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Abstrakt 

Bakgrund: Vid svårt skadade patienter alternativt sviktande vitalparametrar dras 

ett traumalarm nivå ett på sjukhusen. Vid nivå ett larm samlas ett större antal 

interprofessionella specialister inom vården, bland andra specialistsjuksköterskor 

för att assistera vid luftvägen. Samma specialistsjuksköterskor deltar även vid 

hjärtstoppslarm inom sjukhuset. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av deltagande i 

larmverksamhet hospitalt. Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ 

ansats med fokusgruppsintervjuer (n=2) och dyadiska intervjuer (n=2). Fyra 

intervjuer genomfördes med totalt 11 stycken specialistsjuksköterskor. Sex 

anestesisjuksköterskor och fem intensivvårdssjuksköterskor deltog i studien. 

Materialet från intervjuerna bearbetades genom en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Tre kategorier framkom av innehållsanalysen. Att en god introduktion 

skapar ett tryggare omhändertagande, att rutiner och tydlig rollfördelning ger 

bättre omhändertagande och att vid larm tidigt vilja skapa en relation till 

patienten. Slutsats: Sjuksköterskorna upplever att introduktionen i dagsläget kan 

bli bättre då det inte känner sig tillräckligt förberedda inför att bära larmsökare. 

Det framkommer även önskan om mer utbildning kontinuerligt både för den egna 

tryggheten samt för att förbättra teamsamarbetet vid larmen. 

 

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, Intensivvårdssjuksköterska, Omvårdnad, 

Traumalarm, Teamarbete, Kommunikation, Kvalitativ studie. 

 

Keyword: Nurse anesthetist, Intensive care nurse, Nursing, Trauma activation, 

Teamwork, Communication, Qualitative study. 
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Introduktion 

Specialistsjuksköterskans kompetens 

Anestesisjuksköterskans arbetsplats består vanligen av att arbeta på en operationsavdelning, men 

kan även innebära att vara verksam vid särskilda akuta händelser utanför operationsavdelningen. 

Larmverksamhet inom sjukhuset kan omfatta att delta vid nivå ett larm på akutmottagningen när 

patienten har sviktande vitalparametrar, samt att delta vid omhändertagandet av patienter som 

drabbats av hjärtstopp oavsett plats på sjukhuset. Dessa arbetsuppgifter ingår i 

anestesisjuksköterskans profession. Ett av anestesisjuksköterskans kompetensområden är att 

prioritera och fatta snabba beslut vid ett akut tillstånd hos en patient, anestesisjuksköterskan 

förväntas besitta kunskap att bedöma, etablera och upprätthålla en fri luftväg samt övervaka, 

assistera samt ventilera patienten. Vidare ska anestesisjuksköterskan förebygga komplikationer 

genom observering och reglering av anestesidjup, fri luftväg, cirkulationssvikt, dokumentera, 

ersätta blod och vätskeförluster samt ge adekvat vätskebehandling. Anestesisjuksköterskan ska 

även administrera anestesiologiska läkemedel och följa upp dess effekter och dokumentera 

mängd och styrka på de läkemedel som givits (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening (AnIva), 2012a). 

 

För intensivvårdssköterskor innebär den moderna intensivvården att förebygga sjukdom samt att 

vårda patienter som har eller riskerar att drabbas av sviktande vitalparametrar. Patientens 

vårdförlopp kan vara långt och intensivvårdssjuksköterskan har kompetens för att följa hela 

vårdförloppet. Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna vårda patienter med svikt i flera organ 

oavsett ålder, kulturell eller etnisk bakgrund. Intensivvårdssjuksköterskan ska ha 

handlingsberedskap för att patientens tillstånd snabbt kan förändras och utifrån den 

informationen identifiera, initiera och utföra åtgärder tillsammans med läkare, administrera 

läkemedel samt utvärdera effekten. Vid hot, kris och katastrof ska intensivvårdssjuksköterskan 

kunna ta en roll som ledare med stöd av verksamhetens katastrofplan (AnIva, 2012b).  

 

Denna studie behandlar anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor, när de nämns 

specialistsjuksköterskor hädanefter menas de två professionerna tillsammans. 

