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Sammanfattning 
 
Bakgrund 

Anestesisjukvården i Sverige upprätthåller en hög grad av patientsäkerhet. Trots detta innebär 
all komplex verksamhet risker. Nuvarande lagstiftning och ett förändrat synsätt mot ett 
systeminriktat, förebyggande patientsäkerhetsarbete stöder behovet av att undersöka 
förekomsten av latenta, okända risker. 

Syfte 

Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av latenta patientsäkerhetsrisker i 
samband med anestesisjukvård 

Metod 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer inspirerade av Critical incident 
method med tretton anestesisjuksköterskor på tre sjukhus i Sverige. Insamlad data bearbetades 
med innehållsanalys. 

Resultat 

Studien påvisade att latenta riskfaktorer förekommer inom anestesisjukvård och att intervjuer 
med anestesisjuksköterskor ger en möjlighet till att tydliggöra dessa faktorer. Huvudområdena 
för de latenta risker som framkom är - organisation, kommunikation, datorsystem/ 
dokumentation och medicinsk teknisk utrustning. Dagliga situationer, ofta benämnda som 
problem eller ”strul” ses sällan som potentiella riskfaktorer och kan bli en integrerad del av 
rutinerna. De latenta riskerna som framkom under analysen har ofta inte blivit 
uppmärksammande inom organisationen. En väsentlig del av resultaten har samband med 
olika aspekter att kommunikation och information.  

Slutsatser 

- På ett övergripande plan visar denna studie att latenta patientsäkerhetsrisker förekommer 
inom anestesisjukvård i Sverige.  

- Att anestesisjuksköterskor besitter en mängd erfarenheter som inte utnyttjas tillfullo, 
eftersom det saknas möjligheter till reflektion och organiserad struktur för att tillvarata 
personalens erfarenheter.  

- Att riskanalyser i förebyggande syfte bör genomföras för att påvisa latenta riskfaktorer i 
ett preventivt patientsäkerhetsarbete.  

- Anestesisjuksköterskor bör ta ännu mer aktiv del i förebyggande patientsäkerhetsarbete 
och ställa krav på åtgärder av de brister som uppdagas. 

Nyckelord 

Patientsäkerhet, anestesisjukvård, latenta risker, anestesisjuksköterska 

 

 

 



 

 

Abstract  
 
Background 

Anesthesia healthcare in Sweden maintains a high degree of patient safety. However, as with 
most complex organizations, there are risks involved. Current legislation and a change in 
approach towards a system oriented, preventive patient safety work support the need to 
investigate the presence of latent, unknown risks. 

Aim 

The aim was to describe nurse anesthetists experiences of latent patient safety risks associated 
with anesthesia care. 

Method 

Data collection has been carried out by semi-structured interviews inspired by Critical 
Incident method with thirteen anesthesia nurses at three hospitals in Sweden. The collected 
data were processed by using content analysis. 

Results 

This study shows that latent risk factors exist in anesthesia care and interviews with nurse 
anesthetist can provide an opportunity to clarify these factors. The main areas of the latent 
risks that emerged were - organization, communication, computer systems / documentation 
and medical equipment. Everyday situations, often referred to as problems or "hassles", were 
rarely seen as potential risk factors and can become an integral part of the routines. The latent 
risks that emerged during the analysis have not often been drawn to attention in the 
organizations. An essential part of the results are related to various aspects of communication 
and information. 

Conclusions 

- At a general level, this study demonstrates that latent patient safety risks occur in 
anesthesia care in Sweden. 

- Nurse anesthetists possess a wealth of experience which is not fully utilized due to lack of 
time for reflection and organized structures for collection of staff experiences. 

- Risk analysis as a preventive measure should be implemented to detect latent risk factors 
in preventive patient safety efforts. 

- Nurse anesthetists should take even more active part in preventive patient safety efforts 
and require action when problems arise. 

Keywords 

Patient safety, Anesthetic nursing, latent risks, Nurse Anesthetist 
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1 INTRODUKTION  

I hälso- och sjukvårdens grundläggande tanke finns värnandet om varje människa som unik 
och viktig. Florence Nightingale citerad i SOU 2008:117 skrev redan 1863 att: Det främsta 
kravet på ett sjukhus är att det inte ska åstadkomma de sjuka någon skada. Detta kan även 
idag utgöra en grundpelare för alla som är verksamma inom sjukvården och leda till reflektion 
kring hur målet ska uppnås.  

Mina erfarenheter som anestesisjuksköterska och universitetsadjunkt har gett mig insikt i de 
möjligheter som finns för att bota och lindra sjukdom för allt fler patienter. Samtidigt har 
erfarenheterna gett mig en ödmjukhet inför den komplexa värld som anestesisjukvård innebär. 
All personal som samverkar inom operationsverksamhet gör dagligen fantastiska insatser för 
att på bästa och säkraste sätt ge god vård till patienterna. Samtidigt finns det i alla komplexa 
system inklusive anestesisjukvård, risker gällande patientsäkerhet. Patientsäkerhetsarbete 
behöver bedrivas på många olika sätt. Ett sätt som uppmärksammas av bl.a. Socialstyrelsen 
(SOU 2008:117) är betydelsen av förebyggande arbete och att synliggöra riskfaktorer inom 
sjukvården innan de bidragit till att patienter kommer till skada. Grunden för föreliggande 
arbete finns i ett intresse av att undersöka anestesisjuksköterskors erfarenheter i det dagliga 
arbetet och synliggöra latenta riskfaktorer som kan finnas inom anestesisjukvård. 

2 BAKGRUND 

I bakgrundsavsnittet beskrivs begrepp av betydelse, lagar och förordningar. Därefter följer en 
översikt om patientsäkerhet och tidigare forskning om patientsäkerhet inom anestesisjukvård. 
Avsnittet avslutas med en problemformulering och syftet för studien.  

2.1 Begreppsdefinitioner enligt Socialstyrelsen 

Patientsäkerhet - skydd mot vårdskada. 

Patientsäkerhetsarbete - arbete som syftar till patientsäkerhet genom att analysera, fastställa 
och undanröja orsaker till risker, tillbud och negativa händelser. 

Vårdskada - lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats 
av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av en patients tillstånd 
eller en förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet. 

Risk - möjlighet att en negativ händelse ska inträffa. 

Avvikelse - negativ händelse eller tillbud. 

Avvikelsehantering - rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa 
händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt 
och sammanställa och återföra erfarenheterna (Socialstyrelsens termbank, 2013). 

En definition av termen patientsäkerhetsrisk har inte hittats i lagstiftning eller förordningar, 
även om termen är vanligt förekommande. Utifrån en tolkning av termens bruk i regelverken 
definieras termen patientsäkerhetsrisk i föreliggande arbete såsom situationer eller faktorer 
som kan medföra att patienter drabbas av vårdskada.  
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2.2 Lagar och förordningar gällande patientsäkerhet 

Flera lagar och författningar styr regelverket kring patientsäkerhet i Sverige. Enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller 
kraven på god vård och på lika villkor. Vården ska tillgodose patientens behov av trygghet 
inom vård och behandling. Ledningen för hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att 
den tillgodoser hög patientsäkerhet och hög kvalitet.  

Regeringen tillsatte 2008 en patientsäkerhetsutredning (SOU 2008:117) med syfte att utreda 
situationen gällande patientsäkerhet i Sverige, samt ge underlag för ny lagstiftning inom 
området. I utredningen anges att i Sverige finns ett förhållandevis omfattande regelverk som 
syftar till att värna patientsäkerheten i hälso- och sjukvården.  Det som betonas är att vården 
ska tillägna sig och tillämpa den kunskap som redan finns och har utvecklats inom 
säkerhetsforskningen de senaste decennierna. Utredningen pekar på svårigheten att ge en hel 
och rättvisande bild av hur säker vården är. Mycket talar för att det finns ett mörkertal av 
risker, tillbud och vårdskador inom hälso- och sjukvården. Utredningen mynnade i en lag som 
antogs av riksdagen och trädde i kraft januari 2011. Den nya patientsäkerhetslagen innebär 
bland annat att vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. Vårdgivare ska både arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador 
och utreda såväl händelser som lett till en skada som händelser som skulle kunna ha lett till en 
skada (SFS 2010:659). Den som bedriver verksamhet ska fortlöpande utföra riskanalyser för 
att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa i verksamheten som kan 
medföra brister i verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9). Riskanalyser innebär att den som 
bedriver verksamheten ser framåt, det vill säga analyserar risker för att händelser skulle kunna 
inträffa i framtiden. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) anger också att hälso- och 
sjukvårdspersonal har ett eget ansvar att förutse risker gällande arbetsmiljö och sträva efter  
god patientsäkerhet. Det är hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att rapportera risker 
som kan eller skulle kunna leda till skada hos patienten.   

2.3 Förekomst och orsaker till vårdskador 

Sjukvården i Sverige och länder med motsvarande sjukvårdsystem är av hög kvalité och 
generellt är risken för komplikationer låg. En stor andel av de patienter och anhöriga som 
tillfrågas om vårdkvalité i olika enkäter uttrycker tillfredsställelse med vården. De ca 50 
nationella kvalitetsregister som finns över olika sjukdomar visar att den genomsnittliga 
medicinska vårdkvaliteten är god. Svensk sjukvård har i upprepade undersökningar visats 
hålla hög kvalitet även internationellt sett (SKL & Socialstyrelsen, 2012).  

I vårt närområde visade en dansk studie av Schioler, Lipczak, Pedersen och Mogensen (2001) 
att av 1 097 sjukhusvårdade patienter drabbades nio procent av någon form av vårdskada. 
Hälften av vårdskadorna bedömdes som undvikbara. Baserat på resultaten beräknades ca 5000 
personer att avlida i Danmark till följd av vårdskador, som inte kunde förklaras av 
grundsjukdomen. Studien var tänkt som en pilotstudie, men resultaten gavs en sådan 
betydelse att det omedelbart utgjorde ett underlag för en reformering av 
patientsäkerhetsarbetet vid danska sjukhus. 

De danska och internationella forskningsrönen medförde att Socialstyrelsen 2007 genomförde 
en nationell kartläggning av antalet vårdskador inom somatisk slutenvård. Resultaten visade 
att det kan vara upp till 100 000 patienter (8,6 %) som skadas och 3 000 som avlider till följd 
av en vårdskada varje år. Frekvensen av vårdskador och tillbud är därmed i samma 
storleksordning i Sverige som i andra länder med likartad utbildningsstandard och 
kvalitetsnivå inom hälso- och sjukvården (SOU 2008:117).  
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Att patienter skadas i samband med vård och behandling kan vara en följd av ett normalt 
risktagande som sammanhänger med den medicinska behandlingen. I bedömningen inför 
varje medicinsk åtgärd ingår också bedömningen av en kalkylerad risk, särskilt i relation till 
multisjuka äldre och omfattande operativa ingrepp med anestesi. Hälso- och sjukvård kan 
enligt Ödegård (2006) betraktas som en högriskverksamhet där marginalerna mellan ”rätt och 
fel”, mellan framgångsrik behandling och livshotande tillstånd kan vara små. Det finns inga 
enkla svar på varför patienter skadas eller att avvikelser uppstår. Några av de påverkande 
faktorerna som redovisas i Patientsäkerhetsutredningen (SOU 2008:117): 

- Ökade krav och brist på tid 
Kraven på personalen inom hälso- och sjukvården har ökat. De kortare vårdtiderna har 
medfört ett högre tempo. Detta samt det faktum att alltmer komplexa ingrepp kan 
utföras på alltfler patientkategorier ställer ökade krav på personalens medicinska 
kunskaper, färdigheter och erfarenhet. Dessutom finns krav på att nya uppgifter ska 
skötas samtidigt som de rent behandlande och vårdande uppgifterna ska klaras av.  

- Personalförsörjning och arbetstider 
Arbetssituationen för personalen är ofta sådan att den kan påverka säkerheten för 
patienterna. Långa arbetspass utan vila, stress och periodvis mycket hög 
arbetsbelastning ökar risken för felaktiga beslut. Resultaten visar på brister i 
vårdpersonalens arbetsmiljö – hög arbetsbelastning och brist på vikarier, för lite 
handledning, nya arbetsuppgifter samtidigt som vårdtyngden har ökat och ökade krav 
från patienter och anhöriga. 

- Personalens kompetensutveckling 
En annan risksituation gäller personalens kompetens. Den medicinska utvecklingen 
går snabbt, både vad gäller diagnostik och behandlingsmetoder, läkemedel och teknisk 
utrustning. Möjligheter till kompetensutveckling för vårdpersonalen för att möta de 
nya kraven och behoven erbjuds dock inte regelmässigt.  

- Organisation och vårdkedjor 
Risker för misstag i vården kan uppstå genom oklara ansvarsförhållanden, brister i 
kommunikation och informationsöverföring samt bristfälliga eller obefintliga rutiner 
och anvisningar för olika arbetsmoment vårdskada varje år. 
 

Ödegård (2006) bekräftar bilden av att stress, utbrändhet, inadekvat personalbemanning, 
vakanta tjänster och inhyrd personal, parallellt med omfattande organisatoriska förändringar 
och en alltmer tekniskt avancerad utrustning är exempel på faktorer som alla kan bidra till att 
riskerna för felgrepp och misstag ökar. Slutsatsen blir att säkerhetsarbetet inom hälso- och 
sjukvården bör uppfylla högre krav på identifiering och analys av risker i såväl befintlig som 
planerad verksamhet. 

2.4 Anestesisjuksköterskans yrkesfunktion 

I Sverige finns sedan decennier en tradition av anestesisjuksköterskor som innehar ett eget 
omvårdnads- och medicinskt yrkesansvar. Yrket utövas i ett nära samarbete med 
anestesiläkare och övriga medlemmar i operationslaget (som även består av kirurg, 
operationssjuksköterska och undersköterska). Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård 
är en skyddad yrkestitel (SFS 2001:212).  

Socialstyrelsen har utformat en Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005) men motsvarande finns inte för specialistsjuksköterskor. Däremot 
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beskriver Riksföreningen för anestesi och intensivvård (2010) anestesisjuksköterskans 
kompetens på följande sätt:  

Anestesisjuksköterskans övergripande arbetsområde är anestesisjukvård som förutsätter att 
anestesisjuksköterskan har goda kunskaper, inom både omvårdnadsvetenskap och medicinsk 
vetenskap. Dessutom krävs kunskaper inom arbetsmiljö, etik, medicinsk teknik, pedagogik, 
vetenskapsteori, kunskap om lagar och förordningar samt kunskap om arbete vid stora 
olyckor och katastrofer. 
Anestesisjuksköterskan innehar ett ansvar för att genomföra anestesier för vissa 
patientkategorier, vilket innebär bl.a. att administrera läkemedel, transfusioner och handha 
medicinsk teknisk utrustning.  Anestesisjuksköterskan har också ansvar för att tillgodose 
patientens omvårdnadsbehov, övervaka och styra anestesiförloppet, att kunna förebygga, 
observera och åtgärda problem och att kontakta läkare om anestesiförloppet avviker från det 
förväntade. Vid problem eller vid komplicerade operationer med svårt sjuka patienter 
samarbetar sjuksköterskan och anestesiläkaren under större delar av förloppet. Att inneha 
omdöme för att rådfråga och att be om hjälp är av största betydelse. Ansvaret för patienten 
medför också en väsentlig etisk aspekt genom att sjuksköterskan innehar funktionen att värna 
om en medmänniska som överlämnar sig i personalens händer. 

Perioperativ vård kommer i allt högre grad att betona och vara avhängig ett tvärprofessionellt 
arbetssätt som kännetecknas av en kontinuerlig dialog mellan anestesisjuksköterskan, 
anestesiologen, kirurgen och operationssjuksköterskan samt övrig personal i den perioperativa 
vården. Detta teamsamarbete skapar en god grund för att bedriva personcentrerad vård 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2010). 

2.5 Patientsäkerhet inom anestesisjukvård 

Anestesisjukvården har genomgått en remarkabel förändring. Utvecklingen har gått från att 
vara en uppgift som i början av 1900 talet sköttes av helt outbildade personer till dagens 
medicinskt- och tekniskt avancerade vård, som kräver hög kompetens hos personalen. Inom 
sjukvården har anestesiverksamhet haft en pionjär funktion inom patientsäkerhetsarbete och 
forskning kring olika säkerhetsaspekter. Influenserna till säkerhetsarbetet hämtades från 
början från andra verksamheter såsom flyget.  Detta har skett framförallt i USA, 
Storbritannien, Australien och Schweiz (Toff, 2010; Sexton, Thomas & Helmreich, 2000). 

