & Beck, 

2012). Instrumentet har i reliabilitets-tester visat Cronbachs alfa (α) värde (α = 0,83) 

före och (α = 0,93) efter simulering (Tsai, et al., 2016). Efter tillstånd från författarna av 

originalartikeln översattes frågeformuläret till svenska. Vid översättningen har termen 

Emergency Airway Response Team (EART) anpassats till denna studies kontext, vid 

händelse av ofri luftväg utanför operationsavdelningen. Frågeformuläret pilot-testades 

av två anestesisjuksköterskor. Pilot-testet genomfördes i syfte att bekräfta innehållets 

validitet och därmed att innehållet i frågeformuläret var adekvat för studiens syfte (Polit 

& Beck, 2012). Anestesisjuksköterskorna i pilot-testet fick lämna synpunkter på 

frågeformulärets innehåll. Författarna efterfrågade kommentarer angående frågornas 

formulering och svarsalternativens konstruktion. Pilot-testet resulterade inte i några 

ändringar.  

 

2.4.3 Psykologisk empowerment 

Spreitzers psykologiska empowerment har använts i syfte att undersöka samband 

mellan anestesisjuksköterskors självskattningar i teamdynamik, tillit till sin egen 

förmåga i en klinisk situation med ofri luftväg och psykologisk empowerment. 

Psykologisk empowerment är ett validerat frågeformulär översatt till svenska och är 

applicerbart i denna studie då den mäter psykologiska egenskaper och 

arbetstillfredsställelse (Hochwälder & Bergsten Brucefors, 2005). Frågeformuläret 

innehåller tolv frågor inom fyra domäner; meningsfullhet, kompetens, 

självbestämmande och inflytande på arbetsplatsen. Varje domän representeras av tre 

frågor. Frågorna besvaras genom en 7-gradig Likertskala. Svarsalternativen varierar 

från 1 = stämmer inte alls och 7 = stämmer helt. Ett högre värde indikerar en högre nivå 
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av psykologisk empowerment. Reliabilitetstesterna av den svenska versionen har visat 

Cronbachs alfa-värden (α) mellan 0,77 och 0,90 vilket är värden som anses styrka 

reliabiliteten (Hochwälder & Bergsten Brucefors, 2005).  

 

2.5 Tillvägagångssätt  

Tillstånd att få genomföra studien ansöktes skriftligt via verksamhetschefen på berörda 

anestesikliniker i Mellansverige. Efter att ett signerat godkännande mottagits från 

verksamhetschefen kontaktades enhetscheferna på respektive operationsenhet via e-post 

en vecka innan studien påbörjades. I e-posten bifogades ett skriftligt informationsbrev 

angående studiens syfte, tillvägagångsätt samt en förfrågan om att vara behjälplig vid 

rekryteringen av anestesisjuksköterskor som uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterier. Enhetscheferna kontaktades sedan via telefon för att säkerställa att 

de fått information om studien samt för att anordna ett besök på respektive arbetsplats 

för att informera deltagarna om studien.  

 

Studien presenterades muntligt av författarna på respektive arbetsplats, detta för att 

skapa personlig kontakt med deltagarna, ge deltagarna möjlighet att ställa frågor och 

potentiellt öka svarsfrekvensen. I samråd med enhetscheferna beslutades att utdelningen 

av frågeformuläret skulle ske via deltagarnas personliga postfack. En svarslåda 

lämnades ut till enhetschefen och denna ansvarade för placeringen av svarslåda. 

Tillsammans med frågeformuläret bifogades ett missivbrev med ingående information 

om studiens syfte och tillvägagångssätt. Deltagarna fick information om frivillighet att 

delta i studien via missivbrevet och att samtycke att delta gjordes genom att lämna in 

frågeformuläret. Frågeformuläret i pappersformat delades ut och samlades in under en 

treveckorsperiod, vecka 10 – 12, 2018. Varje frågeformulär var numrerat för att veta hur 

många som lämnats ut. Då perioden för insamlingen skedde under en treveckorsperiod 

gavs deltagarna möjlighet att svara trots varierande arbetstider. En påminnelse till alla 

anestesisjuksköterskor skickades ut under vecka 11 och 12, 2018, av författarna via e-

post. I e-posten bifogades missivbrevet, frågeformuläret för utskrift och information om 

studiens syfte och tillvägagångsätt. Påminnelser skickades ut i syfte att öka 

svarsfrekvensen (Polit & Beck, 2012). 
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2.6 Dataanalys  