 

Interprofessionellt teamarbete 

För att bedriva effektiv sjukvård vid ett omhändertagande av en patient är sammansättning av 

personal viktigt samt att samarbetet mellan professionerna fungerar bra. Det har visat sig att när 

sammansättning på traumateamet är olika och när kompetenserna skiljer sig från gång till gång 

påverkas effektiviteten i teamet negativt, vilket i sin tur kan påverka patientomhändertagandet 
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(Speck, Jones, Barg, & McCunn, 2012). Drinka och Clark (2000, s. 14) anser att det är viktigt att 

alla medlemmar i interprofessionella team har kunskap och förståelse för varandras professioner 

samt deras roll i teamet, med den kunskapen skapas ett förtroende för varandra. Det är viktigt att 

rollerna inom interprofessionella teamet fördelas och är tydliga för att stärka teamkänslan och 

effektiviteten (Speck et al., 2012). Enligt Santos, Lima, Pestana, Colomé och Erdmann (2016) 

har det visat sig att sjuksköterskan i akutrummet använder sig av fyra strategier för att öka 

teamkänslan. Hantera konflikterna direkt, arbeta för att upprätthålla bra stämning, etablera 

samarbetsrelationer och agera professionellt. Sjuksköterskorna är strateger i akutrummet och 

genom att skapa medvetenhet i gruppen leder det till ett effektivare arbete när alla interagerar. 

 

När ett larm aktiverats, kommer personal med olika professioner i allmänhet från olika 

avdelningar på sjukhuset för att ta hand om en kritiskt sjuk patient och de är kanske inte vana att 

arbeta tillsammans (Jackson & Grugan, 2015). För att ett larmteam ska fungera effektivt vid 

hjärtstopp skall varje gruppmedlems roll definieras tydligt och förstås av deltagarna i 

arbetsgruppen (Hunziker et al., 2011). För att ett akutteam ska kunna arbeta snabbt och effektivt 

krävs tydligt ledarskap och god kommunikation (Berlin & Carlström, 2008). 

 

På sjukhusen ska det finnas specifika krav på vad ett larmteam förväntas ha för kompetens och 

vad de ska kunna hantera. Det ska bestå av olika specialister och dessa bör utbildas och få 

kontinuerlig fortbildning för att vara väl förberedda när situationer uppstår. Det finns olika 

utbildningskoncept gällande det akuta omhändertagandet. Advanced Trauma Life Support 

(ATLS) är ett koncept som riktar sig mot det primära omhändertagandet vid trauma. Det innebär 

ett utarbetat standardiserat system där man gör en sak i taget och man förhåller sig till det vid 

omhändertagandet. Trauma Nurse Core Course (TNCC) är ett annat koncept som finns vid akut 

omhändertagande. Det är viktigt att ha genomfört någon av dessa kurser inför arbetet med 

kritiskt skadade patienter och det akuta omhändertagandet. Det finns även en Prehospital Trauma 

Life Support (PHTLS) utbildning som riktar sig mot prehospital vård, den grundar sig på ATLS 

konceptet. I litteraturen beskrivs fullt traumateam bestå av anestesiolog, anestesisjuksköterska, 

kirurg, ortoped, akutsjuksköterska 1, akutsjuksköterska 2. Där det finns möjlighet och resurser 

bör ett röntgenteam även kopplas till larmet för att bistå med radiologiska hjälpmedel (Lennquist, 

2017, s. 23-25). 

 

Omhändertagande 

Vid omhändertagandet av en person som drabbats av ett trauma har den initiala undersökningen 

och behandlingen hög prioritet för vidare handläggning. Även om patienten själv söker vård på 
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en akutmottagning utan definitionen trauma är den initiala undersökningen viktig för bedömning 

hur snabbt insatser ska sättas in. Det viktigaste behandlingsmålet initialt är att 

syrgasförsörjningen till vävnaderna är optimerad, både genom att säkerställa att luftvägen är fri 

och en säkerställd cirkulation. Nästa steg innebär att metodiskt söka efter livshotande skador, 

härmed letar man efter skador som innebär det största livshotet för patienten. Här ska alla i 

teamet arbeta efter samma riktlinjer då detta effektiviserar arbetet (Ekbom, Cederholm & 