När det gäller tillbud eller inträffade vårdskador visar Catchpole, Bell och Johnson (2008) i en 
stor studie baserad på 12 606 rapporterade avvikelser från England, att det under en granskad 
två års period uppstod avvikelse eller skada av låg eller medelmåttlig nivå i 22.5 % av fallen, 
medan allvarlig skada eller dödsfall inträffade i 2.1%. I Danmark fann man att avvikelser 
inträffade i 12.1 % av fallen, varav 0.5 % bedömdes vara kritiska. Riskerna ökade om 
patienten hade hög ASA poäng (gradering av patientens hälsostatus före operationen), hög 
ålder, buk och/eller akut kirurgi som medförde behov av komplicerade anestesiåtgärder 
(Maaloe et al. 2006).  

Det finns en mängd studier som har undersökt inom vilka områden och i vilken omfattning 
risker och avvikelser sker i samband med anestesi. Mångfalden i resultaten visar på 
komplexiteten i anestesiverksamheten, genom att en mängd olika faktorer har visat sig 
inträffa och kunna orsaka riskerna (Petty, Kremer & Biddle, 2002; Smith, Goodwin, Mort, & 
Pope, 2006). Områden som avvikelserna inträffade inom var bl.a. oväntade fysiologiska 
förändringar hos patienten, oväntade/svårtolkade mätvärden, utrustningsfel, brist på kunskap, 
svårigheter med anestesins genomförande, avvikelse från befintliga rutiner och 
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kommunikationsbrister mellan personalen. Sammantaget visar forskningsresultaten koncensus 
kring att säkerheten har förbättrats och att orsakerna är flera, t.ex. tillgång till medicinsk 
teknisk övervakningsutrustning (pulsoxymetri, capnografi, olika typer av larm på 
anestesiventilatorn). Andra betydelsefulla faktorer är förbättrad utbildning, tillgång till aktuell 
kunskap, bättre riktlinjer/rutiner (t.ex. om hantering av den svåra luftvägen), ökad kunskap 
om säkerhetens betydelse, incidensrapportering och säkrare läkemedel med färre biverkningar 
(Heine & Lake, 2004).  

Anestesiverksamhet betraktas enligt Socialstyrelsen (2004) som en högriskspecialitet med 
avseende på patientsäkerhet. I det komplexa scenariot i samband med anestesi blandas det 
planerade, med akuta, oplanerade och ofta avancerade åtgärder. Det ställs krav på snabba 
bedömningar och adekvata beslut, på personalens kompetens och förmåga till samarbete i 
stressade situationer. Förutom detta använder sig verksamheten av avancerad teknisk 
utrustning och läkemedelshantering. Enligt Svensk förening för anestesi och intensivvård 
(2005) ska det perioperativa arbetet i samband med anestesi och operation ska utgå från 
patientens behov och genomföras på ett sätt som tillgodoser patientens säkerhet. Vid 
anestesiarbete medverkar flera olika yrkeskategorier och arbetssituationen är sådan att 
likartade arbetsuppgifter kan utföras av personer med olika utbildning och behörighet. Det 
inträffar oförutsedda händelser som kräver improvisation och förändrar den planerade 
verksamheten. Detta kan ligga till grund för att missförstånd och förväxlingar uppstår. Därför 
är det viktigt att det finns utarbetade rutiner för ansvarsfördelning och arbetssätt. Dessa rutiner 
bör gälla vid elektivt anestesiarbete och så långt det är möjligt även vid icke planerade akuta 
anestesier. 

Trots de höga säkerhetsnivåerna, återstår det fortsatt arbete av genomförande och 
tillvaratagande av erfarenheter och kunskaper på klinikerna. Socialstyrelsen (2004) 
genomförde en verksamhetstillsyn inom anestesikliniker i Mellansverige. De konstaterade att 
vid samtliga anestesiavdelningar fanns det brister i avvikelsehantering, riskbedömning och 
uppföljning av verksamheten. Någon uppföljande rapport är inte genomförd, vilket gör det 
svårt att finna information om hur situationen är i dagsläget, men Patientsäkerhetslagen 
(2010) har medfört utökade krav och ansvar för genomförande av strukturerat 
patientsäkerhetsarbete på klinikerna. 

2.6 Tidigare forskning  

Forskning om patientsäkerhet inom anestesisjukvård är mestadels utförd av anestesiläkare, 
ibland i samarbete med sjuksköterskor. Bristen på forskning kan förklaras med traditioner, 
men också av att anestesisjuksköterskor inte finns i alla länder eller har en mer assisterande 
funktion. Vetenskapliga studier med relevans för patientsäkerhet utförda av 
anestesisjuksköterskor i Sverige har inte gått att finna. 

En del av studierna är utförda ur ett perioperativt perspektiv, vilket i detta fall innebär att 
studierna handlar om pre- och postoperativ vård eller utgår från ett 
operationssjuksköterskeperspektiv (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2008; Espin, Lingard, Baker, 
& Regehr, 2006; Scherer & Fitzpatrick, 2008; Silen-Lipponen, Tossavainen, Turunen, & 
Smith, 2005). Dessa studier om säkerhet på operationssalen visar att sjuksköterskorna anser 
att upprätthållande av patientsäkerheten är det viktigaste målet för deras arbete.  
Sjuksköterskorna upplevde hot mot säkerheten genom störningar som framförallt hade 
organisatoriska orsaker t.ex. genom ändringar i planeringen. Dessa kunde när som helst leda 
till att misstag begicks.  De största hoten mot säkerheten ansågs dock vara orsakade av kraven 
på ett ökat arbetstempo och personalbrist. En studie om teamarbete visar på faktorer som 
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påverkar arbetsklimatet på operationssalen och förutsättningar för en hög grad av säkerhet. I 
icke fungerande team kunde anestesisjuksköterskor uppleva osäkerhet, skuld, förnedring och 
oro. Olösta konflikter på organisations- och personnivå påverkade arbetet och kunde bidra till 
misstag. Osäkerhet kunde uppstå när man inte hade kännedom om de andra teammedlemmars 
kompetens, särskilt i olika överlämningssituationer. Organisationen i och utanför 
operationssalen hade också betydelse, t.ex. genom att hänsyn togs till fördelning av 
arbetsuppgifter efter individens erfarenhet och att tillgodose behovet av raster (Gillespie, 
Chaboyer & Fairweather, 2012; Gillespie, Chaboyer, Longbottom & Wallis, 2010). 

Från USA där patientsäkerhetsarbete har varit centralt sedan länge, finns studier som visar på 
olika sätt för sjuksköterskor att verka för ökad säkerhet för varje patient och att delta i arbetet 
med att bygga upp en säkerhetskultur på arbetsplatsen (Krenzischek, Clifford, Windle & 
Mamaril 2007; Windle, Mamaril & Fossum, 2008).  Prospektiva studier gjorda för att 
undersöka antalet och arten av uppkomna avvikelser och risker visar på ett brett spektra.  De 
risker som framkommer gäller avsteg från rutiner, materialbrist, utrustningsfel, 
läkemedelsmisstag, tryckskador hos patienten, dokumentationsbrister, fallskador, elektriska 
missöden, inställda operationer (i vissa fall när patienten redan var sövd), bristande 
identitetskontroll och kommunikationsproblem (Chappy, 2006; Mac Rae, 2007). 

När det gäller skador eller avvikelser som påverkade patienten fysiskt, framkommer 
respiratoriska problem, skador av läget på operationsbordet, blindhet på grund av tryck mot 
ögat och brännskador. Respiratoriska problem var de mest förekommande, medan de övriga 
var sällsynta (Petty et al. 2002). 

Wanzer och Hicks (2006) visar gällande läkemedelshantering i perioperativ vård att 
bidragande orsaker till misstag var situationsbundna (störning i ett arbetsmoment, akut 
situation), organisatoriska (personalbrist, personalbyte, övertidsarbete) eller personbundna 
(trötthet, kommunikationsbrister, otydlig ordination, dålig syn, dålig belysning). 

Gällande upplevelse av stress visar  studier att anestesisjuksköterskor ser stress som en del av 
arbetet och att den också kan vara positiv. Denna upplevelse av att en viss grad av stress var 
positiv ansågs vara väsentlig för att kunna utöva yrket. Nackdelen var att gränsen för stress 
ofta överskreds och blev negativ. Orsaker till negativ stress uppgavs vara patientrelaterade 
faktorer (svårt sjuka barn, dödsfall), organisatoriska faktorer såsom arbetstider, 
underbemanning och bristande samarbete i teamet. Den viktigaste stressfaktorn angavs vara 
de ständigt ökande produktionskraven och upplevelsen av att inte räcka till (Alves, 2005; 
Chipas & McKenna, 2011). 

2.7 Teoretiskt perspektiv 

Problemen när det gäller patientsäkerhet är mycket komplexa, därav är det också tydligt att 
lösningarna och det förebyggande arbetet inte kan baseras på enkla lösningar. Synsättet och 
den teoretiska grunden för att finna vägar till ett konstruktivt patientsäkerhetsarbete är av stor 
betydelse. Professor emeritus James Reason (1990, 1995, 2000, 2001, 2004, 2005) har under 
decennier bedrivit säkerhetsforskning och deltagit i den internationella debatten för att bidra 
till att förändra synsättet och metoderna för att finna problemlösningar. Enligt honom finns 
det två grundläggande sätt att se på den s.k. mänskliga faktorn, ett personinriktat eller ett 
systeminriktat perspektiv. Inom sjukvården har det dominerande synsättet varit att den 
mänskliga faktorn som tolkats utifrån ett personinriktat perspektiv. Enligt Ödegård (2006) har 
hälso- och sjukvården som är en verksamhet med risker, inte utvecklats på samma sätt när det 
gäller förebyggande, systematiskt säkerhetsarbete, vilket har skett inom andra verksamheter 
som inkluderar risker, t.ex. flyg, kärnkraftverk. 
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Enligt Reason (1995, 2000) är människor inte ofelbara, alla människor gör mer eller mindre 
fel varje dag.  Han anser att ingen individ verkar i ett vacum, utan alltid i ett sammanhang och 
tillsammans med andra individer. Genom analyser av inträffade katastrofer och tillbud inom 
olika verksamheter har han funnit att den slutgiltiga utlösande händelsen alltid har varit en del 
i ett händelseförlopp. 

Det är viktigt att framhäva att detta synsätt inte frigör individen från ansvar. Samtliga 
anställda inom sjukvården innehar ansvar för sina handlingar som regleras genom lagstiftning 
och förordningar, samt ett etiskt yrkesansvar. Däremot påverkar skillnaden i synsätt hur man 
ser på det förebyggande arbetet och kring utredning och konsekvenser av inträffade händelser. 

Det systeminriktade perspektivet inriktar sig på att arbeta förebyggande med att förändra de 
förutsättningar under vilka personalen arbetar genom att inrätta skyddande system, barriärer 
och olika säkerhetslösningar.  Detta behöver ske på olika nivåer i verksamheten. Individen ses 
som del av ett team, i arbetssituationen och helheten i organisationen (Reason 1995, 2001).  

En annan del i teoribildningen enligt Reason (1990, 2000) är en beskrivning av barriärer som 
finns i en organisation och som för det mesta gör att ett problem fångas upp och blockeras. 
När olyckan har inträffat har dessa barriärer inte fungerat, detta kan ses som hål i ostskivor 
ställda bredvid varandra (The Swiss Cleese model). Det säkerhetsförebyggande arbetet bör 
koncentreras på att definiera organisationens strukturer, dessa barriärer och framför allt, var 
bristerna finns.  Dessa brister benämns som aktiva eller latenta (dolda) fel. De aktiva felen får 
en omedelbar konsekvens. Dessa handlingar begås oftast av den som sist i en händelsekedja 
utlöser olyckan. De latenta felen däremot kan handla om bristfällig muntlig kommunikation 
där budskap missuppfattas, felaktigt utformade instruktioner, brister i den fysiska miljön (t.ex. 
olämplig placering av utrustning, otillräcklig belysning eller störande ljud). Det kan även 
handla om oklara ansvarsförhållanden, bristande tillgång till erfaren eller utbildad personal, 
eller orealistisk schemaläggning (Schaefer, Helmrieich & Scheidegger, 1994). De latenta 
felen kan genom olika utlösande faktorer (t.ex. hög arbetsbelastning, ovan personal, ny 
utrustning) leda till ett aktivt fel. Reason (1990, 2000)  menar att ett aktivt fel kan vara unikt 
för en enda olycka medan det latenta felet kan ge upphov till många olika typer av olyckor om 
det inte upptäcks. Det avgörande inslaget i arbetet med att förbättra säkerheten är därför att 
identifiera de övergripande latenta felen. 

Detta uppsatsarbete hämtar sin utgångspunkt i det systeminriktade synsättet för att beskriva 
latenta patientsäkerhetsrisker inom anestesisjukvård. För att citera James Reason (1990):      

”Att göra misstag är mänskligt. Man kan inte ändra den mänskliga naturen, men man kan 
ändra de omständigheter under vilka människor arbetar, så att antalet felkällor minskar och 
fel upptäcks tidigare och kan åtgärdas innan de leder till skada.” 

2.8 Problemformulering 

Patientsäkerhet är ett omfattande område av stor betydelse ur flera perspektiv, eftersom 
skador och komplikationer som uppstår inom sjukvården orsakar ett ökat lidande och 
förlängda vårdtider för de drabbade patienterna. Den humanitära aspekten ur patientens 
synpunkt är överordnad, men även andra motiv finns till patientsäkerhetsarbete.  
Sjukvårdspersonalen drabbas också hårt vid inträffade olyckor och konsekvenserna kan bli 
förödande, både på ett mänskligt och yrkesmässigt plan. Ur ett samhällsperspektiv är de 
ekonomiska kostnaderna för vårdskador höga, i form av förlängda vårdtider, nya operationer, 
sjukskrivning eller en bestående funktionsnedsättning hos patienten.  
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Anestesisjukvård är komplext och innehar många av de komponenter som anses utgöra en 
riskverksamhet. Genom utveckling inom bl.a. medicinsk teknisk övervakningsutrustning och 
personalens goda utbildningsnivå är dock graden av allvarliga komplikationer låg. Samtidigt 
kan man inte nöja sig med dagens situation, eftersom det i all verksamhet finns latenta risker 
som behöver synliggöras för att kunna arbeta med strukturerad förebyggande  patientsäkerhet.  

Anestesisjuksköterskans funktion i Sverige utmärker sig internationellt genom att 
sjuksköterskan har ett eget omvårdnads- och medicinskt ansvar inom givna ramar. Hon/han 
genomför anestesier på ett självständigt sätt och arbetar kontinuerligt patientnära. Parallellt 
med denna självständighet är sjuksköterskan alltid en del av en helhet, bestående av 
organisationen på arbetsplatsen och det nära samarbetet med andra yrkeskategorier. Det finns 
rikligt med internationell forskning inom patientsäkerhetsområdet med inriktning mot 
anestesisjukvård i ett brett perspektiv. Det saknas dock ännu studier från Sverige om latenta 
patientsäkerhetsrisker baserade på anestesisjuksköterskors perspektiv och därmed 
tillvaratagande av de erfarenheter och den kompetens som de besitter. Anestesipersonal 
behöver inneha en utökad kännedom om de latenta riskfaktorer som finns. Detta ligger i linje 
med Socialstyrelsens direktiv och Patientsäkerhetslagen, där det anges att förbättringar av 
patientsäkerheten kräver mer kunskap om risker och hur dessa ska förebyggas. Denna studie 
kan bidra till att beskriva anestesisjuksköterskans perspektiv på den dagliga verksamheten och 
de latenta patientsäkerhetsrisker som kan finnas. Studien kan också bidra till en större 
medvetenhet om problematiken, samt stimulera till förebyggande åtgärder för att 
anestesisjukvården ska bli ännu säkrare för patienterna. 

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av latenta patientsäkerhetsrisker i 
samband med anestesisjukvård 

4 METOD 

4.1 Design  

Studien har en kvalitativ, deskriptiv ansats. 