För att besvara frågeställningarna ett, två och tre hur anestesisjuksköterskor skattar att 

teamdynamiken fungerar i en klinisk situation med ofri luftväg utanför 

operationsavdelning, tillit till sin egen förmåga och psykologisk empowerment har 

deskriptiv statistik använts. Resultatet från analyserna redovisades som antal (N=), 

medelvärden (mean), median, intervall (max och min), standardavvikelser (SD) och 

procent (%). Spearmans korrelationsanalys användes för att besvara frågeställning tre, 

om det fanns samband mellan självskattningar i teamdynamik, tillit till sin egen förmåga 

i en klinisk situation med ofri luftväg och psykologisk empowerment. Spearmans 

korrelationsanalys är lämplig då data som samlats in är i ordinalskala och där data är 

snedfördelat (Polit & Beck, 2012). Analyserna utfördes med statistikprogramvaran 

Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) version 24. Båda författarna var med 

under datainmatningen i SPSS för att kontrollera att data förts in korrekt. Ett p-värde 

under 0,05 (p = <0,05) anses signifikant (Polit & Beck, 2012). 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden  

Studien genomfördes efter att tillstånd beviljats av verksamhetschef. De fyra 

forskningsetiska principerna beaktades. Autonomiprincipen genom att det var frivilligt 

att besvara frågeformuläret och att deltagandet kunde avbrytas genom att ej lämna in 

formuläret utan närmare motivering. Godhetsprincipen genom att studien potentiellt kan 

förbättra den kliniska verksamheten och kvalitén på att hantera den ofria luftvägen 

utanför operationsavdelningen. Rättviseprincipen har tagits i beaktning då alla deltagare 

har behandlats likvärdigt och med respekt, urvalsförfarandet i studien har inte gjort 

någon skillnad på deltagarnas bakgrund, etnicitet eller kön (Polit & Beck, 2012). Med 

principen att inte skada i åtanke har studien ej berört någon deltagares hälsa och risken 

att någon skadats psykiskt eller fysiskt var minimal, därför ansågs ansökan till 

forskningsetiskt råd inte behövas (Codex , 2018). Frågeformulären har delats ut 

anonymt till deltagarna i studien och endast varit numrerade i syfte att veta hur många 

som delats ut, detta med respekt för deltagarnas personliga integritet. Besvarade 

frågeformulär som hämtats från respektive arbetsplats har förvarats så att endast 

författarna har haft tillgång. Frågeformulären förstördes efter avslutad studie. I 

missivbrevet som fanns bifogat med frågeformuläret fanns kontaktuppgifter till 

författarna så deltagarna kunde ta kontakt vid eventuella frågor. Resultaten 

presenterades på gruppnivå så ingen deltagare kan igenkännas. Deltagarna kan ta del av 
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resultatet genom att få en kopia av studien när resultatet är sammanställt. I enlighet med 

Polit & Beck (2012) vägs nyttan kontra risker in, konfidentialitet garanteras, deltagarnas 

värdighet och integritet respekteras tillsammans med en rättvis behandling. 

3. Resultat 

Resultatet presenteras fortlöpande i text och följer författarnas frågeställningar kopplade 

till studiens syfte. Tabeller används för att tydligt redovisa de besvarade 

frågeställningarna.  

 

3.1 Bakgrundsdata 

Studiens undersökningsgrupp bestod av 45 anestesisjuksköterskor från två sjukhus i 

Mellansverige. De flesta var kvinnor (66,7%) och medianåldern var 48 år. Den 

genomsnittliga yrkeserfarenheten som anestesisjuksköterska varierade mellan 1 till 40 

år (mean 14,6). Majoriteten av anestesisjuksköterskorna (93,3%) hade erfarenhet av att 

hantera en ofri luftväg utanför operationsavdelningen och samtliga hade tidigare 

erfarenhet av simuleringsövningar. Bakgrundsdata över deltagarna presenteras i tabell 1. 