Vikström, 2014, s. 12). Att arbeta i larmteamet kräver god kännedom om riktlinjerna i Hjärt-

lungräddning. Någon i teamet bör ta en ledarroll, förslagsvis den som står vid huvudändan då 

man har bra översikt där. Ledaren ska fördela arbetsuppgifterna tydligt och samtidigt vara aktiv i 

följarskapet med resten av teamet. Om någon i teamet uppmärksammar ett problem bör den 

föreslå en lösning och kommunicera det kort och koncist, verbal bekräftelse av mottagande och 

utförande medlem i gruppen görs med hjälp av closed-loop communication (CLC) (Nilsson, 

Sundin, Berner & Gryth, 2016, s. 403-404). 

 

Kommunikation 

Kommunikationen inom teamet är viktig för att säkerställa en säker och bra vård för patienten. 

När ledaren i traumarummet hade kontroll på den inre cirkeln, vilket innebär att den ser patienten 

och monitorn med vitalparametrarna och använder sig av kroppsspråk, olika betoningar i talet 

och blickriktningar förstärktes budskapet de ville förmedla. En ledare som talade tyst var inte 

lika aktiv med sitt kroppsspråk vilket ledde till att andra i teamet tog över ledarrollen. Det har 

visat sig att beslut om att ta vården till nästa steg tas snabbare om man använder sig av CLC i 

skarpt läge. När det används av den som är ledare visade det sig att man gick vidare snabbare än 

om någon i teamet som inte var ledare använde sig av CLC (Härgestam, 2015). CLC innebär att 

man upprepar det som är sagt för att undvika missförstånd. När flera arbetar samtidigt runt 

patienten är det viktigt att den som får en uppgift bekräftar högt och tydligt vilken uppgift man 

mottagit, när den ska utföras och när den är utförd, då vet ledaren och övriga i gruppen vad som 

händer hela tiden. Risken för missförstånd blir lägre (Murray & Foster, 2000). CLC kommer från 

metoden Crisis Resource Management (CRM) och är ett kommunikationsredskap för att öka 

patientsäkerheten. CRM togs fram av flygindustrin för att öka flygsäkerheten, och har förts 

vidare till sjukvården (Rall & Dieckmann, 2005a). 

 

Traumalarmskriterierna 

De nya nationella traumalarmskriterierna 2017 (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(LÖF), 2016) har tagits fram av en expertgrupp baserad på 18 olika professionella organisationer 

och tre kvalitetsregister där man granskat vetenskapen inom området och därefter presenterat 



6 

 

kriterier för aktivering av traumalarm. Särskilt fokus har lagts på att kriterierna ska kunna 

användas av alla oavsett storstad eller glesbygd och på att minska undertriagering samt 

övertriagering. Kriterier för att nivå ett larm ska aktiveras är. Fysiologiska kriterier innebär att: 

patienten är i behov av ventilationsstöd, har en andningsfrekvens <10 eller >29, systoliskt 

blodtryck <90 eller ej palpabel radialispuls, samt patienter med RLS >3 eller GCS<13. Kriterier 

för barn innebär att: barnet är andningspåverkad, kapillär återfyllnad >2 s, puls för barn i ålder 0 

1 år <90 eller >190, pulsför barn i ålder 1-5 år <70 eller >160. Anatomiska kriterier innebär: 

penetrerande våld mot hals, huvud, bål, extremiteter ovan armbåge/knä, öppen 

skallskada/impressionsfraktur, ansikts-/halsskada med hotad luftväg, instabil/deformerad 

bröstkorg, svår smärta i bäckenet/misstänkt bäckenfraktur, misstänkt ryggmärgsskada, >2 

frakturer på långa rörben, amputation ovan hand/fot, stor yttre blödning, brännskada >18 % eller 

inhalationsskada (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), 2016). 

 

Rational 

Litteraturgenomgången visar att specialistsjuksköterskor från operation samt 

intensivvårdsavdelning lämnar sin ordinarie arbetsplats för att vid behov delta inom 

larmverksamhet. Larmverksamheten inom sjukhuset kan omfatta att delta vid nivå ett larm på 

akutmottagningen när patienten har sviktande vitalparametrar, samt att delta vid 

omhändertagandet av patienter som drabbats av hjärtstopp oavsett plats på sjukhuset. När ett 

larm aktiverats kommer personal med olika professioner från olika avdelningar på sjukhuset. För 

att teamet ska kunna arbeta snabbt och effektivt krävs tydligt ledarskap och god kommunikation. 