4.2 Urval och undersökningsgrupp  

Urvalet var inte strukturerat, utan skedde på basis av informanternas intresse för att delta. 
Muntlig information om studien gavs av vårdenhetscheferna på två operationskliniker och av 
författaren på en klinik. Vid dessa tillfällen anmälde några anestesisjuksköterskor sitt intresse 
för deltagande. Ytterligare några tillkom via s.k. snöbollsrekrytering. Vilket innebär att de 
fick information om studien av kollegor och därefter anmälde sitt intresse och samtycke till att 
delta. Skriftlig information delgavs innan deltagande.  

Studien genomfördes på tre operationskliniker i Mellansverige. Samtliga informanter var 
specialistutbildade anestesisjuksköterskor. Ålder 30- 63 år. Yrkeserfarenheten varierade 
mellan 4 till 34 år.  Totalt deltog tretton anestesisjuksköterskor, varav elva kvinnor och två 
män.   

4.3 Datainsamlingsmetod  

Metoden är influerad av ”Critical incident technique” CIT, som ursprungligen beskrevs av 
Flanagan redan 1954. Metoden har sedan dess tillblivelse vidareutvecklats och anpassats efter 
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nya forskningsfrågor. CIT är en praktiskt orienterad metod som ger forskaren en möjlighet att 
studera och förstå komplexiteten i sjuksköterskerollen och funktionen, samt om interaktionen 
mellan olika personer (Norman, Redfern, Tomalin & Oliver, 1992; Schluter, Seaton, & 
Chaboyer, 2008). Utgångspunkten är att den lokala kunskapen om risker i arbetet och hur 
dessa kan undvikas finns hos de människor som hanterar och är exponerade för dessa risker. 
Den anses lämplig att användas i studier av kliniska, praktiska problem och för att skapa en 
förutsägelse av något, t.ex. om roller eller aktiviteter. Detta ger möjlighet till att inte bara 
upptäcka nuvarande problem, utan också upptäcka potentiella kommande problem och för att 
kunna utverka lösningar i ett förebyggande syfte (Norman et al. 1992; Schluter et al. 2008; 
Kemppainen, 2000). CIT är inte definierad som en fast metod utan ska ses som en uppsättning 
av principer, som kan modifieras efter den aktuella situationen (Granskär & Höglund-Nielsen, 
2009). 

I denna studie valdes semistrukturerade, individuella intervjuer som metod eftersom det 
skapar tillfälle för informanterna att beskriva sina erfarenheter samt ger utrymme för 
reflektion och anpassning av intervjun. En semistrukturerad intervju innebär att frågeområden 
täcks in under intervjun och att följdfrågor kan ställas. En intervjuguide (se bilaga 1) 
användes för att ge struktur till intervjun. Frågorna i den följs inte slaviskt, utan anpassas till 
samtalet med informanten, bl.a. genom att ställa anpassade följdfrågor (Malterud, 2009). 
Intervjufrågorna syftade att till att stödja informanterna i att beskriva signifikanta områden 
eller problem som de erfarit i sin yrkesvardag. 

4.4 Tillvägagångssätt  

Vårdenhetscheferna på de tre klinikerna kontaktades skriftligt, informerades om studien och 
dess syfte. De gav därefter sitt medgivande för genomförandet av studien. 

En provintervju genomfördes för övning och för att undersöka om frågeställningarna i 
intervjuguiden fungerade. Denna intervju föll väl ut och inkluderades senare i resultatet. 

Intervjuerna spelades in efter medgivande av informanten och varade mellan 40-60 minuter, 
samtliga genomfördes i ett avskilt rum på eller utanför operationsavdelningen. Skriftlig och 
muntlig information gavs, inkluderande information om att informanten kunde avbryta sin 
medverkan utan att behöva förklara sig. För att bidra till anonymiteten gavs varje intervju ett 
ID nummer som sedan användes under hela analysprocessen. 

Antalet intervjuer var inte bestämt i förväg, utan bestämdes med stöd av när återkommande 
områden kunde identifieras och nya inte framkom. För att kunna uppfatta när detta skedde, 
transkriberades intervjuerna av författaren själv.  

Inför intervjuernas genomförande reflekterade författaren över sin förförståelse och över vilka 
möjligheter och nackdelar som kan finnas med de egna erfarenheterna av att ha arbetat som 
anestesisjuksköterska både inför intervjuerna men framförallt inför analysarbetet. 
Förförståelse innebär enligt Malterud (2009) våra egna erfarenheter, hypoteser och 
yrkesmässiga perspektiv. Innan och under projektet måste forskaren dock identifiera och 
tydliggöra sin egen förförståelse för att kunna få ett aktivt och medvetet förhållande till den. 

4.5 Dataanalys 

Data som framkommit genom användning av Critical incident method (CIT) kan analyseras 
på olika sätt, både kvantitativt och kvalitativt, även om de kvalitativa metoderna är vanligast 
(Schluter et al. 2008). Ett tillvägagångssätt är innehållsanalys, vilket valts som metod för 
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denna studie. Det finns flera olika sätt att genomföra innehållsanalys men det övergripande i 
metoden är att kunna ge beskrivningar av en företeelse eller ett fenomen (Hsieh & Shannon, 
2005).  Dataanalysprocessen baseras på Hsieh och Shannons (2005) beskrivning av 
konventionell innehållsanalys. Vilket innebär att analysen sker induktivt och att kategorierna 
bildas och benämns under analysen.  

Intervjuerna transkriberades av författaren själv så snart som möjligt efter intervjun. I 
samband med detta skedde en första bearbetning och text som relaterade till studiens syfte 
markerades. Författarens egna intryck och tankar skrevs ned och utgjorde den initiala 
analysen av texten. Tyvärr kunde inte arbetet med uppsatsen slutföras vid denna tidpunkt utan 
analysarbetet fick återupptas vid ett senare tillfälle.  

Analysarbetet inleddes med att lyssna på alla intervjuerna igen och att läsa igenom 
textutskrifterna för att kontrollera överensstämmelsen mellan dessa. Därefter genomfördes en 
ny genomgång av texten med markering av enheter som sammanföll med studiens syfte, det 
vill säga beskrev situationer och förhållanden som enligt författaren kunde relateras till latenta 
patientsäkerhetsrisker. Materialet var rikligt och ett stort antal enheter framkom. Samtliga 
markerade enheter gavs ett ID som gjorde att både intervjun och enheten kunde identifieras 
under hela processen. Detta underlättade möjligheten att kunna backa tillbaka och återigen 
läsa enheten i sitt ursprungliga sammanhang.  

Enheterna överfördes till ett kodningsschema som upprättats med datorprogrammet Microsoft 
Excel. Vid kodning koncentreras innehållet i textenheten för att på så vis tydliggöra dess 
innebörd och att göra materialet mer hanterligt. Därefter analyserades det kodade innehållet, 
vilket ledde vidare till att koder sammanfördes i kategorier. Vid kategoriseringen blev det 
synligt att det fanns ett hierarkiskt förhållande mellan kategorierna, vilket medförde ett behov 
av att skapa både under- och huvudkategorier. Denna del av analysarbetet är det svåraste och 
mest arbetskrävande (Hsieh & Shannon, 2005). Därefter benämndes de olika under- och 
huvudkategorierna och kontrollerades mot den ursprungliga texten. Kontroll skedde även av 
att kategorierna inte var överlappande, d.v.s. innehöll liknande information och att de innehöll 
koder från flertal olika intervjuer. Samtliga underkategorier tydliggjordes genom citat från 
intervjuerna vilket stärker trovärdigheten (Hsieh & Shannon, 2005). De olika stegen skedde 
inte i en linjär process utan med återkoppling och justeringar. 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Enhet Kod Underkategori Kategori 

Det är svårt att, kan ju ställa till det, 
man ska meddela till en person och 
sen ska den iväg till nästa och då har 
meddelandet glömts bort eller kanske 
förvandlats och blivit något annat, 
man går på rast och glömmer säga 
till att man har ringt eller tvärtom att 
man inte har ringt  

Bristande 
kommunikation 
orsakad av förvrängd 
information eller 
glömska 

Flera 
kommunikations-led 

Kommunikation 
inom och utanför 
operations-
avdelningen 

Sen har vi ju flera slags läkemedels-
pumpar som fungerar, programmeras 
på olika sätt. Där kan det också vara 
ett irritationsmoment om det inte är 
den som man är mest van vid, en som 
man ytterst sällan använder och om 
det är en stressig situation. 

Flertal olika sorters 
utrustning med 
varierande funktioner 

Icke standardiserad 
utrustning 

Medicinsk teknisk 
utrustning 
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4.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra allmänna huvudkrav; kravet om information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. Information om studien delgavs informanterna muntligt och 
skriftligt. Deltagandet baserades på frivillighet och kunde när som helst avbrytas. Intervjuerna 
och arbetsmaterialet kodades vilket säkerställer anonymitet och materialet förvarades på ett 
säkert sätt. Enligt gällande lagstiftning (SFS, 2003:460) har tillstånd från etiska kommittén 
inte begärts eftersom studien inte berör fysiska eller psykiska aspekter hos informanterna, 
eller en utsatt grupp. Inför alla empiriska studier är det viktigt att reflektera och tydliggöra 
eventuella etiska problem. Den etiska problematiken gällande denna studie kunde finnas i 
relationen mellan författaren och informanten i intervjusituationen, genom att frågorna om 
patientsäkerhet kan vara känsliga och beröra egna begångna misstag. Inom sjukvården finns 
fortfarande ett syndabockstänkande, där individen riskerar att ensam bli bedömd skyldig, trots 
att misstag nästan alltid sker i komplexa situationer där många olika faktorer påverkar 
(Ödegård, 2006). Vid genomförandet av intervjuerna och under databearbetningen har detta 
funnits med som en vägledande faktor, t.ex. genom att under intervjuerna inte fastna i 
beskrivningar av svåra upplevelser utan istället lägga fokus på händelser i det dagliga arbetet. 
Vid analysen och den skriftliga redovisningen av resultaten har hänsyn tagits till att inte 
återge situationer som kunde tänkas vara extra känsliga eller där personer kunnat identifieras. 

5 RESULTAT 

Resultaten baseras på anestesisjuksköterskornas beskrivningar av latenta patientsäkerhets-
risker som framkom vid dataanalysen. Varje kategori presenteras med tillhörande 
underkategorier. 

Tabell 2. Resultatkategorier 

Kategori Underkategori 
Organisation och arbetsmiljö  Prestationskrav och ökad stress  

Personalbemanning på jourtid  
Fysisk arbetsmiljö och hygien  

Kommunikation inom och utanför operations-
avdelningen 

Preoperativ kommunikation  
Flera kommunikationsled  
Ändrad planering  
Kontinuitet i patientens vård  

Kommunikation och samarbete på operationssalen Kommunikationsklimat  
Bristande lyhördhet  
Oklar ansvarsfördelning  
Utebliven eller indirekt kommunikation 
Muntliga ordinationer  

Datorsystem och dokumentation  Felaktig information  
Sårbarhet vid icke fungerande system  
Dokumentation saknas  
Parallella dokumentationssystem  
Komplicerade dokumentationssystem  
Dokumentation åt andra personer  

Medicinsk teknisk utrustning  Okunskap om utrustningen  
Informationsöverflöd och funktionalitet  
Utrustningsfel  
Värdering av erhållen information  
Handhavandefel  
Icke standardiserad utrustning  
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Informanterna som medverkade i studien beskriver att deras utgångspunkt för arbetet som 
anestesisjuksköterska finns en vilja att göra det bästa för patienten och att värna om patientens 
säkerhet i den utsatta position som det innebär att genomgå en operation och anestesi.  

5.1 Organisation och arbetsmiljö 

Inom det breda fält som kan inkluderas inom termerna organisation och arbetsmiljö framkom 
tre underkategorier vid analysen. 

5.1.1 Prestationskrav och ökad stress 

Informanterna berörde på olika sätt kraven på ökad effektivitet och ett uppdrivet arbetstempo 
på operationsavdelningen. De beskriver en ökning av kraven under årens lopp och uttrycker 
oro över denna utveckling. Anestesisjuksköterskorna betonar att de anser det vara viktigt att 
arbeta effektivt men att det är en balansgång mellan sund effektivitet och stress med överkrav. 
De upplever slitningar mellan sin vilja att vara väl förberedda inför patientens anestesi och att 
inte orsaka fördröjningar i operationsprogrammet. 

Att det blivit en högre arbetsbelastning att allt ska gå mycket snabbare och det får inte sinkas, 
och man hoppas att det ska gå bra, det finns risk där, man vill inte vara orsaken till att det 
här operationsprogrammet blir försenat eller att det ska bli struket eller operatören kommer 
påpeka att idag går det inte snabbt. 

Informanterna beskriver tidspressen vara som starkast i samband med byten mellan två 
patienter. Under denna period ska sjuksköterskan lämna av patienten, rapportera till 
sjuksköterskan på uppvakningsavdelningen, förbereda utrusning och läkemedel för nästa 
patient, möta den nya patienten, utföra kontroller och förbereda den nya patienten på 
operationssalen. Tidspressen kan ta sig uttryck i att något kan bli bortglömt, att rutiner 
frångås, att missförstånd uppstår om ett arbetsmoment är utfört eller inte. Andra exempel på 
misstag som kan uppstå är t.ex. bristande kontroll av patientens hälsostatus och läge på 
operationsbordet, kontroll av operationssidomarkering eller avsaknad av utrustning på salen. 

Det är om jag måste springa och hämta grejer som saknas, om vi säger att nån annan har 
förberett eller om jag har förberett och tappat fokus men, ja, de flesta försöker väl jobba så 
att man har gjort i ordning allt det man tror sig ska ha innan man rullar in patienten, det är 
viktigt, så att inte står och famlar, man ska ha planen klar redan, när vi tar in patienten då 
ska vi söva och göra våra åtgärder så fort som möjligt. 

Att man rationaliserar bort utan att tänka sig för, såna saker som är väldigt viktiga för 
patientsäkerheten, jag ser det som en väldigt stor risk att vi är på väg mot ett håll att vi 
kommer att få se mer anmälningar etc., för felbehandlingar och saker som har gått tokigt, för 
att det ska gå så fort. Patienten tenderar mer och mer att bli ett föremål, som passerar så fort 
som möjligt från punkt A till punkt B.   

5.1.2 Personalbemanning på jourtid 

Personalbemanning och arbetstidsplanering beskrivs innehålla latenta riskfaktorer. På jourtid 
(kvällar, nätter och helger) varierar arbetsbelastningen, men generellt ansåg informanterna att 
bemanningen var otillräcklig i relation till de behov som finns. Otillräcklig kompetens eller 
erfarenhet hos personal som tillåts arbeta självständigt på jourtid ses också som en riskfaktor. 
Förutom verksamheten på operationsavdelningen har anestesipersonalen en mängd andra 
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uppdrag gällande akut sjuka patienter bl.a. på akutmottagningen, förlossningen och 
vårdavdelningar vilket medför att de behöver lämna operationsavdelningen.  

Det fungerar relativt bra, det som kommer till mig på en gång är när man har 
jourtjänstgöring, kvällar och helger, då kanske det ska läggas en spinal och så går det ett 
larm där primärjouren är den som svarar, fast patienten sitter med en spinalnål i ryggen. Är 
det rätt organisation eller är det för snålt bemannat? 

Informanterna anser att arbetsbelastningen generellt har ökat på jourtid. En konsekvens av 
detta kan bli att man börjar göra avsteg från gällande rutiner, eftersom de upplever stress när 
många patienter väntar på att bli opererade. 

Vi ska söva så får anestesiläkaren ett larm och försvinner iväg och det drar ut på tiden. Han 
hör av sig och säger ni kan starta. I samband med intubationen går det inte att få ner tuben 
och trots flera försök, men det går att ventilera och då börjar patienten kräkas. Efteråt tittar 
man på röntgen och det är inget på lungorna, men det kunde mycket väl ha hänt att patienten 
hade aspirerat. Det är en sån situation att där skulle man skulle haft alla resurser tillgängliga 
när det var akut, man skulle ha väntat. Att det inträffade berodde på att det blev för bråttom, 
det fanns flera operationer som skulle utföras senare, vi ville bli av med det här. 

Otillräcklig personalbemanning kan medföra att anestesisjuksköterskan måste hjälpa till med 
andra personalkategoriers arbetsuppgifter. Detta kan utgöra en risk genom att hon tillfälligt 
måste lämna sin plats vid patientens huvudända och därmed förlorar den direkta kontakten 
med patienten och tillsynen av övervakningsutrustningen. 