 

3.2 Skattning av teamdynamik i en klinisk situation med ofri luftväg utanför 

operationsavdelningen 

Anestesisjuksköterskorna i studien har generellt sett skattat frågorna inom domänen 

teamdynamik högt. Samarbetet i teamet ansågs fungera väl och det upplevdes att det 

fanns goda förutsättningar att våga säga till om patienten blev felbehandlad, se tabell 2. 

Kommunikationen mellan de olika professionerna i teamet har ett något lägre 

medelvärde (3,84) och har därmed skattats lägre än övriga frågor i domänen 

Tabell 1 – Bakgrundsdata över deltagarna (N = 45) 

Kön Antal (%) Man 

Kvinna 

15 (33,3) 

30 (66,7) 

  

Ålder (år) 28 (Min) 67 (Max) 47,93 (Mean) 

48 (Median) 

11,08 (SD) 

Yrkeserfarenhet som 

specialistsjuksköterska inom 

anestesisjukvård (år) 

1 (min) 40 (Max) 14,6 (Mean) 

10 (Median) 

11,63 (SD) 

Erfarenhet av att hantera en ofri 

luftväg utanför 

operationsavdelningen? Antal (%) 

Ja 

Nej 

42 (93,3) 

3 (6,7) 

  

Hur många gånger har du 

hanterat ofri luftväg utanför 

operationsavdelningen inom de 

senaste 6 månaderna? Antal (%) 

Ingen gång 

1 – 3 gånger 

4 – 6 gånger 

6 – 9 gånger 

>9 gånger 

18 (40) 

16 (35,6) 

4 (8,9) 

2 (4,4) 

5 (11,1) 

  

Har du tidigare erfarenhet av 

simuleringsövningar? Antal (%) 

Ja 

Nej 

45 (100) 

0 (0) 

  

Har du deltagit i någon form av 

simuleringsövning de senaste 6 

månaderna? Antal (%) 

Ja 

Nej  

30 (66,7) 

15 (33,3) 
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teamdynamik. Av anestesisjuksköterskorna har 16 (35,5%) skattat neutral eller lägre i 

påståendet ”Det finns en tydlig strategi för kommunikationen mellan läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor”.  

Tabell 2 – Beskrivande statistik för frågeformuläret TDC (N = 45) 

Teamdynamik Läkare, sjuksköterskor, och undersköterskor har ett väl 

fungerande samarbete. 

Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

3 

5 

4,22 

4 

0,67 

 Det finns en tydlig strategi för kommunikationen mellan 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

1 

5 

3,84 

4 

0,93 

 Förutsättningarna är goda för mig att våga säga till om jag 

upplever att patienten blir felaktigt behandlad. 

Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

2 

5 

4,42 

5 

0,78 

Tillit till sin egen 

kliniska förmåga 

 

Jag har god förståelse för min roll och mina 

ansvarsområden i händelse av akut ofri luftväg utanför 

operationsavdelningen. 

Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

3 

5 

4,71 

5 

0,59 

 Jag känner att jag har tillräckligt med träning och 

utbildning för att vara en effektiv och kompetent medlem 

i teamet vid händelse av akut ofri luftväg utanför 

operationsavdelningen. 

Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

2 

5 

4,36 

5 

0,80 

 Jag känner mig säker på att kunna identifiera förändringar 

i patientens tillstånd. 

Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

3 

5 

4,36 

5 

0,54 

 Jag känner mig kompetent att ta beslut i händelse av akut 

ofri luftväg utanför operationsavdelningen. 

Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

3 

5 

4,51 

5 

0,66 

 Jag känner mig förberedd att vårda patienter vid händelse 

av akut ofri luftväg utanför operationsavdelningen. 

Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

3 

5 

4,42 

5 

0,75 

Övergripande Jag skulle känna mig trygg att som patient bli behandlad 

av vårat larmteam. 

Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

1 

5 

4,24 

5 

0,93 

 Simuleringsträning är viktigt för att öva kliniska 

färdigheter. 

Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

3 

5 

4,84 

5 

0,42 

Skalorna rapporterades i 1 - 5, där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt. 

 

3.3 Skattning av tillit till sin egen förmåga i en klinisk situation med ofri luftväg 

utanför operationsavdelningen 

Resultatet visade att anestesisjuksköterskorna i studien skattade att de har god tillit till 

sin egen förmåga i en klinisk situation med ofri luftväg utanför operationssalen, se 
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tabell 2. Anestesisjuksköterskorna skattade således att de har god förståelse för sin roll 

och har tillräckligt med utbildning för att vara en kompetent medlem i teamet. 

Anestesisjuksköterskorna skattar sig även högt då det gäller att identifiera förändringar i 

patientens tillstånd, ta beslut vid händelse av ofri luftväg och att de är väl förberedda att 

vårda en patient med ofri luftväg utanför operationsavdelningen. 

 

3.4 Skattning av psykologisk empowerment 

Anestesisjuksköterskorna i studien skattade de två domänerna meningsfullhet och 

kompetens högt. Domänerna självbestämmande och inflytande skattades av 

anestesisjuksköterskorna lägre och hade en större spridning, se tabell 3. 

Tabell 3 – självskattning av psykologisk empowerment (N = 45) 

Meningsfullhet Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

4,33 

7 

6,35 

6,33 

0,66 

Kompetens Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

3,67 

7 

6,33 

6,67 

0,77 

Självbestämmande Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

2,33 

6 

4,58 

4,67 

1,09 

Inflytande Minimum 

Maximum 

Mean 

Median 

SD 

1,67 

7 

4,56 

5 

1,26 

Skalorna rapporterades i 1 - 7 där 1 = stämmer inte alls och 7 = stämmer helt.  

 

3.5 Samband mellan teamdynamik, tillit till sin egen förmåga i en klinisk situation 

med ofri luftväg och psykologisk empowerment 

Resultatet visade att det fanns ett samband mellan teamdynamik, tillit till sin egen 

förmåga i en klinisk situation med en ofri luftväg och psykologiskt empowerment. Alla 

domäner visar positiva korrelationer med p-värden <0,05, se tabell 4. Resultatet visade 

att starkast samband fanns mellan psykologisk empowerment och tillit till sin egen 

kliniska förmåga. 

Spearmans korrelationsanalys, skalor rapporterade i 1 - 5 respektive 1 - 7 där låga värden genererar låg självskattning 

och högre värde genererar hög självskattning, **Signifikant korrelation med ett p-värde <0,01, ***Signifikant med 

ett p-värde <0,001. 

Tabell 4 – Samband mellan teamdynamik, tillit och psykologisk empowerment (N = 45) 

 Tillit Teamdynamik 

Teamdynamik 0,406**  

Tillit  0,406*** 

Psykologisk empowerment 0,532*** 0,404** 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur anestesisjuksköterskor skattar teamdynamiken, 

tillit till sin egen förmåga och psykologisk empowerment i en klinisk situation med ofri 

luftväg utanför operationsavdelningen. Ytterligare ett syfte var att undersöka samband 

mellan självskattningar av teamdynamik, tillit till sin egen förmåga och psykologisk 

empowerment. Resultatet visade att anestesisjuksköterskorna skattade 

kommunikationen i teamet lägre jämfört med övriga frågor inom domänen 

teamdynamik i TDC-frågeformuläret. Anestesisjuksköterskans förståelse för sin roll i 

händelse av akut ofri luftväg utanför operationsavdelningen skattades högt med ett 

medelvärde på 4,75. Det fanns samband mellan de tre undersökta variablerna 

teamdynamik, tillit till sin förmåga och psykologisk empowerment. Det starkaste 

sambandet framkom mellan anestesisjuksköterskans tillit till sin egen förmåga och 

psykologisk empowerment. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Anestesisjuksköterskorna i föreliggande studie skattade att samarbetet mellan de olika 

yrkesprofessionerna i händelse av ofri luftväg utanför operationsavdelningen fungerade 