I teamet ingår specialistsjuksköterskor och det är viktigt att studera deras upplevelser av att delta 

i larmsituationer. Författarna hoppas att kunskapen som fås fram i studien kan belysa de styrkor 

och brister som upplevs av specialistsjuksköterskorna, vilket i sin tur kan leda till möjlighet att 

förbättra det akuta omhändertagandet av patienter hospitalt. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av 

deltagande i larmverksamhet hospitalt. 

 

Metod 

Design 

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer. Det ansågs mest 

lämpligt i relation till studiens syfte, vilket var att beskriva anestesi- och 
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intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av deltagande i larmverksamhet hospitalt (Henricson & 

Billhult, 2012, s. 132). En av de största fördelarna med fokusgrupper anses vara möjligheten att 

dra nytta av interaktionen som sker mellan deltagarna (Wibeck, 2012, s. 195). 

Fokusgruppintervju är ett gruppsamtal mellan flera individer men initierat av forskarna (Wibeck, 

2010, s. 28). 

 

Urval 

Studiedeltagarna var anestesisjuksköterskor från två sjukhus i Västra Götaland och 

intensivvårdssjuksköterskor vid ett sjukhus i Norrbotten. Respektive yrkeskategori deltar vid 

larmverksamheten inom sitt sjukhus. Urvalet skedde enligt bekvämlighetsprincipen, ett icke 

slumpmässigt urval av individer som ville delta och uppfyllde inklusionskriterierna, de utvalda 

kom från specifika avdelningar som jobbar bland annat med larmverksamhet. Polit och Beck 

(2017, s. 492) anser att bekvämlighetsurval kan fungera väl när man behöver rekrytera deltagare 

från en specifik klinik med en liten personalgrupp. 

 

Författarna skickade ut en skriftlig förfrågan (bilaga 1) till vårdenhetscheferna på respektive 

klinik för att få tillstånd att genomföra intervjuer. Bifogade även ett informationsbrev (bilaga 2) 

som vårdenhetscheferna mailade ut till alla anställda. Efter godkännande av vårdenhetscheferna, 

informerade författarna om studien personligen till personalen för att kunna rekrytera deltagare. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna är anestesisjuksköterskor respektive 

intensivvårdssjuksköterskor som deltar vid larmverksamhet. Exklusion av sjuksköterskor med 

dubbelexamen inom anestesi- och intensivvård samt/eller erfarenhet av båda arbetsplatserna. 

Potentiella deltagare valde självmant att anmäla sig till författarna om de var intresserade av att 

delta i studien. 

 

Intensivvårdssjuksköterskor som tackade ja till att delta var fem totalt, fyra kvinnor och en man. 

De var mellan 31 till 57 år gamla med en erfarenhet som specialistsjuksköterska inom 

intensivvård mellan ett år och tre månader och 30 år. Två av dem hade utbildning inom TNCC 

och tre av dem ingen extra utbildning utöver sin vidareutbildning. Anestesisjuksköterskor som 

tackade ja till att delta var sex totalt, tre män och tre kvinnor. De var mellan 28 år till 61 år. 

Arbetslivserfarenheter som specialistsjuksköterska varierade mellan 2 till 16 år. Två av dem hade 

tidigare erfarenhet att vårda patienter som uppfyller larmkriterierna då de arbetat inom 

ambulansverksamhet tidigare. Anestesisjuksköterskorna hade en blandad erfarenhet av 

utbildningar Trauma Nurse Core Course (TNCC), Prehospital trauma life support (PHTLS), 

katastrofmedicinkurs och sjukvårdsgrupputbildning. 
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Miljö 

Författarna har undersökt specialistsjuksköterskors upplevelser vid larmdeltagande på ett sjukhus 

i Norrbotten och två sjukhus i Västra Götaland. Anestesisjuksköterskorna har larmsökaren och 

finns tillgängliga under arbetstiden som extra resurs på avdelningen när det inte finns några larm 

på dagtid och som jourlag på kvällar, nätter och helger. De löser av kollegor för raster på 

operationssalar samt agerar stickhjälp på vårdavdelningar inom sjukhuset. När larmsökaren 

aktiveras, går de från avdelningen till platsen för larmet. Det kan vara ett hjärtstopp eller 

liknande på någon vårdavdelning eller ett narkoslarm vid t.ex. trauma nere på akuten. 