Det var en gång när jag jobba det var natt, och då behövde dom en massa konstiga 
instrument och undersköterskan sprang och hämtade grejer och jag var i fotändan, öppnade 
paket, inte hos min patient. Det är fel, vi är där för patienten och vad som helst kan hända 
och det kan gå fort  

Det beskrivs även tillfällen på natten där anestesisjuksköterskan p.g.a. brist på 
undersköterskor har tvingats lämna operationssalen under pågående operation. 

Nu tänker jag inte på dagtid utan jourtid, när vi är sämre med personal. Jag har ju varit med 
om gånger när man varit operationssköterska, anestesisköterska och operatören på salen. 
Det tycker inte jag är säkert, ibland får man gå ut i förrådet och hämta saker och då ligger ju 
patienten där med en egen anestesi och man hoppas att det ska gå bra. 

5.1.3  Fysisk arbetsmiljö och hygien 

Den fysiska arbetsmiljön har betydelse för patientsäkerheten enligt informanterna. I detta 
ingår placering av utrustning, operationssalens storlek, ljudnivå, belysning och temperatur. 
Samtliga dessa faktorer kan påverka anestesisjuksköterskans förutsättningar för att på ett 
säkert sätt genomföra sitt arbete. I samband med vissa operationer och vid ingrepp på 
röntgenavdelningen är ljuset dämpat. Detta kan t.ex. medföra att det blir svårt att se och 
bedöma patienten status samt att utföra vissa arbetsmoment t.ex. att läsa texten på 
läkemedelsampuller. 

Det skulle vara mörkt på salen, det var så pass mörkt att man knappt såg vad man hade för 
läkemedel, och hon hade tagit fram två natriumkloridflaskor och ställt på bordet varav den 
ena var natriumklorid och den andra var xxx. (ett potent läkemedel). Jag skulle spola med 
koksalt och pulsen steg från 80 till 160. Jag tänkte vad det här och började snurra på 
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flaskorna och ser att det sitter en xxx etikett bakpå, också ett tillbud som kunde gått illa men 
som gick bra. 

Inom anestesisjukvård används mycket potenta läkemedel vars hantering kräver koncentration 
och en så störningsfri miljö som möjligt. Detta kan inte alltid uppnås beroende på t.ex. akuta 
situationer, men även i samband med planerad förberedelse av läkemedel framkommer 
betydelsen av hur arbetsmiljön fungerar gällande lokaler, störningsmoment och arbetsytor. 

Två sköterskor står och blandar läkemedel på samma trånga bord, ett läkemedel ska tillsättas 
i en påse och det blir en förväxling. Hela tiden folk runt dom som pratade och frågade om 
saker. 

Även de strikta riktlinjer som finns för hygien och städning på en operationsavdelning 
riskerar att bli hastigt utförda eller inte alls om tidspressen upplevs vara för stark. 

Stress påverkar som sjutton, det första man gör är ju att man inte städar på salen ordentligt 
mellan patienter, om man vet att man har åtta patienter på salen och det är ett himla tryck ut 
och in, så tullar man på städning, att man gör inte det ordentligt. 

 Ja, det är tiden, pressen. Sen har jag varit med om en incident, det skulle gå så snabbt i 
bytena att golvet inte torkat och en person ramlade, man låter inte golvet torka. 

Hygienrutiner såsom användning av skyddande plastförkläden och handskar kan tillhöra 
faktorer som förbigås, trots en medvetenhet om hur betydelsefulla dessa rutiner är för 
förebyggande av postoperativa infektioner hos patienten. 

Man ska sätta på sig förkläden och handskar, det tar också sin tid. Just det här, nu ska vi 
lyfta, då har dom redan lyft. Man börjar tulla på det här. Det är ju för patienten, viss del för 
en själv. 

5.2 Kommunikation inom och utanför operationsavdelningen 

Kommunikationen på en operationsavdelning sker på många olika sätt och på flera nivåer. 
Den inbegriper allt från planering till genomförande av verksamheten. Vid analysen 
framkommer att termerna kommunikation och information används parallellt, men att 
kommunikation av informanterna beskrivs som dialog, ett utbyte av information och 
diskussion, medan information beskrivs som en tillgång till data t.ex. genom datorer eller 
skriftliga dokument. Fungerande kommunikation och tillgång till information ges en central 
betydelse för patientsäkerheten av informanterna och brister i densamma innebär latenta 
riskfaktorer.  

En operationsavdelning kan ses som en serviceenhet, eftersom patienterna kommer dit under 
en begränsad tid och i ett särskilt syfte. Detta medför att flera olika aktörer är engagerade i 
patientens vård och att kommunikationsflödet mellan dessa måste fungera. Kommunikation 
sker kontinuerligt exempelvis mellan operationsavdelningen och vårdavdelningar, akut-
mottagningen, förlossningsavdelningen, laboratorier, blodcentralen och röntgenavdelningen.  
Det finns också flera tidsmässiga nivåer. Kommunikations- och informationsprocesserna sker 
både före, under och efter patientens operation. 
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5.2.1 Preoperativ kommunikation  

Patienter som ska genomgå en operation behöver möjlighet till individuellt anpassade samtal, 
information och förberedelser. Dessa förberedelser genomförs i samarbete med patient, 
kirurg, anestesiläkare och sjuksköterskor på vårdavdelningen. Om dessa preoperativa 
förberedelser i form av utredningar av kroppens funktioner, blodprover och 
läkemedelsbehandling är bristfälliga kan patienten utsättas för risker i samband med 
operationen och anestesin. Patienten behöver också vara mentalt förberedd och informerad 
om vad som kommer att ske på operationsavdelningen. Brister kring denna beredskap hos 
patienten beskrivs av informanterna vara mycket olyckliga, eftersom det medför att patienten 
och personalen inte kan samverka, utan att det första mötet på operationsavdelningen startar 
med otydlighet och i värsta fall en konflikt.  

Där står man med en lessen patient som inte vet vad en ryggbedövning är. Oftast är det att 
man inte frågat patienten, utan man har tagit för givet och patienten har en helt annan 
uppfattning och då är det patientens önskemål som gör att man byter anestesiform.  

Bristande förberedelse och kommunikation kan medföra problem för patienten, men också för 
anestesipersonalen. Exempel på risker som framkommer är osäkerhet om vilken anestesiform 
som ska användas, att patienten utsätts för en onödig anestesi, risk för förväxlingar, att 
planeringen behöver förändras och ny utrustning förberedas. 

För är det medicinska skäl kommer narkosläkaren till salen och bestämmer men ofta är det 
dålig kommunikation mellan operatören och anestesiläkaren när man bestämmer sig för att 
sätta upp för operation och inte kommer överens om vilken anestesiform patienten ska ha. 

Ibland kan kirurgens bedömning av ingreppets art och omfattning falera, vilket medför att en 
fördjupad anestesi istället för lokalbedövning krävs för att patienten ska kunna opereras. 

Det händer att kirurgen anmäler för ett ingrepp och att det ska göras lokalt, men det visar sig 
att det är alldeles för stort ingrepp, det går inte, vi måste söva och då är inte patienten 
bedömd för det. Och då är patienterna ofta väldigt sjuka, man måste stryka och utreda vidare 
om de kan sövas. 

Vissa sjukhus har som rutin att samtliga patienter inte träffar en anestesiläkare före vissa typer 
av operationer, utan att anestesibedömningen sker via datorbaserad information. Detta kan 
medföra att patienten inte är adekvat förberedd eller att information saknas när patienten 
kommer till operationsavdelningen. 

Här på denna klinik är det så att narkosläkarna inte träffar alla patienterna, utan man gör 
datorbedömningar. Det gör att vi känner oss tvungna att ställa mer frågor när patienten 
kommer, för det är helt olika sak att läsa papper än att träffa patienten. 

Man skulle ha bättre anestesibedömningar, skulle ha fler patienter som fick träffa 
narkosläkarna innan eller narkossköterskor för att få ett ordentligt samtal, så dom vet om 
möjligheterna med anestesin och lite risker. Det känns som om det är sent att prata om det 5 
minuter innan man ska genomgå en operation. Alla blir osäkra. 

Även om patienten erhållit information kan den missförstås eller inte efterföljas t.ex. gällande 
preoperativa förberedelser. Patienten innehar inte alltid kunskap om varför förberedelserna är 
viktiga och vilka konsekvenser avsteg kan leda till. 
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Det kan vara patienter som kommer hit och säger att dom inte har ätit eller druckit nånting, 
dom tycker att en liten smörgås var väl ingenting. Det har hänt och då kräktes hon i masken. 
Det hade kunnat gå illa.  

Risksituationer kan uppstå även om patienten blivit anestesibedömd av en läkare, t.ex. för att 
patienten av någon anledning inte vill eller vågar ge läkaren viss information. 

Jag löste för lunch och ingreppet blir klart och jag ska dra larynxmasken, då följer det med 
en tand. När jag tittar i munnen sitter alla tänder helt lösa. När jag tittar i journalen står det 
tandstatus utan anmärkning. Då kan han inte ha tittat på patientens tänder, utan litat på hans 
ord. När patienten vaknar säger han, jag har bara väntat på det här, att tänderna ska lossna. 
Patienten var inte så gammal 50 år ungefär, han tyckte det var genant.  

5.2.2 Flera kommunikationsled  

Inom operationsavdelningen är kommunikation och informationsutbyte en komplex process 
med många olika aktörer. En del i problematiken som framkommer vid intervjuerna är att 
informationen i vissa fall behöver passera flera led för att nå fram till de berörda personerna, 
vilket kan medföra att den inte når fram alls eller att någon av de berörda personerna inte nås 
av informationen. Informationsöverföringen kan också bli blockerad av att personalen blir 
distraherad av akuta uppdrag eller ett behov av att utföra flera arbetsuppgifter samtidigt. 

Det är svårt att, kan ju ställa till det, man ska meddela till en person och sen ska den iväg till 
nästa och då har meddelandet glömts bort eller kanske förvandlats och blivit något annat, 
man går på rast och glömmer säga till att man har ringt eller tvärtom.  

Kommunikation är en väldigt svår bit att komma åt, hur man, både i den lilla och den stora 
gruppen hur man kommer fram med ett budskap på rätt sätt, man gör oftast egna tolkningar 
av budskap och då är man inte sanningen så nära alla gånger. Det är många vägar 
informationen ska gå innan den kommer fram. 

5.2.3 Ändrad planering 

Det karakteristiska för verksamheten på en operationsavdelning är att den är föränderlig. 
Beredskapen på förändringar beskrivs av informanterna som en del av vardagen, gällande 
arbetsuppgifter och vilka patienter som sjuksköterskan ska vårda. Brist på tydlig 
kommunikation i samband med om ändrad planering utgör en riskfaktor genom de 
konsekvenser som adekvat informationsbrist utgör i samband med byte av patienter och 
personal mellan olika operationssalar. De latenta risker som beskrivs handlar om förväxling 
av patienter, att utrustning saknas eller att sjuksköterskan snabbt får förbereda för en annan 
anestesiform.  

När man t.ex. ska styra om, vi ska ha den patienten på den salen istället och den patienten 
där, för att det blir bättre logistik. Då ska man styra om hela programmet. Där vill det till att 
jag inte blir avbruten nånstans, när det är flera personer som berörs. Det kan bli fel att hela 
laget inte får reda på att vi ska ha en annan akut patient. Alla måste ställa om sig, det kan 
vara t.ex. att det inte ska vara narkos utan spinal.  

Förändringar i personalsituationen kan också utgöra en riskfaktor om informationen inte når 
fram till de berörda. 
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En doktor blir sjuk men det når det inte oss här, utan vi förbereder patienten, söver och klär 
in och söker doktorn. Han svarar inte, och vi söker och söker. Sedan får vi reda på att han är 
sjuk. 

5.2.4 Kontinuitet i patientens vård 

Kontinuitet i patientens vård är en betydelsefull patientsäkerhetsfaktor som riskeras när 
personal ska avlösa varandra. Personalbyten är nödvändiga av många orsaker, men utgör 
situationer där informationsöverföring om t.ex. patientens tillstånd eller utförda åtgärder kan 
missas och därmed medföra risker. 

Ibland är det mycket personalbyten kring en patient och det är inte heller bra kan jag tycka. 
Då kan du tänka dig att när man lämnar på UVA, så är det ett hopkok av en massa olika 
personer. Det är inte bra, det ska man fixa med logistiken så att det blir bättre. 
Narkosläkarna växlar precis lika mycket, om inte ännu mera.  

5.3 Kommunikation och samarbete på operationssalen 

Kommunikation och samarbete kan ses som en bas och förutsättning för fungerande 
operationssjukvård. En operationssal är en enhet där samarbetet mellan flera 
personalkategorier (undersköterska, operations- anestesisjuksköterska, kirurg och 
anestesiläkare) måste fungera, men det framkommer latenta faktorer som kan medföra att 
problematik och risker uppstår. Det finns ett nära samband mellan kommunikation och 
samarbete, eftersom samarbetet mellan personerna på operationssalen baseras på verbal 
kommunikation. Det framkommer dock även andra delar med beröring till samarbete såsom 
rådande arbetsmiljöklimat, ansvarsfördelning och samarbetsproblem mellan olika 
yrkesgrupper.  

5.3.1 Kommunikationsklimat 

Kommunikation och informationsöverföring inom operationssalen angavs av informanterna 
påverkas av det rådande arbetsmiljöklimatet på operationsavdelningen som helhet. 
Informanterna ansåg att kommunikationsklimatet mestadels var gott, men att det i vissa fall 
fanns en risk för jargong och en fränhet i tilltalet av varandra. Konsekvenserna av detta 
beskrivs vara irritation, koncentrationsproblem och att samarbetet försvårades. 

 Det finns en sån där jargong här ch det finns på andra ställen också, att om det är nånting 
som strular så är det alltid narkosens fel. Det är alltid åt det hållet, det är lite på skoj för det 
mesta, men ibland finns det ett allvar och då taggas det upp på salen så att det inte är ett 
skämt längre, utan allvar. Det här blir säkerhetsrisker.  

5.3.2 Bristande lyhördhet 

Det förekommer situationer där informanterna uppfattar bristande lyhördhet från andra 
yrkesgrupper på operationssalen, särskilt påtagligt blir detta om det uppfattas gå ut över 
patienten. Informanterna uppger att målet vid sövning och väckning är att patienten ska 
uppleva miljön som så lugn som möjligt och att sjuksköterskan kan ha full koncentration på 
patienten utan att bli störd. Dessa moment sammanfaller med operationspersonalens behov av 
att arbeta med uppdukning och förberedelser, vilket gör att störningsmoment kan uppkomma 
och att ljudnivån blir hög. 
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 Det är jätteviktigt, att dom vet om mitt jobb att när man ska väcka att det ska vara tyst och en 
alltid är kvar på salen. Ändå respekterar inte alla det. Det är bristande patientsäkerhet. 

Det kan vara så att jag som narkossköterska tar in min patient och så ska jag sticka den här 
rädda personen och nånstans i periferin håller nån på att dukar och tar upp instrument och 
pratar högt om att problem, att det fattas eller att det är osterilt.  

5.3.3 Oklar ansvarsfördelning 

Det nära samarbetet mellan anestesisjuksköterska och anestesiläkare är av stor betydelse för 
kvaliteten av patientens vård. Både sjuksköterskan och läkaren har ramar för sin 
yrkesfunktion och ansvarsområden, men det finns också arbetsuppgifter där ansvaret är delat 
eller kan växla mellan läkare och sjuksköterska eller i vissa fall en undersköterska. Detta kan 
utgöra en risk om situationer uppstår där man uppfattar att någon annan ska ha utfört ett 
arbetsmoment, men att detta inte blir utfört.  Även när någon bryter en arbetsrutin, utan att ha 
kommunicerat och tydliggjort vad förändringen innebär, kan det orsaka missförstånd och 
fördröjningar, särskilt när arbetet sker under tidspress.  

Jag har varit med om att narkosläkarna vill hjälpa till för att det ska gå snabbt och dom tar in 
patienten och kopplar upp allt, och jag frågade om allt är klart, men svaret blev det har jag 
inte frågat om.  I all välmening, men det kan också bli att vi får koppla loss allting och gå 
iväg till toaletten för att patienten måste ha en tömt urinblåsan innan vi började.  