bra. En intervjustudie från Norge där 14 anestesisjuksköterskor deltog beskriver att bra 

samarbete är en av grundstenarna för ett bra teamarbete och krävs för att ge patienten 

högkvalitativ vård. Ett välfungerande samarbete i teamet ligger till grund för en trivsam 

och utmanande arbetsmiljö. Inom teamet var det viktigt att kunna lyfta professionella 

frågeställningar. Dåligt samarbete beskrevs som att anestesisjuksköterskan inte kände 

sig respekterad, inte fick använda sin kompetens eller inte kände sig betrodd av övriga 

teammedlemmar (Averlid & Bihari Axelsson, 2012). Samarbetet mellan professionerna 

handlar enligt Benner (1993) mycket om relationen mellan sjuksköterska och läkare. En 

rad faktorer som påverkar samarbetet är könsroller, kompetens och synen på 

professionernas status. Professionerna bidrar med olika saker i vårdandet av patienten 

men insatserna är av lika stor vikt (Benner, 1993). I föreliggande studie hade 

anestesisjuksköterskorna lång yrkeserfarenhet detta kan spegla att de skattat samarbetet 

högt. Med erfarenheten utvecklas anestesisjuksköterskans förmåga att fokusera på 

helheten och icke-tekniska färdigheter. Här kan anestesisjuksköterskan bidra med sin 

erfarenhet i kommunikationen med de andra i teamet. Benner (1993) menar att 

specialistsjuksköterskan i vissa fall kan ha längre yrkeserfarenhet än läkaren och kan 
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därmed bli ett stöd i beslutsfattandet. Specialistsjuksköterskans kommunikation med 

läkaren i en sådan situation sker ofta på ett indirekt sätt och inte i syfte att starta konflikt 

utan istället hjälpa den mindre erfarna läkaren att fatta ett beslut som gynnar vården av 

patienten (Benner, 1993). Benners resultat stöds av begreppet CRM där tekniska och 

icke-teknika färdigheter används för att arbeta i team i en akut situation. Inom CRM 

måste teamet kommunicera utan onödiga konflikter, utvärdera teamarbetet kontinuerligt 

och anpassa strategier för att arbeta vidare mot det gemensamma målet. Teamet ska 

således kunna hantera en dålig perstation genom att omorganisera arbetet, ta till vara på 

olika professioners skickligheter, diskutera felaktigheter, föra en dialog och 

kommunicera på ett tillfredställande vis (Sundar, et al., 2007, Flin & Maran, 2015). 

Detta överenstämmer med föreliggande studies resultat där anestesisjuksköterskorna 

skattade att de hade goda förutsättningar att säga till om patienten blev felaktigt 

behandlad.  

 

Att det fanns en tydlig kommunikationslinje inom teamet skattade 

anestesisjuksköterskorna lägre jämfört med de övriga frågorna inom domänen 

teamdynamik. Teamarbetet mellan yrkesprofessionerna inom operation har tidigare 

studerats, anestesisjuksköterskorna skattade då att teamarbetet med kirurger och 

operationssjuksköterskor fungerade sämre än teamarbetet mellan anestesiologer och 

anestesisjuksköterskor (Makary, et. al., 2006, Sexton, Thomas, & Helmreich, 2000). 

Resultatet i föreliggande studie skulle kunna förklaras av att olika yrkesprofessioner har 

olika prioriteringar i vårdandet av patienten och ett hinder för välfungerande 

kommunikation kan vara att de olika yrkesprofessionernas står i konflikt med varandra 

(Smith & Mishra, 2010). Det blir således viktigt att agera professionellt i teamet och att 

ge alla en möjlighet att delta i teamarbetet genom att ta vara på varandras kompetens 

och vara öppen för dialoger. Kommunikation och teamarbete är kopplat till begreppet 

icke-tekniska färdigheter. Anestesisjuksköterskestudenter i Norge deltog i en 

kvasiexperimentell studie där icke-tekniska färdigheter mättes under tre 

simuleringsövningar. Studien visade att icke-tekniska färdigheter ökade av 

simuleringsträning (Flynn, Sandaker, & Ballangrud, 2016).  