Intensivvårdssjuksköterskorna har larmsökaren och arbetar samtidigt med patienter på post-

operativa enheten. De lämnar över ansvaret för patienterna till sina kollegor när larmsökaren 

aktiveras. Larmen de deltar vid är allt från traumalarm på akuten till hjärtstoppslarm på 

avdelningarna och även mobil intensivvårdsgruppslarm (MIG-larm). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade fokusgruppsintervjuer (n= 2) och 

dyadiska intervjuer (n=2) under våren 2018. Fördelen med att genomföra en fokusgruppsintervju 

är att gruppmedlemmar i stor utsträckning talar fritt med varandra och man får en fri diskussion 

där gruppmedlemmarna själva tar upp det som de tycker är viktigt inom ämnet (Wibeck, 2010, s. 

56-57). Det var ett bra alternativ då författarna ville ha svar på själva syftet och att deltagarna 

delade med sig av sina upplevelser. Vid samtliga intervjuer användes en frågeguide (bilaga 4) 

som författarna sammanställt utifrån syftet. Totalt deltog 11 specialistsjuksköterskor. Författarna 

genomförde intervjuerna endast med en yrkeskategori åt gången. Fokusgruppen med 

anestesisjuksköterskor bestod av fyra deltagare och fokusgruppen med 

intensivvårdssjuksköterskor bestod av tre deltagare. De dyadiska intervjuerna genomfördes med 

två anestesisjuksköterskor och två intensivvårdssjuksköterskor i respektive grupp. 

Rekommenderad storlek på fokusgrupper varierar mellan olika teorier, sex till tio deltagare enligt 

Morgan (1997, s. 42-43). Han menar att det kan vara svårt att hålla en aktiv diskussion i en grupp 

med få deltagare och i en för stor grupp kan det bli svårt att kontrollera diskussionen. Dunbar 

(1997, s. 129) menar att gruppen inte bör vara större än fyra personer där enligt honom gränsen 

går för hur många som kan delta i ett samtal. Om gruppen blir större går det enligt honom inte 

längre att behålla allas delaktighet. Wibeck (2010, s. 61-62) anser att ett lämpligt deltagarantal i 

en fokusgrupp inte är färre än fyra och inte fler än sex personer. 

 

Intervjuernas längd varierade mellan 22 till 40 minuter. Intervjuerna spelades in med diktafon 

och därefter transkriberades intervjuerna ordagrant. Författarna transkriberade enligt nivå 2. 
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Transkriberingar gjordes var för sig efter varje intervju och därefter jämfördes transkriberingen 

med ljudupptagningen av den andra författaren för att säkerställa korrekt bearbetning. Linell 

(1994), refererad i Wibeck (2010, s. 93-96) ger förslag på tre olika transkriptionsnivåer. Nivå två 

görs ordagrant, dock är stavningen formell, man använder inte samma talspråk som deltagarna 

utan istället skriftspråket. 

 

Dataanalys 

Datan har analyserats både gruppvis men även individuellt då man både vill få gruppens åsikt 

men även individens specifika åsikt som ibland kan motsäga vad övriga anser. Detta för att få ut 

maximalt med fakta från intervjuerna, enligt Polit och Beck (2017, s. 548) stärker detta 

materialet. Om enbart en individ uttrycker en åsikt så kan det ha betydelse för resultatet. 

Författarna kategoriserade materialet i manifesta meningsenheter, där de meningsbärande enheter 

som svarade mot syftet valdes ut, och i den processen framkom likheter och olikheter från 

intervjuerna. Därefter kondenserades meningsenheterna för att minska storleken på materialet 

men ändå behålla essensen. Slutligen bröts meningsenheterna ner till koder vilket beskriver det 

manifesta innehållet, koder med gemensamt innehåll sammanställs sedan ihop till subkategorier, 

därefter sammanställdes kategorier (Tabell 1) (jmf. Granheim & Lundman, 2004). 