Det kan vara någon som har gjort i ordning när man kommer tillbaka, då är det oklart om det 
är gjort alltihopa, men undersköterskorna tar inte hand om några gamla läkemedel, men då 
ligger det saker blandat, gamla och nya sprutor. Det ska gå snabbt bara.  

I samband med anestesi finns det inte endast ett sätt att göra saker, utan åsikterna om de bästa 
sätten att genomföra anestesi och olika arbetsmoment kan variera. Komplicerade situationer 
kan uppstå när sjuksköterskan upplever att hon tvingas medverka i åtgärder som strider mot 
rutiner eller som inte överensstämmer med tidigare erfarenheter. 

Just den här doktorn säger att gör så, och jag känner, det vill jag inte, det är svårt. Det är 
inte det bästa för patienten. 

5.3.4 Utebliven eller indirekt kommunikation 

Ett gott samarbete beskrivs av informanterna som norm, men friktion och kommunikations-
brister förekommer mellan olika yrkesgrupper. Dessa situationer uppfattas som svåra att 
hantera. Konsekvenserna av mer allvarliga kommunikationsbrister i form av uteslutande av 
information eller ett otrevligt bemötande beskrivs som känslomässigt belastande samt bidrar 
till osäkerhet och i värsta fall risker. 

Det är nog mer i grund och botten på att den människan är osäker. Och då lägger den sig i 
mera, för dom litar inte på någon.  En narkosläkare kommer in, skruvar ner gasen och går ut. 
Inte sagt nånting, inte tagit reda på nånting, bara skruvar ner gasen. Sen gjorde hon det en 
gång till, gjorde exakt likadant. Och gick ut igen. Fast hade jag inte sett att hon var där och 
skruva ner, hade det blivit väldigt konstigt och osäkert, irritation, som inte är bra för 
patientens skull naturligtvis, det kan bli ren trots, det är inte bra. 

Kommunikationen kan i vissa situationer vara bristfällig eller helt utebli. Detta utgör en tydlig 
risk, särskilt i samband med akuta komplikationer under en operation. 
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Helt plötsligt förstår jag att det har hänt nånting för operatören säger oj då och ingenting 
mer. Ser att blodtrycket försvinner. Det var bara att säga till undersköterskan, sök 
narkosläkare NU. Fortfarande ingen kommunikation från kirurgen, jag får inte reda på vad 
som hänt. Undersköterskan förstår inte riktigt att det är bråttom. Det har helt enkelt inte 
uttalats på salen vad som hänt att det är ett akutläge. Hon söker narkosläkaren och jag 
förstår att det går för långsamt, jag skriker ut i korridoren, narkosläkare hit nu. Jag ser inte 
en blödning men ser det på kurvan och sen börjar narkosläkaren och operatören 
kommunicera om vad som hänt och då har man alltså lyckats ha av en artär.  Det var typiskt 
en kommunikationsbrist, hade han talat om vad som hände direkt, då hade det inte blivit lika 
allvarligt, det hade kunnat gå riktigt illa.  

Informanterna beskriver situationer där anestesisjuksköterskan kan hamna i en position 
mellan två personer som väljer att inte kommunicera direkt med varandra. Dessa situationer 
uppfattas som svåra, eftersom sjuksköterskan inte vill befinna sig i denna mellanposition för 
att överföra information och att situationen kan uppstå i samband med att viktiga beslut 
behöver fattas om patientens vård. 

 En gång var jag med, då står narkosläkaren och säger ge det i högdos och kirurgen står i 
samma rum och säger ge inte. Och dom hör båda vad andra säger och dom säger det flera 
gånger till mig, och vad gör jag då? Och vilket, jag gav det. Men det är ett för stort ansvar, 
vad ska jag göra? 

5.3.5 Muntliga ordinationer 

Inom andra vårdverksamheter används vanligen skrivna ordinationer, men inom 
anestesiverksamhet ges ordinationer ofta muntligt i samband med genomförandet av 
anestesin. Situationen kan kompliceras av att arbetet sker under tidspress. Otydlighet i 
kommunikationen kan bidra till felaktiga eller uteblivna åtgärder och därmed utgöra en risk 
för patienten. 

Jo, t.ex. ibland får vi ordinationer över snabbtelefon, det är ett tillfälle att man hör fel och 
missuppfattar eller man får en muntlig ordination över skynket från operatören och han 
glömmer bort att gå in i datorn och ordinera den efteråt och jag kan inte efterhand kvitta. Det 
är inte bra. 

Missförstånd kan också uppkomma om personalen inte behärskar svenska språket och den 
terminologi som används inom anestesiområdet.  

Kommunikation kan leda till mycket, eftersom allt vad vi gör är en förlängning av det som 
anestesiläkaren bestämt. Fungerar inte kommunikationen, om jag inte förstår vad dom säger 
eller dom inte förstår mig, då är det en enorm risk när det gäller språkförbistringar. Då 
kanske inte patienten får den behandling och vård som hon kräver.                   

5.4 Datorsystem och dokumentation 

Betydelsen av tillgång till adekvat information har tidigare beskrivits ur perspektivet muntlig 
kommunikation. Det sker också riklig och viktig informationsutbyte via datorer och skriftliga 
dokument. Datoranvändning är en självklarhet idag, men sker inte utan problematik och 
latenta risker. 
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5.4.1 Felaktig information 

Informationen på operationsplaneringen kan vara felaktig eller svår att förstå samt medföra 
sekretessproblem. En risk uppkommer genom att informationen inte är tillförlitlig och handlar 
om en patient på en annan operationsavdelning på samma sjukhus. 

Våra patienter på salen hamnade på sal 6 på XX OP.  Då vande man sig, man tänkte, det här 
kan ju inte vara vår patient. Är det säkert system?  

5.4.2 Sårbarhet vid icke fungerande system 

Såsom i övriga samhället, finns det en sårbarhet i datorberoendet inom 
operationsverksamheten. När systemen inte fungerar medför det att arbetet blockeras och 
risker kan uppstå p.g.a. bristande tillgång till information.   

Jag är väldigt positiv till datorer, det är bra, men det finns ju risker. Det märks ju när hela 
datorsystemet falerar, så är det ju problem. Vi kan inte göra nånting, man kan inte se en 
anmälan eller operation, man kan inte göra nånting med patienten.  

Även systemet för personsökning som används för att tillkalla anestesiläkare kan upphöra att 
fungera, vilket kan medföra att en risk om anestesiläkaren inte kan tillkallas t.ex. i samband 
med att en komplikation har inträffat eller tillfrågas för ordinationer. 

Sökarsystemet har ibland slutat fungera så vi kan inte komma i kontakt med doktorn. 
Datasystemet lägger ner och då kommer man inte åt journalen. Röntgensystemet lägger ner 
och då kan man inte verifiera vad man gjort. 

5.4.3 Dokumentation saknas 

Oavsett dokumentationssystem så är dess tillförlitlighet beroende på användaren. 
Informanterna beskriver situationer där information om patienten och utförda åtgärder inte 
blivit dokumenterade, vilket kan leda till risker genom missförstånd och fel i den fortsatta 
vården. 

Det var en patient när jag var uppe på stickhjälp och när jag tittade i efterhand stod det att 
han hade 13 nålar, men han hade ju ingen. De hade inte tagit bort PVK markeringen i 
journalen och det blir ju också konstigt ja, det måste vara nåt enkelt system. 

Det kan vara att man glömmer dokumentera, så blir det en dokumentationsmiss, och 
därigenom en rapporteringsmiss, man glömmer bort att rapportera det. Det är viktigt att 
dokumentera allt som ska rapporteras till UVA. 

Vid anestesins planering och genomförande är det viktigt att ha tillgång till information om 
tidigare anestesier och om de eventuella komplikationer som tillstött. Vid övergång från 
pappersjournaler till datajournaler sker inte alltid en överföring, vilket gör att viktig 
information inte finns tillgänglig. 

Förr fick man med alla gamla journaler, anestesijournaler, det får man inte idag.  Man hade 
hoppats att man skulle skanna in gamla anestesijournaler. Men i X systemet ska dom ju lägga 
varningar och skriva och det ska man kunna nå från varje klinik men det funkar väl inte 
jättebra. 
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5.4.4 Parallella dokumentationssystem 

Inom anestesisjukvård förekommer en dubbeldokumentation där viss information skrivs in i 
en datajournal, medan anestesins genomförande och patientens mätvärden dokumenteras 
manuellt i en pappersjournal.  Detta kan leda till onödig dubbeldokumentation eller att vissa 
åtgärder och information inte blir dokumenterade alls. 

Vi dokumenterar ju våra läkemedel och infarter och dylikt i det här systemet ja, en viss 
oklarhet kan det bli ibland fast vi försöker styra upp det, vi har ju fortfarande en pappers 
anestesijournal, den är inte datoriserad. Då är det så här att vissa läkemedel ska in i X, vissa 
som är direkt narkosrelaterade ska stå i pappersjournalen och ibland kan det bli 
dubbeldokumentation, vilket inte är bra.  

I samband med att anestesi dokumenteras medicinsk information och vidtagna åtgärder. 
Samtidigt utför anestesisjuksköterskan kontinuerligt en mängd omvårdnadsmässiga 
observationer och åtgärder. Detta kan vara åtgärder för att förebygga tryckskador, 
lägesförändringar av patienten och upprätthållande av normal kroppstemperatur.  Dessa 
observationer och åtgärder blir sällan tydliggjorda, dokumenterade eller rapporterade, vilket 
kan medföra brister i patientens postoperativa vård och i vissa fall utgöra en risk för 
komplikationer. 

Vi har ju en gammal anestesisjournal fortfarande och har ingen tradition narkossköterskor 
här på avdelningen att skriva omvårdnadsjournal. Vi tror mycket på det här att utveckla det 
här, det stärker oss i vårt omvårdnadsjobb, för det har ju setts att det inte är riktigt, det är ju 
det här medicinska bara som räknas, vi ska ja ha det också, men narkosjournalen idag är inte 
bra, det handlar bara om tuben och spinalen och sånt.  

5.4.5 Komplicerade dokumentationssystem 

Informanterna ser fördelar med datajournalerna men också problematik. Journalsystemen 
anses vara svårarbetade med många olika moduler, vilket gör det svårt att finna information 
och att dokumentera. Sjuksköterskan ska göra detta parallellt med att ansvara för patientens 
anestesi, vilket gör att hon kan förlora fokus från övervakning av patienten. Särskilt besvärligt 
blir det i samband med kortvariga operationer där situationen kombineras med krav på snabba 
bytestider.  

Datajournalsystem, man tillbringar ju jättemycket tid framför den där burken, på det korta 
ingreppet ska man hinna göra allt och det tar jättemycket tid, det är inget bra 
datajournalsystem, svårjobbat. Det blev lätt fokusering på datan och nånstans har man väl 
bara kapacitet av en viss grad, men vi har sagt att i första hand så dokumenterar vi i 
efterhand, inte att det är bra heller.  

Det gör det krångligare, ett irritationsmoment och tar fokus från det som är viktigt.  Som vi 
har det just nu är det inget bra system. Inte säkert för patienten, det tar också mer tid. Vi 
känner också att man försöker göra det samtidigt som man har patienten, istället för mellan 
patienterna. Och det är ju produktionssiffrorna som säger att jag inte kan ta 10 minuter efter 
operationen. 

5.4.6 Dokumentation åt andra personer 

En latent risk som framkommer är att anestesisjuksköterskorna tvingas att skriva in 
ordnationer åt läkare eller att med sitt namn signera åtgärder som en annan person utfört. 
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Detta sker i samband med att preoperativa ordinationer eller åtgärder inte har blivit 
dokumenterade av sjuksköterskorna på vårdavdelningen. 

Om det ska vara riktigt ska det stå att patienten har en Ringeracetat och har en nål som sitter 
i vänster fot och det finns en kateter, det ska vara skrivet från avdelningen, så är det inte 
skrivet och ska jag skriva in det i mitt namn fast jag inte gjort det, det är mycket sånt här. 

Preoperativa ordinationer från kirurgen kan saknas i datorsystemet eller ges muntligt under en 
pågående operation. Anestesisjuksköterskan skriver i denna situation in en ordination åt 
läkaren som han/hon senare förväntas signera, vilket inte alltid blir gjort. Detta kan medföra 
att patienten postoperativt inte får vissa läkemedel t.ex. antibiotika.  

Där ska doktorerna lägga in ordinationerna färdiga och det är inte alltid det är så. Det är vi 
som lägger ordinationerna i deras namn, det kan vara en säkerhetsrisk att det blir fel. Att den 
stressade kirurgen inte säger det rätt. Det kan vara fel inlagt också, att det inte stämmer det 
som är skrivet i datorn. 

Ja, det ska vara antibiotika säger kirurgen, då ger jag antibiotika och får jag ordinera det i 
hans namn och sen i fortsättningen ska han göra det, om han gör det eller inte det vet man 
inte, det orkar jag inte hålla på med att kolla, det är ju inte mitt ansvar, det är hans ansvar, 
men sen ska jag gå in på uppvaket och rapportera vidare. 

5.5 Medicinsk teknisk utrustning 

Anestesisjukvård är en mycket teknikintensiv verksamhet. Den medicinsk tekniska 
utrustningen används för övervakning och behandling av patienten. Utrustningen har medfört 
möjlighet till förbättrad övervakning av patientens status under operationen och att anestesin 
kan genomföras på ett mer individanpassat sätt. Detta har bidragit till ökad patientsäkerhet, 
men med en alltmer teknikintensiv miljö medföljer också problem och risker. 

5.5.1 Okunskap om utrustningen 

Det finns idag mycket medicinsk teknisk utrustning på en operationsavdelning och den 
tekniska utvecklingen fortsätter, med både ny utrustning och med nya versioner av befintlig 
utrustning. Informanterna anger att risker kan uppstå i samband med användning av 
utrustning genom att utbildning eller information inte följs upp regelbundet, särskilt gällande 
utrustning som sällan kommer till användning. Det förekommer också att ny utrustning 
används i verksamheten för utprovning eller innan all personal har hunnit nås av 
informationen.  

Det kan vara akut och man släpar in en utrustning, som är ny och som man ska testa. Det är 
mycket apparater i omlopp här, även om man har suttit i konferensrummet och fått en timmes 
information och sen blir det akut situation, det känns inget bra. 

Vi har körkort, när man börjar här, då får man lära sig alla apparater, men det är en 
engånggrej, sedan följer man inte upp det här och sen kan det ta väldig lång tid innan man 
använder den och då är det svårt att komma ihåg. Det är klart att det är en risk, vi har ju 
otroligt mycket apparatur. 
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5.5.2  Informationsöverflöd och funktionalitet 

En baksida av teknikintensiva miljöer som informanterna beskriver är mängden av erhållen 
information om mätvärden och inställningar. Detta kan leda till en upplevelse av 
överbelastning av information och larmsignaler som i sin tur kan medföra feltolkningar, 
felprioriteringar eller att reaktionen uteblir på en förändring i någon parameter. Nya versioner 
av utrustning innehåller ofta fler funktioner och kräver mer kunskap för att kunna ställa in och 
använda. 

Ju mera teknik, desto större säkerhetsrisker är det. Ju mer kablar och övervakning, desto 
större risk. När man har så mycket kurvor och kablar att hålla reda på, så att man kan lätt 
missa nånting i all den information som man får. Det tycker jag i alla fall, man ska ha bra 
övervakning men inte för mycket.  

Att det kommer ännu mera sofistikerade apparater som är så invecklade att det inte räcker att 
vara sjuksköterska för att programmera dom. För invecklad apparatur är en klar risk. Det ser 
vi redan idag, apparater som är alldeles för invecklade.   

Fler funktioner och fler övervakningsparametrar på utrustningen medför fler larmsignaler. 
Alltför många larmsignaler kan skapa förvirring och ta fokus från det egentliga problemet. 
Det finns också en risk för ”mättnad” av larmljud, att sjuksköterskan får svårt att särskilja 
allvarliga larm som kräver snabb åtgärd från mindre allvarliga. 