 

Det tekniska kunnandet hos den som hanterar en ofri luftväg är viktigt för att lyckas. 

Luftvägshjälpmedlen och kunskaperna är endast till fördel om de används korrekt och 

optimalt. Det är därför viktigt att lägga fokus på att optimera nuvarande tekniker med 
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hänsyn till den mänskliga faktorn. Således blir det viktigt att fokusera på 

kommunikationen i teamet och beslutsfattandet kring den ofria luftvägen (Cook, 2018). 

Enligt vad författarna i föreliggande studie kan erfara så är CRM applicerbart i 

hantering av den ofria luftvägen med hänsyn till både tekniska och icke-tekniska 

färdigheter. Riem, Boet, Bould, Tavares, & Naik (2012) fann i en retrospektiv studie 

genom observationer av simuleringsövningar en signifikant korrelation mellan tekniska 

och icke-tekniska färdigheter i simuleringsövningar. Anestesisjuksköterskorna i 

föreliggande studie hade alla erfarenhet av simuleringsövningar och skattade påståendet 

”Simuleringsträning är viktigt för att öva kliniska färdigheter” högt. Tidigare studier 

visar att simuleringsövningar är ett verktyg för att förbättra teamarbete och 

kommunikation (Tsai, et al., 2016, Crimlisk, et al., 2017, Mehta, Boynton, Boss, 

Morris, & Tatla, 2012). Simuleringsövning är en del i utvecklingen av kunnande på 

expertnivå (Benner 1993). Det är speciellt viktigt att ha ett väl fungerande team i arbetet 

kring svåra luftvägar, här är kontinuerliga simuleringsövningar bra för att träna 

kommunikation och kliniska färdigheter (Figueroa, Sepanski, Goldberg, & Shah, 2013, 

Frengley, et al., 2011, van de Ven, et al., 2010, Augustine & Kahana, 2012, Meakim, et 

al., 2013). Att utbilda personal i standardiserade kommunikationsmetoder kan förbättra 

teamarbetet och kommunikationen. Genom föreläsningar inom CRM kan 

kommunikation och teamarbete förbättras (Verbeek-van Noord, Bruijne, Twisk, Van 

Dyck, & Wagner, 2014, Hughes, et al., 2014). 

 

Enligt Leasure et al. (2013) finns ofta hög skicklighet och kunskap på individnivå i det 

interprofessionella teamet men dessa team behöver träna mer tillsammans för att kunna 

utnyttja allas individuella kompetens för att ge bättre vård till patienten (Leasure et al., 

2013). Resultatet i föreliggande studie visade att anestesisjuksköterskorna skattade tillit 

till sin egen kliniska förmåga i händelse av ofri luftväg utanför operationsavdelningen 

högt. Att ha god kännedom om sin roll och att kunna ta hand om patienten på ett bra sätt 

skattades även detta högt. Enligt (Hedenskog, Nilsson, & Jaenson (2016) beror 

anestesisjuksköterskans självuppfattade bild av sin professionella roll på ålder och 

yrkeserfarenhet. En kombination av teoretiskt kunnande och klinisk erfarenhet ger en 

förmåga att reflektera över och handla i komplexa situationer. Medelåldern  hos 

anestesisjuksköterskorna i studien var 47,93 år, medelvärdet för yrkeserfarenhet var 

14,6 år och 93,3% hade erfarenhet av att hantera ofri luftväg utanför 
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operationsavdelningen. Erfarenhet och träning leder till ett expertkunnande där 

anestesisjuksköterskan förstår vidden av sitt handlande (Benner, 1993). 