Tabell 1. Översikt av analysprocessen. 
 

Meningsenheter Kondenserad Koder Subkategori Kategori 

Nej inte nervös och 

så men man tänker 

snarare. Oj var ska 

vi lägga den här 

patienten? Om vi 

vet att vi har fullt 

på avdelningen. 

Inte nervös men 

man tänker, oj vart 

ska denna patienten 

ligga sen då vi har 

fullt. 

Vårdplatser, 

inre stress. 

Arbetssituation 
Att en god 

introduktion 

skapar ett 

tryggare 

omhänder-

tagande 

De ska väl vara den 

här closed loop 

kommunikationen.

Eeeeee och nja jag 

vet inte om den 

efterföljs så 

mycket. Men de är 

ju det där att man 

ska vara tydlig och 

man ska inte hålla 

på och surra och 

tjafsa så de ska ju 

CLC ska följas, 

men osäkert hur 

den efterföljs. 

Man ska vara tydlig 

och ordning och 

reda, inget onödigt 

prat. 

CLC ska 

användas. 

Kommunikation Att rutiner och 

tydlig 

rollfördelning 

ger bättre 

omhänder-

tagande 
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vara ordning och 

reda. 

Jag håller inte riktigt 

med där. Jag tänker 

att på de flesta 

avdelningarna är de 

ganska dåliga på 

serva vid akuta 

situationer. Det 

brukar vara ganska 

mycket kackel. 

De flesta 

avdelningarna är 

dåliga på akuta 

situationer. 

Dåliga vid 

akuta 

situationer. 

Teamsamarbete Att rutiner och 

tydlig 

rollfördelning 

ger bättre 

omhänder-

tagande 

För att få träna med 

narkosläkarna som 

aldrig är med. För 

att förbättra något. 

Men vi får inte tid 

för det. 

Önskan om att få 

samöva med 

läkarna. Tidsbrist 

för övningar. 

Träna 

tillsammans. 

Utbildning 
Att en god 

introduktion 

skapar ett 

tryggare 

omhänder-

tagande 

 

 

Etiska överväganden 

I en fokusgruppsdiskussion får människor komma till tals på villkor som i högre grad är deras 

egna, och eftersom samtalen sker i grupp kan deltagaren avstå från att uttala sig när gruppen 

glider in på ett samtalsämne som är känsligt för den personen (Wibeck, 2010, s. 139). 

 

Författarna valde att intervjua personal i grupp för att få diskussioner mellan kollegor och även 

möjliggöra att personliga upplevelser framkommer under intervjuerna. Om man som moderator 

märker ett obehag hos någon i gruppen, får man kontrollera om det känns bra att fortsätta prata 

om upplevelsen. Moderatorn hade möjlighet att när som helst vid behov lämna frågan och gå 

vidare om det uppstod en obekväm situation. Frivilligt deltagande var av största vikt och ibland 

kan det vara svårt att dela med sig av vissa upplevelser inom en grupp med kollegor beroende på 

relationen mellan deltagarna. Deltagarna skulle inte känna sig pressade under intervjun att dela 

med sig av sina erfarenheter om de inte kände sig bekväma med ämnet. Det ansågs vara väldigt 

låga risker för deltagarna. Uppgifterna de delar med sig är gällande verksamheten och deras 

upplevelser och åsikter. För att skydda deltagarnas identitet avidentifierades de vid transkribering 

och gavs alias. De inspelade intervjuerna och transkriberingarna sparas fram till 

magisteruppsatsen godkänts och därefter kommer materialet att förstöras. Informerat samtycke 

betyder att man informerar undersökningspersonerna om det allmänna syftet med 
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undersökningen, hur den är upplagd i stort och vilka risker och fördelar som kan vara förenade 

med deltagande i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s.107). Samtycket uttrycktes vid 

intervjutillfället, och personen undertecknade ett samtyckesformulär (bilaga 3) som Helgesson 

(2006, s.146) föreslår att man ska göra. 

 

Resultat  

Analysen resulterade i 3 kategorier (Tabell 2) som presenteras i brödtext och tillhörande citat. 