Tekniken kan bli ett problem, iallafall för en ganska nyutbildad som ska ha flera olika 
tekniska utrustningar på en sal, vid stora operationer är det många pumpar, blodtvätt, om du 
inte känner dig riktigt van med utrustningen för det kan larma och du försöker koncentrera 
dig, det kanske inte är så lätt. Det kan bli farligt med för många falska larm, man blir inte 
varse när det är ett riktigt larm  

Om det är för mycket apparatur, då kan du koncentrera dig för mycket på den och glömma 
bort människan. Det är alltid en balansgång, särskilt om det är apparatur som jag inte är 
hemma med, då är det ett stressmoment eftersom det piper överallt och jag inte kan se vad det 
är. 

5.5.3 Utrustningsfel 

Informanterna beskriver en medvetenhet om att utrustning kan sluta fungera eller fungera på 
ett felaktigt sätt och de har också varit med om ett flertal sådana situationer. Graden av dessa 
missöden varierar från vad som kan uppfattas som irritationsmoment till vad som hade kunnat 
utgöra risk för allvarlig skada för patienten.  

Man kan, vilket har hänt flera gånger, att narkosapparaten helt plötsligt slutar fungera, mitt 
under en anestesi och man ska trassla och ha in en ny apparat för att man får inte igång den. 
Man ska ha då börja handventilera och ha in grejer för att spruta intermittent, tills man får 
igång en ny narkosapparat.  

Man hämtar deffen och försöker defibrillera men när man trycker så händer inget, där står då 
alla och säger vad konstigt, det står 300 på deffen, prova en gång till, det kanske kan låta så 
där? Till slut kommer man fram till att vi måste ha en annan deff, det är fel på den. 

Infusionspumpar som används för att tillföra läkemedel kan genom utrustningsfel eller 
felaktiga inställningar leda till över eller underdosering av potenta anestesiläkemedel. 
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Ett tillfälle när vi skulle söva med en vanlig TCI pump och när jag skulle programmera 
pumpen, nånting hände där. Det övergick i ett annat läge, så den infuderade mest 
smärtstillande och patienten inte fick sömnmedelsdosen tillräckligt snabbt.  

5.5.4 Värdering av erhållen information 

Informanterna betonade betydelsen av att bibehålla fokus på patienten under anestesin och att 
ständigt bedöma utrustningens parametrar i relation till patientens kliniska status. De påtalar 
betydelsen av vara medveten om att utrustning kan visa felvärden och om behovet av att 
kontrollera om värdena är korrekta innan åtgärder vidtas.  

Det är väl det som är faran att vi låter maskinerna vara normsystemet, men jag måste ju hela 
tiden ha mer kunskap, ha hela tiden koll, så att jag kan se att patienten överlever.  Men 
maskiner är som människor, ibland så klickar det. Då måste jag reagera. 

En gång mitt i natten försvann endtidala mätningen och då sökte jag efter felet. Och det blev 
dags att väcka, hur gör jag nu, men det har ju gått förut. Utrustning kan gå sönder, det kan 
visa fel och då måste man kunna tänka själv. Man måste kunna utgå från patienten, man kan 
inte stirra sig blind på en siffra. Då får man tänka, man måste kanske ta en blodgas, måste 
överbevisa apparaten.  Då måste du se vad som är rimligt. Du måste väga det mot det övriga, 
du måste se helheten. 

5.5.5 Handhavandefel 

På en operationssal pågår flera processer samtidigt med många personer inblandade. 
Informanterna beskriver att det trots goda kunskaper om utrustningen ändå kan uppstå 
oväntade risksituationer som kan leda till handhavandefel.  

Jag hade satt på pumpen på en sida och sen fick förflytta pumpen till andra sidan, så 
kopplade jag på patienten och då börjar Ultivan, smärtlindrande, att rulla igång, utan att jag 
ser det. Det rörde sig om sekunder och det hände ingen skada med patienten, men det var 
fruktansvärt obehagligt, att det hände nånting man inte visste, att pumpen kan ju ha slagit i 
när jag ändrade sida. 

5.5.6 Icke standardiserad utrustning 

 Informanterna beskriver latenta risker med att utrustning t.ex. infusionspumpar inte är 
enhetliga på operationsavdelningen, utan att det förekommer utrustning av flera olika fabrikat 
med skillnader i funktion och inställningar.                    

Sen har vi ju flera slags läkemedelspumpar som fungerar, programmeras på olika sätt. Där 
kan det också vara ett irritationsmoment om det inte är den som man är mest van vid, en som 
man ytterst sällan använder och om det är en stressig situation. 

Vi har på avdelningen två pumpar som man kan köra total intravenös anestesi med och så 
blanda man ihop dom här pumparna och patienten blev alldeles för kraftigt sövd. 

Anestesipersonal arbetar ofta på andra avdelningar i samband med planerade anestesier, vid 
akuta sjukdomsfall och vid ambulanstransporter av patienten. Utrustning som inte är kon-
vertibel med den som finns på andra avdelningar eller i ambulansen utgör en riskfaktor genom 
att orsaka fördröjningar och att patientens övervakning eller behandling inte kan ske på ett 
korrekt sätt, vilket är särskilt väsentligt vid vård av en akut, svårt sjuk patient. 
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Man har inte har enhetlig utrustning överallt. Det jag upplevt är ju att man har en utrustning 
och sen när det är bråttom och det är larm, då är man på akuten är det annan utrustning. Där 
det egentligen borde vara lika, det borde egentligen gå på automatik det man gör, inte det här 
extra att behöva tänka vad är det, i vilken ordning ska jag vrida på här. 

När jag skulle koppla upp patienten mot transportmonitorn så fungerade det inte, det var inte 
samma kablar som vi har till artärtrycket på operation. Så fick man byta hela artärtrycksetet 
med en viss fördröjning. Vilket var helt onödigt, att inte kablarna passar, men jag fick med 
samma pumpar iallafall, behövde inte byta dom.  

6 METODDISKUSSION 

Baserat på syftet med studien valdes en beskrivande kvalitativ metod baserad på intervjuer 
influerade av Critical incident method som analyserades med innehållsanalys enligt 
konventionell innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon (2005).  

Tillförlitlighet handlar om hur väl data och analysprocess sammanstämmer med studiens syfte 
vilket har eftersträvats under hela processen. En provintervju genomfördes för att säkerställa 
att intervjuguiden fungerade. En lärdom som framkom, var betydelsen av att använda en 
annan term än risk vid intervjun.  Termen risk visade sig ha en betydelse för informanten som 
något allvarligt och livshotande, vilket var begränsade och gav en annan inriktning än det som 
eftersträvades i syftet. När istället avvikelser eller problematik efterfrågades kunde 
informanten tänka i ett bredare perspektiv och ge fylligare svar om de i vardagen uppkomna 
situationerna. Detta togs tillvara i de kommande intervjuerna. Liknande erfarenhet finns 
beskriven i studier där CIT metoden har använts, där artikelförfattarna anser att det kan vara 
bra att under intervjuerna använda andra termer än kritisk (critical).  De föreslår istället termer 
som avslöjande, avvikande eller betydelsefull (Schluter et al. 2008; Norman et al. 1992). 

Genom att inte styra urvalet möjliggjordes att de informanter som var intresserade av att delta 
och hade en vilja att dela med sig erfarenheter själva kunde anmäla sig för deltagande. Genom 
att inkludera informanter från tre olika kliniker med varierande erfarenheter från flera olika 
specialiteér och tid i yrket, kunde variation uppnås och tillförlitligheten ökas (Graneheim & 
Lundman, 2004). Variation fanns även i informanternas ålder och kön. 

Författaren har tidigare genomfört intervjustudier och kunde därmed leda intervjuerna så att 
både bredd och djup kunde uppnås i informanternas beskrivningar. De erfarenheter och den 
förförståelse som författaren innehar från sin yrkesverksamhet som anestesisjuksköterska 
kunde användas till att skapa förtroende genom att ”tala samma språk” och därmed signalera 
kunskap om de erfarenheter som informanten beskrev. Flanagan (1954) påtalar betydelsen av 
att de som intervjuar är väl insatta i den aktivitet som studeras. Detta bidrog till att 
intervjuerna gav ett fylligt resultat och att det efter tretton intervjuer uppnåddes mättnad, 
d.v.s. igenkännande av återkommande områden. Critical incident technique användes som en 
utgångspunkt för studien. En styrka i metoden är den syftar till att ge underlag till att 
undersöka, tydliggöra och finna lösningar på praktiska problem (Kemppainen, 2000).  I denna 
studie var syftet att beskriva erfarenheter av latenta risker i ett brett perspektiv, eftersom 
tidigare forskning baserat på svenska anestesisjuksköterskor perspektiv inte fanns tillgängligt. 
Detta medförde att intervjuerna inriktades mot att fånga in flera avvikande, signifikanta 
händelser från informanternas yrkesverksamhet, istället för det som ofta används inom CIT, 
att mer djupgående beskriva enskilda händelser. Metoden har dock utvecklats och kan 
användas på varierande sätt, t.ex. för att undersöka latenta risker (Kemppainen, 2000; Schluter 
et al. 2008).  
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Författaren till föreliggande studie intervjuade, transkriberade och analyserade materialet 
själv. Efter varje intervjutillfälle transkriberades materialet och en inledande analys genom 
markering av enheter som svarade mot syftet genomfördes. Denna process bidrog till 
trovärdigheten genom att författaren hade nära kontakt med materialet. En svaghet är att 
analysarbetet inte kunde genomföras i samband med intervjuernas genomförande. Detta 
medförde att den nära kontakten förlorades och att processen fick startas om från början. En 
förhoppning är att slutresultatet kan stärkas av att utskrifterna genomlästs och analyserats 
flera gånger med återkoppling till ursprungskällan i intervjuerna. Under analysarbetet 
framkom att materialet är mycket omfattande text- och innehållsmässigt. För att bli hanterbart 
inom ramarna för ett uppsatsarbete på magisternivå, avgränsades analysnivån till en manifest 
nivå. Detta innebär att resultatet baseras på det som är uttalat i intervjuerna. Detta 
överensstämmer också med syftet som är inriktat på beskrivna erfarenheter. En tolkning sker 
dock alltid i samband med analys i kvalitativa studier och skiljelinjen mellan manifest och 
latent nivå är inte självklar (Malterud, 2009). 

Analysen av materialet genomfördes med stöd Hsieh och Shannon (2005) beskrivning av 
konventionell innehållsanalys. Metoden syftar till studier som eftersträvar att undersöka olika 
fenomen där det inte finns tidigare underlag att utgå ifrån. Analysen sker induktivt och 
kategorierna växer fram under analysens gång. Författaren har eftersträvat att beskriva 
analysprocessen på ett tydligt sätt med exempel från processen med utvalda enheter, koder, 
underkategorier och kategorier. Ett kodningsschema innefattar en process som är systematisk, 
logisk och vetenskaplig vilket Hsieh och Shannon (2005) menar ökar trovärdigheten.  

Under dataanalysen eftersträvades ett öppet förhållningssätt och reflektion om den egna 
förförståelsen. Detta skedde genom att hela tiden återgå till materialet och systematiskt 
bearbeta all intervjutext. För att öka tillförlitligheten visas även citat från den transkriberande 
texten i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Användning av dator var till stor hjälp för 
att strukturera och skapa överblick av materialet men analysarbetet utfördes manuellt. 
Processen och kategoriseringen har författaren diskuterat med sin handledare och med en 
forskare som är rutinerad inom kvalitativa metoder. För att stärka trovärdigheten hade en 
extern granskare kunnat genomföra analys av delar av materialet för att jämföra bildandet av 
kategorier. Triangulering i form av metod (intervju/observation) eller källor (enskild 
intervju/fokusgrupp) hade också varit tänkbart.  

I efterhand framstår det att syftet med studien med fördel hade kunnat avgränsas. I denna 
studie utgick syftet från ett öppet perspektiv, ”för att se vilka erfarenheter som fanns”. Trots 
försök till viss avgränsning under intervjuerna t.ex. genom att efterfråga att de inträffade 
händelserna var självupplevda, framkom ett mycket stort underlag på varierande nivåer, allt 
från situationer som utgjort ett direkt hot mot patientens hälsa till mindre problem. Under 
analysen av intervjuerna framkom att de innehåller beskrivningar av både Vad och Hur latenta 
risker uppstår. Denna mångfald försvårade analysarbetet och krävde också en angränsning till 
Vad aspekten. Resultaten av denna studie visar på en bredd av latenta risker och andra studier 
kan istället inriktas på mer avgränsade områden och därmed uppnå mer fördjupning. 

För att kunna ge läsaren möjlighet att bedöma överförbarhet av resultaten till andra 
sammanhang har tydlighet eftersträvats i beskrivning av genomförande och 
resultatredovisning. Resultatet i föreliggande studie har visat på överensstämmelse med 
tidigare studier, men även på områden där studier fortfarande saknas. Studiens resultat kan 
vara överförbart till andra grupper eller situationer genom att påvisa att 
undersökningsmetoden fungerar för att påvisa latenta patientsäkerhetsrisker och att dessa 
risker finns inom anestesisjukvård. Däremot kan det inte sägas att det är just dessa 
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riskfaktorer som kan påvisas vid studier på andra kliniker, vilket även påverkas av att tid 
förflutit mellan intervjuernas genomförande och avslutningen av uppsatsarbetet.  

7 RESULTATDISKUSSION 

7.1 Huvudresultat 

De väsentligaste fynden baserad på denna studie är påvisandet av att latenta riskfaktorer 
förekommer inom anestesisjukvård och att intervjuer av sjuksköterskor från verksamheten ger 
en möjlighet till att tydliggöra dessa faktorer. Resultaten visar på huvudområdena för de 
latenta risker som framkommer i huvudsak överensstämmer med Reasons (1990, 2005) samt 
Goodwin, Mort och Pope (2006) teorigrund och studier av högriskverksamheter såsom - 
organisation, arbetsmiljö, kommunikation, informationsöverföring och medicinsk teknik.   

Däremot kan inte detaljinnehållet i de beskrivna latenta riskerna överföras till andra 
sammanhang. Detta beroende på att varje klinik är unik genom sin personal, vilken utrustning 
som används, organisation och rutiner. Det finns också en tidsfördröjning mellan 
genomförandet av intervjuerna och slutförandet av uppsatsen, vilket kan påverka resultatens 
relevans på detaljnivå.  

Vid intervjuanalysen framträder en mångsidig bild av anestesisjuksköterskans erfarenheter av 
potentiella latenta risker inom anestesisjukvård. Det framgick med tydlighet att patientens 
säkerhet var av största betydelse för informanterna. Detta ansågs utgöra grunden för 
yrkesfunktionen genom viljan att göra det bästa för patienten.  Denna grundinställning 
bekräftas i tidigare forskning kring patientsäkerhet inom anestesisjukvård som visar på att de 
som är verksamma inom området ger patientsäkerhet högsta prioritet och ser behovet av att 
undersöka dessa frågor (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007; Perry, 2005).  

I samband med starten av intervjuerna påtalade flera av de deltagande sjuksköterskorna att de 
inte visste om de kunde bidra med något till studien men informanterna visade sig besitta 
mängder med erfarenheter av latenta risker i sin yrkesvardag. Däremot var de i avsaknad av 
tillfällen att få verbalisera och reflektera över sina erfarenheter. Det framkom också en ovana 
vid att tänka på de dagliga situationerna, ofta benämnda som problem eller ”strul” som latenta 
riskfaktorer. De dagliga problemen kan enligt informanterna i vissa fall bli något som tillhör 
verksamheten som en integrerad del av rutinerna, medveten eller omedveten. Detta fenomen 
är igenkänt från tidigare forskning Smith et al. (2006) och utgörs av latenta risker som kan 
finnas i en verksamhet och inte behöver utgöra något hot i sig själv. Men bilden kan förändras 
genom att något i situationen förändras eller att flera latenta riskfaktorer sammanfaller 
(Reason, 1990).   