 

Anestesisjuksköterskorna som deltog i studien skattade teamdynamiken samt tilliten till 

sin egen förmåga högt och denna korrelerade med psykologisk empowerment. Kopplat 

till det teoretiska begreppet psykologisk empowerment visar detta att 

anestesisjuksköterskorna finner meningsfullhet i sitt arbete, anser sig kompetenta att 

utföra sina arbetsuppgifter, har självbestämmande i sitt arbete och inflytande på 

arbetsplatsen (Spreitzer, 1992, Spreitzer, 1995, Spreitzer, 1997). Resultaten från denna 

studie styrker tidigare forskning där Xiujun (2016) fann ett samband mellan 

självskattningar i psykologisk empowerment och självskattningar i arbetsprestation.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Frågeformuläret psykologisk empowerment är ett validerat mätinstrument och har 

använts i tidigare studier. TDC-formuläret har tidigare använts för att studera händelser 

av ofri luftväg i en kontext utanför operationsavdelningen och är utvecklat av en 

expertgrupp för att säkra innehållets validitet. TDC-formuläret fick av författarna 

översättas till svenska och pilottestades av två anestesisjuksköterskor för att kontrollera 

så att frågorna inte kunde missförstås. Inga ändringar gjordes efter pilottestet. 

Frågeformulären hade enhetliga skalor från negativt till positivt på varje fråga vilket 

minimerade risken för feltolkning av frågorna. Att frågorna var lätta att förstå och hade 

enhetliga skalor anses vara en styrka. Frågeformulären har reliabilitetstestats med 

Cronbachs alfavärden för respektive frågeformulär. Det genererade värdet för TDC i 

föreliggande studie var α=0,814 vilket är jämförbart med studien av Tsai (2016) som 

hade Cronbachs alfavärden på 0,83 samt 0,93. Psykologisk empowerment 

frågeformuläret i denna studie hade ett Cronbachs alfavärde 0,920 att jämföra med 

Xiujun (2016) α=0,86 och Hochwälder (2005) som hade värden mellan 0,77 och 0,90. 

Således kunde författarna styrka mätinstrumentens validitet och reliabilitet. 

Bakgrundsfrågorna i föreliggande studie skapades av författarna. Bortfall under 

datainsamlingen var en fråga angående anestesisjuksköterskornas antal år av 

yrkeserfarenhet som allmänsjuksköterska, frågan tolkades inte samstämmigt bland 

deltagarna och exkluderades därför bort ur analysen.  
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Frågeformuläret delades ut till alla anestesisjuksköterskor med mer än ett års erfarenhet 

som specialistsjuksköterska för att inkludera så många som möjligt i studien. Urvalet 

var ett bekvämlighetsurval vilket ger en snabb och mindre resurskrävande rekrytering 

än slumpmässiga urval. Vid denna urvalsmetod är det svårare att få ett generaliserande 

resultat (Polit & Beck, 2012). En svaghet i före liggande studie kan vara att författarna 

ej exkluderat sjukskrivna, de som hade semester samt föräldralediga eftersom 

svarsfrekvensen i studien riskerat att bli lägre. Personal från en öppen 

operationsavdelningen inkluderades i studien för att öka antalet deltagare. De 

anestesisjuksköterskor som arbetar där ingår ej i larmfunktionen på sjukhuset men 

många hade ändå erfarenhet av patienter med ofri luftväg utanför 

operationsavdelningen. I urvalsgruppen hade 93,3 % av deltagarna hanterat en ofri 

luftväg utanför operationsavdelningen och var därmed lämplig för studiens syfte, detta 

ökar studiens reliabilitet. 

 

Utdelning och insamling av frågeformuläret varade under en treveckorsperiod vilket kan 

ha lett till att deltagare ej hunnit svara på frågeformuläret under studietiden. För att öka 

validiteten i studien skickade författarna två påminnelser för att öka svarsfrekvensen. 

Svarsfrekvensen kan enligt Polit och Beck (2012) öka genom att skapa personlig 

kontakt med deltagarna. Personlig kontakt skapades genom att författarna personligen 

befann sig på respektive operationsavdelning för att informera om studiens syfte och 

genomförande. Studien nådde en svarsfrekvens på 59,9%, detta anses relativt lågt då en 

förväntad svarsfrekvens på 70% anses acceptabelt (Polit & Beck, 2012). Studien kan 

inte generalisera till en större population med ett deltagarantal på 45 

anestesisjuksköterskor vilket är en svaghet med studien. 