Det framgick av resultaten att de latenta riskerna som framkommer under analysen oftast inte 
har blivit uppmärksammande inom organisationen och tillhör sällan det som rapporteras i 
klinikens system för avvikelserapportering. Detta fynd bekräftas av Smith et al. (2006). Deras 
studie som genomfördes i form av personalintervjuer och observationer på operationssalar, 
visar på att de s.k. mindre betydelsefulla händelserna, oftast inte blev synliga i avdelningarnas 
säkerhetsarbete eller i rapporteringssystem. I de observerade händelserna förekom också 
situationer som enligt gällande regelverk i Storbritannien borde ha rapporteras 

En väsentlig del av resultaten har samband med olika aspekter att kommunikation och 
information. Detta är av intresse genom att fynden överensstämmer med det skifte som 
framskrider i synen på säkerhetsarbete inom sjukvården där fokus alltmer förändras mot ett 
förebyggande, systemcentrerat synsätt där teamarbete och kommunikation är väsentliga delar 
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(Reason, 2001; Manser, 2009; Patientsäkerhetslagen, 2010). Ett resultat som inte 
framkommer av den skrivna texten och intervjureferaten är valörerna i de upplevda latenta 
riskerna. I samband med intervjuerna blev det tydligt att det som synes vara svåras att hantera 
för informanterna var kommunikations/samarbetsproblem och otrevligt bemötande gentemot 
personal eller patienter. Svårigheten fanns i den känslomässiga belastningen och att dessa 
problem sällan fick komma upp till diskussion och därmed inte heller ledde till förändringar. 
Informanterna uttryckte att de genom sin erfarenhet mestadels kunde hantera  situationerna, 
men efterfrågade samtidigt mer utbildning och öppen diskussion om teamarbete för att 
förebygga att patienter kom till skada p.g.a. dessa problem. 

En skillnad mot de riskfaktorer som redovisas i tidigare forskning är att hantering av 
läkemedel inte framstod som latent risk i lika hög grad som andra studier påvisat 
(Abeykesera, Bergman, Kluger & Short, 2005). De risksituationer som finns beskrivna är 
relaterade till arbetsmiljö-aspekter t.ex. störmoment vid hantering och dålig belysning. 
Anledningen till att läkemedelshantering inte framkommer i högre grad som riskområde i 
denna studie är oklart, men kan ha samband med goda rutiner och långvarig yrkeserfarenhet 
hos informanterna. 

Nedan följer resultatdiskussion baserad på huvudområdena i resultatavsnittet. 

7.2 Organisation och arbetsmiljö 

Informanterna uttryckte många erfarenheter om arbetsplatsens organisation och hur 
omfattande betydelse detta har för möjligheterna att utföra sitt arbete och i slutändan för 
patientsäkerheten. De erfor en upplevelse av att kraven på prestation inom operations-
sjukvården ständigt ökade, vilket skapade oro och känslor av otillfredsställelse, av att försöka 
göra sitt bästa, men ändå inte räcka till. Operationssjukvården är pressad av ökade vårdbehov 
hos en växande grupp av äldre patienter samt att utvecklingen inom kirurgi och anestesi gör 
att operationer kan utföras på allt fler patientkategorier. Många av de äldre patienterna har 
multipla sjukdomar och genomgår omfattande ingrepp (Etzioni, Liu, Maggard & Ko, 2003). 
Dessa patienter är mer tids- och resurskrävande, vilket informanterna anser kolliderar med 
prestationskraven och kan därmed medföra riskfaktorer. Dessa erfarenheter överensstämmer 
med tidigare forskning av Perry (2005), Etzioni et al. (2003), Alfredsdottir et al. (2008), 
Silen-Lipponen et al. (2005) samt Scherer et al. (2008).  

Reason (2005)  beskriver komplexiteten i verksamheten på en operationsavdelning. Han anser 
att kopplingen till organisatoriska och mänskliga faktorer nästan alltid är relaterade till 
varandra vid inträffade olyckor och med brister i kontrollsystemen s.k. barriärer. De 
mänskliga bristerna såsom okoncentration, glömska och distraktion kan ses som en sista länk 
(sharp end) i en inträffad kedja av händelser. Dessa mänskliga faktorer går att påverka till en 
viss del, men ett kvalificerat förebyggande säkerhetsarbete bör fokuseras på de 
organisatoriska faktorerna (blunt end) där även arbetsmiljön ingår.  

Det finns många olika metoder för att försöka befrämja effektivitet på en operationsavdelning, 
men att finna ett väl fungerande system är desto svårare (Harders, Malangoni, Weight, & 
Sidhu, 2006). Att problematiken är välkänd framgår genom att Gaba, Howard och Jump redan 
1994 redovisade en studie om anestesiläkares uppfattningar om produktionstryck och dess 
påverkan på arbetssituationen.  

Effektivitet och produktivitet används ofta som parallella begrepp, men har egentligen olika 
innebörd. Detta framkom i studien genom att informanterna beskriver en frustration kring de 
upplevda kraven i relation till sin egen önskan om hur arbetet ska genomföras. Arakelian, 
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Gunningberg och Larsson (2008, 2011) visar i sina studier skillnader mellan hur ledare och 
vårdpersonal uppfattar effektivitet. Hos politiker och ledare på sjukhuset var uppfattningen att 
effektivitet innebar en hög grad av kvantitativ produktion av genomförda operationer, medan 
det hos vårdpersonalen istället innebar en individuell kompetens och kvalitetsaspekter.  Van 
Beuzekom, Boer, Akerboom och Hudson (2010) anser att icke konvertibla mål bör anses vara 
en av de största latenta säkerhetsriskerna. Dessa mål kan finnas på många olika nivåer i 
organisationen, mellan ekonomiska krav på prestation och säkerhet. Bilden kompliceras av att 
dessa differenser av mål ofta inte är tydliggjorda och kan dessutom skilja sig mellan olika 
yrkesgrupper inom kliniken och administratörer av sjukvård (Arakelian et al. 2011). 
Förekomsten av skillnader i synsätt mellan yrkesgrupper framkommer även i föreliggande 
studie. Konsekvenserna är svåra att värdera ur ett riskperspektiv, men enligt informanterna 
kan upplevelsen av att inte räcka till eller avsaknad av positiv uppmuntran leda till en 
upplevelse av otillfredsställelse och frustration. Graden av dessa upplevelser och dess 
betydelse varierar självklart mellan olika individer och kliniker, men bör vara ett 
observandum i förebyggande säkerhetsarbete.  

I analysen framkommer det latenta riskfaktorer gällande det organisatoriska området i form 
upplevelse av stress, tidsbrist vid förberedelse inför kommande operation, att rutiner frångås, 
otillräcklig personalbemanning samt att missförstånd uppstår gällande planering och 
genomförande av arbetsuppgifter. Upplevelsen av stress är av intresse eftersom den 
framkommer som en betydelsefull faktor i relation till uppkomst av risker. Stressen upplevs 
ibland som positiv, som en energigivande del i en variationsrik vardag. Den negativa stressen 
beskrivs däremot som en upplevelse av att inte ha kontroll, inte räcka till, vantrivsel och en 
känsla av oro. Dessa upplevelser kan leda till risker genom att misstag begås via missförstånd, 
felaktiga åtgärder eller bristande koncentrationsförmåga. 

Studier bekräftar bilden av att anestesiverksamhet innehåller flera delar som kan leda till 
upplevelser av stress och att stress innehåller flera dimensioner, både positiva och negativa 
(Espin et al., 2006). Svenska studier av Larsson, Rosenqvist och Holmström (2007) samt  
Larsson och Sanner (2010) om anestesiläkares uppfattningar angående stress, visar att 
stressen ses som en del av yrkesfunktionen. Orsakerna är många: komplikationer hos 
patienten, hård arbetsbelastning jourtid, behov av snabba beslut, utsatthet för situationer som 
man inte är van vid och brist på respekt i bemötande. Stressens orsaker och förmågan att 
handskas med den ges stor betydelse eftersom negativ stress förutom misstag, kan leda till 
lidande och ökad sjuklighet hos personalen.   

Variationen av de beskrivna latenta riskerna inom kategorin organisation och arbetsmiljö är 
stor och säkerligen även deras betydelse för patientsäkerheten. Förutom de ovan beskrivna 
latenta riskerna framkommer det exempel på direkta säkerhetsrisker när en informant 
beskriver att hon under jourtid p.g.a. bristande personalbemanning tvingas utföra annan 
personals arbetsuppgifter och att detta medför att hon lämnar operationssalen där det finns en 
sövd patient. Detta gäller också situationen när man frångår rutinen med anestesiläkarens 
närvaro vid anestesi av en akut (icke fastande) patient som sedan kräks i samband med 
sövningen.  

Gällande den fysiska arbetsmiljön framkommer faktorer som påverkar möjligheterna för 
personalen att genomföra sitt arbete på ett säkert sätt. Rörelseutrymmet i närheten av 
patienten kan vara begränsat av utrustning eller av underdimensionerade salar. Anestesier 
genomförs även på andra avdelningar t.ex. röntgen, där förhållandena är annorlunda och inte 
anpassade efter anestesipersonalens behov. Detta sammantaget medför enligt informanterna 
att den fysiska arbetsmiljön kan vara problematisk, om trängsel också kombineras med sänkt 



30 

 

belysning, att patienten är helt övertäckt av operationsdukar eller att bullernivån är för hög. 
Samtliga dessa faktorer av organisatorisk och miljömässig art återfinns i tidigare forskning 
(Perry 2005, Alfredsdottir & Bjornsdottir 2008, van Beuzekom et al. 2010).   

7.3 Kommunikation inom och utanför operationsavdelningen 

I denna huvudkategori redovisas latenta riskfaktorer som berör kommunikation och 
information relaterade till planering och genomförande av verksamheten inom 
operationsavdelningen och med andra avdelningar på sjukhuset. 

Betydelsen av kommunikation och tillgång till information beskrivs av informanterna som 
ytterst väsentliga delar när det gäller att upprätthålla patientsäkerhet. Det finns flera 
definitioner av termerna, men i detta sammanhang har analysen påvisat att informanterna har 
använt begreppen parallellt. En differens kan ses i synsättet att kommunikation handlar om 
diskussion, ett samtal i syfte att nå fram till en lösning eller att motta samt bekräfta mottagen 
information, medan termen information beskrivs som tillgång till data. Information 
tillhandahålls på olika sätt, verbalt, pappersdokument eller via dator.  

Tidigare forskning berör mestadels kommunikation inom teamet på operationssalen. Det är 
svårare att finna studier om kommunikationsutbytet gällande helheten kring patientens 
vårdkedja - före, under och efter operationen. Men att kommunikation är en viktig faktor visar 
Gillespie et al. (2010) med hänvisning till data från USA och Australien att 70 respektive 50 
% av inträffade tillbud och komplikationer inom sjukvården (som helhet) hade samband med 
missad kommunikation och informationsöverföring, främst mellan läkare och sjuksköterskor. 

En observationsstudie från en operationsklinik i Boston visade på att de huvudsakliga 
områden för problem, var icke fungerande kommunikation och information som inte nådde 
fram, samt hög arbetsbelastning och avbrott/störningar i arbetet. Samtliga dessa områden 
redovisas även i föreliggande studie.  Av intresse är att observationsstudier har kunnat visa på 
en högre grad av inträffade avvikelser, än retroperspektiva sammanställningar av rapporterade 
avvikelser (Christian et al. 2006). Vilket indikerar att denna slags risker inte blir synliggjorda 
i avvikelserapporteringssystemen. 

Nagpal et al. (2012) har genomfört kvalitativa intervjuer av olika yrkesgrupper inom kirurgisk 
vård i England. Resultaten visar på att det fanns kommunikationsbrister längs hela 
vårdkedjan. Framförallt i form av bristande kommunikation preoperativt mellan kirurg och 
anestesiläkare, vid överlämnande av patienten till operationsavdelningen och efter 
operationen till den postoperativa avdelningen. Orsaken till problemen angavs vara tidspress, 
arbetsmiljön, brist på strukturerade dokument och ostrukturerad överföring av muntlig 
information. Dessa fynd kan igenkännas även i denna studie, genom informanternas 
beskrivningar av brister i preoperativa kommunikationen med patienten, att ingreppet är 
inplanerat att genomföras i lokalbedövning (som behöver konverteras till anestesi, utan att 
patienten är utredd), att alla patienter inte får tillfälle att träffa en anestesiläkare före 
operationen samt att patienter missförstår eller undanhåller information som sedan kan bidra 
till att en risksituation uppstår. Av intresse vore att utforska hur och om säkerheten påverkas 
av om patienten träffar anestesiläkare för preanestesibedömning och information eller om 
denna bedömning sker via dator. Forskning kring denna aspekt har inte gått att finna. 
Resultaten i denna studie visar att informanterna beskriver problem som uppkommer i form 
av brist på information hos patienterna, t.ex. att de inte vet vilken anestesiform som ska 
användas, inte har förberett sig på ett korrekt sätt t.ex. gällande fasta, eller att information om 
patientens aktuella hälsotillstånd och läkemedel inte har framgått och därmed inte kunnat 
medtas i bedömningen av patientens anestesi. Nagpal et.al. (2012) slutsatser är att 
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kommunikationsbristerna kan orsaka allvarliga problem i patientsäkerheten och att 
kommunikationen i patientens hela vårdkedja måste förbättras.  

Resultaten visar att kommunikation och information inom en operationsavdelning är 
processer som sker i flera led. Det speciella är att verksamheten är föränderlig, ibland under 
kraftig tidspress, vilket utgör en skillnad mot många andra arbetsplatser. Klinikerna har som 
uppgift att genomföra så många planerade operationer som möjligt, men planeringen påverkas 
av att operations- och anestesi tider är svåra att bedöma i förväg samt av att akuta patienter 
tillkommer och måste ges prioritet. Detta medför att operationer och/eller personal behöver 
flyttas mellan salar, vilket kan medföra en risk, genom att information om patientens särskilda 
behov, om anestesiform eller behov av utrustning inte når fram. Ändringar i planeringen och 
övriga organisationsfaktorer framkommer i tidigare forskning som riskfaktorer (Heine & 
Lake, 2004, Smith et al. 2006, van Beuzekom et al. 2010; van Beuzekom, Boer, Akerboom, & 
Hudson. 2012).  

7.4 Kommunikation och samarbete på operationssalen   

Forskare inom anestesisjukvård noterade tidigt likheter med andra högriskverksamheter, 
såsom flyg- och kärnkraftsindustri (Toff, 2010). De har sedan tillvaratagit erfarenheter av 
säkerhetsforskning från dessa områden för att studera samarbete och kommunikation på 
operationssalen. Manser (2009) visar i en reviewartikel att denna forskning visar på ett starkt 
samband mellan risksituationer och brister i samarbetet på operationssalen.   

Ofta används teamarbete som term när man beskriver en personalgrupp som samarbetar på en 
operationssal.  Det finns olika definitioner av begreppet team, men om man väljer att definiera 
team enligt Brannick, Prince, Prince och Salas (1995) som personer som har kontinuitet i sin 
sammansättning, samarbetar mot gemensamma kända mål och kommunicerar för att 
koordinera och anpassa sig efter förändrade förhållanden, så är personalgruppen på en 
operationssal oftast inte ett team. Tvärtom framkommer i denna studie att medlemmarna i 
arbetslaget varierar beroende på schemaläggning, placering på olika sektioner och under 
arbetsdagen p.g.a. behov av raster och att arbetspass avslutas. Beroende på 
operationsavdelningens storlek och organisation finns det variationer i om personalen är 
bekanta med varandra och vana att samarbeta tillsammans. Särskilt på jourtid, när akuta 
patienter ska omhändertas under tidspress, kan detta ställa till problem. Klinikerna har också 
ett utbildningsuppdrag och i vissa fall behov av inhyrd personal. Dessa personer och deras 
kompetens är okända för personalen och de har i vissa fall bristande kännedom om klinikens 
rutiner.   

Informanterna är i medvetna om behovet av samarbete mellan yrkesgrupperna och ger det en 
stor betydelse i relation till patientsäkerhet. Denna medvetenhet bekräftas av flera studier, 
bl.a. Silen-Lipponen et al. (2005), Alfredsdottir et al. (2008), Alves (2005), Flin, Fletcher och 
Mc George (2003). Samarbetets betydelse som latent riskfaktor framkommer under analysen 
ur skilda perspektiv. Informanterna beskriver ett flertal situationer där problem av olika 
orsaker uppstår. Flera yrkesgrupper såsom operationssjuksköterska, undersköterska, 
anestesisjuksköterska, kirurg och anestesiläkare ska fungera tillsammans på ett begränsat 
utrymme i en operationssal. Samtliga har sina önskemål och behov av att utföra sina 
arbetsuppgifter. Detta medför enligt informanterna att det ibland uppstår konfliktsituationer 
som beror på olikheter i intressen och bristande lyhördhet inför varandra. Patienten befinner 
sig mitt i situationen och informanterna beskriver faktorer som de uppfattar som störande, 
såsom buller, högljudda samtal eller att sjuksköterskan blir distraherad i samband med 
moment som kräver full koncentration på patienten.  
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Informanterna beskriver också ett kommunikationsklimat som råder på operationssalen och 
som kan variera, beroende på individer och på situationen. Ett negativt 
kommunikationsklimat beskrevs av informanterna som en jargong, med innehåll av dold eller 
öppen kritik och schablonmässiga åsikter. Denna slags kommunikation kunde informanterna 
oftast bortse ifrån, men det hade effekter i vissa situationer, beroende på stress, vem som 
uttalade sig och hur ofta denna slags kommentarer förekom. Informanterna beskrev att 
effekten blev irritation och att det fortsatta samarbetet förlöpte sämre. Klimatet visar sig också 
gällande outtalade regler kring vad och vem som har tillåtelse att yttra sig.  

Den verbala kommunikationen utgör grunden för ett fungerande samarbete, men det kan 
falera. I denna studie beskriver informanterna situationer där kommunikationen av olika skäl 
har blivit bristfällig eller helt uteblivit. Konsekvenserna av bristerna varierar, men kunde i 
vissa fall ha blivit allvarliga. Det handlar t.ex.om att kommunikation från en kirurg uteblir i 
samband med att en allvarlig komplikation uppstår eller att två läkare använder 
sjuksköterskan som mellanhand i kommunikationen för skilda åsikter, istället för att tala med 
varandra i en akut situation. Tidigare forskning visar på skillnader i hur olika yrkesgrupper 
uppfattar kommunikationen mellan personalkategorier. Makary et al. (2006) visar att 
kirurgerna skattade samarbete och kommunikation som välfungerande till 85 %, medan 
operationssjuksköterskor angav detta till 48 %.  Studier av samarbete och kommunikation i 
operationsteam har också visat på skillnader mellan hur olika professioner uppfattar 
situationen. Kirurgerna i studien skattade högre värden för nivån av säkerhet, kommunikation 
och teamarbete, än vad anestesiläkare och sjuksköterskor gjorde. Exempelvis innebar detta att 
kirurgerna i högre ansåg att alla fick uttrycka sin åsikt och att alla på salen var insatta i hur 
operationen fortskred. Dessa resultat sammanfaller med tidigare liknande studier (Mills, Neily 
& Dunn, 2008). Hur data från Sverige skulle se ut vet vi inte, men differenser mellan 
uppfattningar om samarbetets kvalité framkommer även i denna studie. 

Informanterna beskriver det nära samarbetet med anestesiläkare som huvudsakligen mycket 
gott, men att det förekommer problemsituationer med beröring till samarbets- och kom-
munikationsbrister. Det visar sig i studien att grunden till dessa problem och föreliggande 
latenta risker finns att söka i att professionernas arbetsuppgifter i vissa fall sammanfaller, att 
någon väljer att avvika från en rutin (utan att kommunicera detta) eller i vissa fall om 
maktpositionering. Som exempel kan nämnas en beskriven situation med en anestesiläkare 
som vid två tillfällen kommer in på en operationssal och utan att säga något till 
sjuksköterskan ändrar inställningen på anestesigasen. Detta kan tolkas som ett behov av 
positionering gentemot sjuksköterskan. Operationssalen som en arena för maktkamp finns 
beskriven i forskning av Gillespie et al. (2010). Dessa processer anses medföra tydliga risker 
för patientsäkerheten genom att minska samarbetet mellan yrkeskategorierna genom att öppen 
kommunikation uteblir om t.ex. varningssignaler om problem som är på väg att uppstå inte 
framförs och känslomässig belastning genom upplevelse av frustration. 

Smith och Mishra (2010) anser att kommunikation är en nyckelfunktion för säker 
anestesiverksamhet. De har studerat kommunikationen i relation till patienten och inom 
anestesiteamet. Resultaten visar på kommunikationens betydelse, att det finns sätt att 
kommunicera som är positiva och tydliga, vilket medför fördelar både för patienten och för 
teamet. Under sina observationsstudier noterade de även hur mycket av kommunikationen 
som inte var verbal, utan förmedlades med ögonkontakt, kroppsspråk och i relation till 
patienten, av beröring. De anser att kommunikation är något som behöver diskuteras och 
övas, inte som i dagens läge vara något som beror på individuella förutsättningar. Av 
naturliga skäl förändrades kommunikationssättet vid arbete i mer akuta situationer, då sättet 
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att kommunicera ännu mer sätts i fokus och som kan förbättras av inlärda sätt att 
kommunicera, s.k. closed loop (att upprepa och bekräfta). 

Till skillnad från andra vårdformer används muntliga ordinationer frekvent inom 
anestesisjukvård. Informanterna beskriver situationer där det uppkommit problem gällande 
ordinationer t.ex. gällande dosering, tidpunkt för administrering av läkemedlet, vem som ska 
ge läkemedlet eller infusionshastighet. Framförallt kan problem uppkomma i samband med 
akuta situationer. Till skillnad från t.ex. flygverksamhet är inte denna slags kommunikation 
strukturerad inom operationsverksamhet, även om vissa kliniker har eftersträvat att införa 
strukturerade kommunikationssätt (Makary et al. 2006; Mills et al. 2008). 

7.5  Datorsystem och dokumentation 

Tillgången till adekvat och lättillgänglig information framkommer som en betydelsefull 
patientsäkerhetsfaktor. Hur detta sedan ska ske är betydligt mer komplicerat, vilket 
framkommer av sjuksköterskornas beskrivningar av handhavandet av datorer och de olika sätt 
som idag finns för informationshantering. Informanterna behöver hantera information på flera 
olika nivåer – övergripande planering för operationsavdelningen och för salen de arbetar på. 
De behöver också läsa och dra slutsatser av information om patienten gällande hälsostatus, 
utförda undersökningar, laboratorieprover och preanestesibedömning m.m. Det som 
komplicerar informationsinhämtandet är att den kan finnas i olika databaser och system (som 
inte alltid är kopplade till varandra). Ytterligare en riskfaktor finns i att detta sker under 
tidspress, vilket gör att information kan missas eller att slutsatser baserad på informationen 
inte hinner verkställas och diskuteras med t.ex. anestesiläkare. På systemnivå beskriver 
informanterna de latenta risker som uppstår när datorsystemen inte fungerar. Detta problem 
medförde t.ex. ställningstaganden till om man skulle starta anestesin utan att ha adekvat 
information.  

Trots att informationshantering på en operationsavdelning är en så viktig och komplicerad 
process, finns det inte mycket forskningsresultat om denna aspekt, vare sig kring betydelsen 
eller om hur informationsflöden kan ske på bästa och säkraste sättet (Balust & Macario, 
2009). 

Det är intressant att det i dagens läge används handskrivna pappersjournaler för att 
dokumentera patientens anestesiförlopp och vidtagna åtgärder. Konsekvenserna av detta är 
svåra att utröna men en datorbaserad journal där mätdata från utrustningen direkt överförs, 
skulle troligen ge ett bättre underlag om anestesiförloppet än ett manuellt. Särskilt i 
komplicerade, akuta situationer där journalförening måste ges en låg prioritet. Det 
framkommer också att det idag sker en dubbeldokumentation genom att vissa läkemedel 
skrivs in i datorjournalen och andra i pappersversionen.  I samband med detta hamnar 
sjuksköterskan även i situationen att skriva in ordinationer åt kirurgen, vilket sedan ska 
signeras i efterskott. Detta blir inte alltid gjort och konsekvensen kan bli en utebliven 
ordination och läkemedelsbehandling. Balust och Macario (2009) drar en slutsats i sin review 
studie att förvånande nog ligger sjukvården efter andra områden gällande databaserad 
informationshantering. Enligt dem kan databaserad informationshantering och journalförning 
inom anestesisjukvård medföra högre tillförlitlighet och fylligare underlag för uppföljande 
kvalitetsarbete.  

Ett område som inte går att finna i tidigare forskning är betydelsen av dokumentation gällande 
omvårdnadsåtgärder och observationer av patienten. Omvårdnadsåtgärderna kan exempelvis 
vara åtgärder som är vidtagna för att förebygga tryckskador, förebygga nedkylning eller att 
skydda patienten ögon mot tryck. Medan observationerna kan gälla att sjuksköterskan t.ex. 
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noterat förändringar i huden (som kan vara en signal om en uppkommen tryckskada) eller att 
patienten inte var förberedd på ett adekvat sätt inför operationen. Det finns variationer mellan 
kliniker och sjuksköterskor hur mycket som dokumenteras och om informationen överförs vid 
rapportering till uppvakningsavdelningen. Här finns latenta riskfaktorer som kan medföra att 
patienten inte får adekvat vård efter operationen eller att komplikationer inte förebyggs på ett 
optimalt sätt. Resultaten tyder på att informanterna i varierande grad ger detta betydelse. De 
medicinska åtgärderna ses som självklara att dokumentera, medan de omvårdnadsmässiga 
”ses som tillhörande vården” och inte alltid dokumenteras. Tidsbristen är en påverkande 
faktor även här, genom att dokumentation kan vara svårt att hinna med i samband med korta 
ingrepp och snabba bytestider mellan operationerna. 

7.6 Medicinsk teknisk utrustning 

I samband med anestesier används idag en mängd medicinsk teknisk apparatur för 
övervakning och behandling av patienten. Den tekniska utvecklingen har varit snabb, 
omfattande och i hög grad bidragit till ökad patientsäkerhet (Fasting & Gisvold, 2002).  

Informanterna ger övervakningsutrustningen stor betydelse gällande patientsäkerhet genom 
att bidra till förbättrad och snabb information om patientens tillstånd och möjlighet till att på 
ett bättre sätt individanpassa anestesiförloppet. Det framkommer dock problematik ur flera 
aspekter som kan utgöra latenta risker. 

Informanterna beskriver både fel på utrustningen som kräver snabba åtgärder och i vissa fall 
handhavandefel. Fasting och Gisvolds (2002) studie från Norge visar på en låg frekvens av 
rapporterade avvikelser med utrustning, men författarna påtalar att det troligen förekommer 
underrapportering. Den utrustning som orsakade mest problem var anestesiventilatorn, följt av 
invasiv och non-invasiv blodtrycksmätning, därefter i fallande skala - gasanalys, ekg, satu-
rationsmätare, tracheal tub, infusionspumpar, temperaturmätare och endtidal koldioxid 
mätning. Orsakerna beror dels på apparatfel, men i vissa fall på handhavandefel. 
Handhavandefelen uppstod t.ex. vid uteblivna kontroller i samband med byte mellan två 
patienter och i situationer där planeringen snabbt ändrades (a.a).  Dessa fynd kan igenkännas i 
föreliggande studie. 

Informanterna beskriver att kunskapen kring användningen av utrustningen självklart är av 
yttersta vikt, men att det kan vara svårt att erhålla kunskap exempelvis om ny utrustning och 
att upprätthålla kunskapen, särskilt i relation till utrustning som används sällan. Att detta kan 
medföra latenta risker är förståeligt genom att utrusningen kan komma att användas som 
beslutsgrund för viktiga vårdåtgärder eller för behandling av patienten.  De beskriver att 
avdelningarna har rutiner kring introduktion av ny utrustning, men att det är svårt att nå fram 
till all personal, samt att det förekommer att rutiner bryts t.ex. genom att ny utrustning genom 
en enskild individs initiativ plötsligt finns tillgänglig för utprovning. 

Utrustningen inom sjukhuset är inte alltid standardiserad vilket medför risker genom att 
personalen behöver använda utrustning de inte kan eller inte är vana vid. Detta kan ibland ske 
i samband med vård en akut sjuk patient på röntgenavdelningen, akutmottagningen eller vid 
en ambulanstransport. De latenta riskerna uppstår genom den osäkerhet som kan uppstå när 
sjuksköterskan behöver använda utrustning hon inte är van vid och att uppmärksamheten 
alltför länge fastnar vid att hantera utrustningen istället för att övervaka patienten. Det finns 
även en risk i att mätvärden eller inställningar kan bli felaktiga.  

En aspekt som framkommer är att utvecklingen av utrustning sker snabbt vilket medför att 
informanterna omges av mer utrusning med fler och komplicerade funktioner. Konsekvensen 
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av detta beskrivs i vissa fall som ett informationsöverflöd med många olika parametrar som 
ska ställas in och övervakas, samt många olika larmsignaler. Konsekvenserna kan innebära att 
väsentlig information missas, ett slags ”vargen kommer” fenomen. Detta kan igenkännas från 
forskning från andra teknikintensiva miljöer, såsom flygverksamhet och finns även beskrivet i 
anestesirelaterad forskning, men konsekvenserna är ännu inte särskilt mycket studerade 
(Edworthy & Hellier, 2006). 

En annan aspekt med koppling till detta område är värdering av erhållen information från 
utrusningen. Detta anser informanterna kan utgöra en latent risk genom att erhållna mätvärden 
kan vara felaktiga. Det anses vara av stor vikt att sjuksköterskan innehar en kompetens att 
kunna värdera erhållen information och kunna jämföra den med patientens kliniska status. 
Informanterna med lång erfarenhet uttryckte en oro över att yngre kollegor kunde ha svårt att 
utveckla den kliniska bedömningskunskapen genom att de alltid har tillgång till utrusning, 
medan de som arbetat längre hade fått klara sig med klinisk bedömning av patienten och 
därmed väl hade utvecklat den kompetensen.  

7.7 Slutsatser och förslag till fortsatta studier 

Staender och Mahajan (2011) redovisar i en reviewartikel områden som ytterligare kan bidra 
till att förbättra anestesisäkerhet, såsom förbättrade system för avvikelserapportering, struk-
turerat kvalitetsarbete genom intern granskning av processer, användning av checklistor och 
simuleringsövningar för all personal.   

Resultaten i denna studie kan utifrån anestesisjuksköterskans perspektiv bidra till 
medvetenhet om befintlig problematik gällande latenta patientsäkerhetsrisker inom 
anestesisjukvård och stimulera till förebyggande kvalitetsarbete för att anestesisjukvården ska 
kunna bli ännu säkrare för patienterna. 

- På ett övergripande plan visar denna studie att latenta patientsäkerhetsrisker förekommer 
inom anestesisjukvård i Sverige.  

- Att anestesisjuksköterskor besitter en mängd erfarenheter som inte utnyttjas tillfullo, 
eftersom det saknas möjligheter till reflektion och organiserad struktur för att tillvarata 
personalens erfarenheter av den dagliga verksamheten.  

- Att riskanalyser i förebyggande syfte kan och bör genomföras för att tydliggöra latenta 
riskfaktorer i ett preventivt, strukturerat patientsäkerhetsarbete.  

- I enligt med gällande patientsäkerhetslag har samtlig personal skyldighet att bidra till att 
hög patientsäkerhet upprätthålls (Patientsäkerhetslagen 2010:659). Detta innebär att 
anestesisjuksköterskor bör ta än mer aktiv del i förebyggande patientsäkerhetsarbete och 
ställa krav på åtgärder av de brister som uppdagas. 

En mängd aspekter framstår som intressanta för fortsatta studier. En interventionsstudie 
genom införande av en strukturerad modell för förebyggande av patientsäkerhetsrisker, vidare 
studier relaterade till patientsäkerhet av teamsamarbete och kommunikation, datorbaserade 
anestesijournaler, konsekvenser av datorbaserade anestesibedömningar utan patientkontakt 
och metoder för förbättrad dokumentation av anestesiologisk omvårdnad. 
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Bilaga 1 

Frågeguide 

 

Hur gammal är du? Hur länge har du varit verksam som anestesisjuksköterska? 

Hur skulle du beskriva din yrkesfunktion som anestesisjuksköterska? 

 

Vad betyder patientsäkerhet för dig? 

Om du tänker på din arbetssituation på operationsavdelningen, kan du beskriva någon 
händelse/situation som du uppfattar som problematisk eller avvikande och som skulle 
kunna påverka patientsäkerheten? 

Följdfrågor som anpassas efter informantens beskrivning, t.ex, Vad hände? När? Vad 
påverkade situationen?  

Kan du beskriva fler exempel på sådant som du uppfattar som problematiskt eller 
avvikande? 

 

Om informaten har svårt att erinra sig något, ombeds hon/han tänka på sin arbetsdag med 
start på morgonen och sedan beskriva vad framstår som problematiskt eller avvikande 
under dagen. 

 

Vill du tillägga något mer eller fråga något? 
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