 

Frågeformulären numrerades av författarna i syfte att hålla räkningen på antalet 

utdelade frågeformulär. Numreringen var inte kopplad till någon specifik deltagare och 

därmed var frågeformuläret anonymt och kunde ej härledas till en specifik 

anestesisjuksköterska. I påminnelserna som skickades ut via e-post bifogades ett nytt 

frågeformulär till deltagaren för utskrift och det kan ej uteslutas att någon skulle kunna 

delta fler än en gång. En svaghet med studier där frågeformulär skickas ut med post 

eller besvaras via internet är låg svarsfrekvens (Polit & Beck, 2012). Frågeformulären 

delades ut i anestesisjuksköterskornas personliga postfack, det kan därmed ha påverkat 



 

18 

 

svarsfrekvensen negativt då postfacken kanske inte regelbundet kontrolleras av 

anestesisjuksköterskorna.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Anestesisjuksköterskan är en del av det team som ställs inför uppgiften att hantera en 

ofri luftväg utanför operationsavdelningen och omhändertagande av den kritiskt sjuka 

eller skadade patienten. Denna studie undersökte anestesisjuksköterskors egna 

skattningar av teamdynamiken, tillit till sin egen förmåga i en klinisk situation med ofri 

luftväg utanför operationsavdelningen och psykologisk empowerment. Studien 

identifierade att anestesisjuksköterskorna skattade kommunikationen i teamet kring den 

ofria luftvägen utanför operationsavdelningen lägre. Tidigare forskning visar att 

utbildning och simuleringsträning inom CRM förbättrar teamets prestation, 

kommunikation och förmåga att hantera akuta situationer. Genom att delta CRM-

träning kan anestesisjuksköterskan bli skickligare på tekniska och icke-tekniska 

färdigheter. Författarna av föreliggande studie anser därmed att simuleringsträning med 

CRM och standardiserade kommunikationsmodeller såsom situation, bakgrund, aktuellt 

tillstånd och rekommendation (SBAR) kontinuerligt bör erbjudas inom 

anestesisjukvården.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Anestesisjuksköterskans arbete utanför operationsavdelningen är i dagsläget ett relativt 

outforskat område trots att anestesisjuksköterskan tillsammans med anestesiologen utför 

kritiska moment utanför den ordinarie arbetsplatsen. Som en del i teamet som ansvarar 

för vården av kritiskt sjuka och skadade patienter med potentiella luftvägsproblem ställs 

anestesisjuksköterskan för utmanande arbetsuppgifter. Författarna anser att vidare 

forskning inom omhändertagande av patienter med ofri luftväg utanför 

operationsavdelningen från anestesisjuksköterskans perspektiv behövs. 

Anestesisjuksköterskor arbetar självständigt med patienter klassificerade som ASA I-II, 

det finns i dagsläget sparsamt med forskning om anestesisjuksköterskans tillit till sin 

egen förmåga och kompetens. En framtida studie som undersöker 

anestesisjuksköterskans tillit till sin egen förmåga skulle vara av stort värde. 
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4.6 Slutsats 

Anestesisjuksköterskan är en del av det team som ställs inför uppgiften att hantera en 

ofri luftväg utanför operationsavdelningen ändå är anestesisjuksköterskans perspektiv 

av detta arbete inte tillräckligt beskrivet i nuvarande forskning. I föreliggande studie 

skattar anestesisjuksköterskor att teamarbetet fungerar bra vid händelse av ofri luftväg 

utanför operationsavdelningen med en förbättringspotential kring kommunikationen i 

teamet. Anestesisjuksköterskan skattade tilliten till sin egen förmåga i en klinisk 

situation med ofri luftväg utanför operationsavdelningen högt. Ett samband fanns 

mellan teamarbete, tillit till sin egen förmåga vid händelse av ofri luftväg utanför 

operationsavdelningen och psykologisk empowerment. Simuleringsträning skattades 

som ett viktigt verktyg i att öva kliniska färdigheter och därmed rekommenderar 

författarna tid för simuleringsträning och att utbildning i standardiserade 

kommunikationsmetoder som CRM eller SBAR blir ett prioriterat område inom 

anestesisjukvården.
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