  

Tabell 2. Översikt av kategorier (n=3)  

Kategorier 

Att en god introduktion skapar ett tryggare omhändertagande 

Att rutiner och tydlig rollfördelning ger bättre omhändertagande 

Att vid larm tidigt vilja skapa en relation till patienten 

 

 

Att en god introduktion skapar ett tryggare omhändertagande 

Några av specialistsjuksköterskorna upplevde att den introduktion de fått var bra. Exempel på 

detta var förberedande utbildningar som Trauma Nursing Core Course (TNCC), trauma 

utbildning för sjuksköterskor, att sjuksköterskorna fick delta vid ett flertal larm under 

handledning av en erfaren sjuksköterska. Det uppfattades positivt och skapade en trygghet inför 

att de självständigt började gå på larm. De med lång erfarenhet kände sig trygga med att gå på 

larm då erfarenheten de byggt upp innebar att de kände sig väl förberedda. De uttryckte en fördel 

att de förr gick på alla larm och tack vare det fick mängdträning, detta innebar att de lärde sig det 

strukturerade omhändertagandet. De som är nya inom yrket idag får inte samma mängdträning 

och därför tar det längre tid innan de blir trygga vid larmsituationer. Deltagarna beskrev att det 

handlar om resurser, för att skaffa sig erfarenhet ska personalen passa på att gå ned även vid larm 

som inte innebär fullt traumalarmsberedskap men det finns inte tid för det. 

 

“Den här mängden som man fick i början, med att gå på så pass många larm, de har ju gjort att 

man känner sig mycket tryggare nu, eee eftersom man kan som de där, man känner som att de är 

så inkört, de är ju som samma omhändertagande”. (Intensivvårdssjuksköterska 4) 

 

Deltagarna beskrev att under introduktionen går de dubbelt med en erfaren kollega under en 

period och efter detta börjar de delta vid larm självständigt. Deltagarna beskrev en känsla av 
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otrygghet när de som nya skulle delta vid larm. Orsaken till otryggheten var att introduktionen 

upplevdes som otillräcklig, det var inte säkert att det gick några larm alls den veckan när 

larmsökaren bars under introduktionen. Deltagarna beskrev att under introduktionen gås det 

igenom rutiner och traumarummet, men sedan kan det gå lång tid mellan gångerna vilket skapar 

en otrygghet då miljön åter blir främmande när det hinns glömma bort var utrustningen finns. 

 

“Tycker man fått lära sig mer allt eftersom man jobbat här. Tycker inte själva introduktionen 

gav mig någonting för att förberedd för olika larmsituationer”. (Anestesisjuksköterska 2) 

 

Deltagarna beskrev att efter avslutad introduktion fanns det en uttalad rutin att larmansvarig 

sjuksköterska kan ringa till koordinatorn för att få assistans av en erfaren specialistsjuksköterska 

vid upplevelse av osäkerhet i larmdeltagandet. Det upplevdes som en extra trygghet att ha den 

möjligheten. De med mindre erfarenhet uttryckte en vilja att inte bära akutsökaren under kväll- 

och nattskift i och med att utsattheten är mer märkbar då personalbemanningen är mindre och 

med färre anestesiologer i tjänst. Deltagare med erfarenhet från ambulans och akutmottagning 

upplevde sig tryggare i larmsituationerna. Även om det kunde vara en viss osäkerhet om vad för 

larm de kommer till så upplevde de sig trygga att kunna hantera de oväntade. 

 

“Ett larm behöver aldrig betyda det man är larmad för. Betyda det man kommer till. Så var jag 

ganska inställd på det från första början. Jaja vi får väl se vad jag kommer till”. 

(Anestesisjuksköterska 2) 

 

På akutrummet var det samma systematiska arbetssätt de arbetar efter oavsett skador på 

patienten, detta arbetssätt ledde till att sjuksköterskorna kände sig trygga. Inför ett traumalarm 

beskrev deltagarna att de går igenom algoritmen för omhändertagandet och på sätt förbereder sig 

mentalt.  

 

Det upplevdes att det är oklarheter med hjärtstoppslarm på avdelningar. Larmen behövde inte 

alltid vara en larmsituation som de anlände till. Även om det larmas om hjärtstopp kunde det 

vara ett falsklarm, t.ex. någon som synkoperat. När deltagarna fick larm från akuten visste de att 

det var en patient med stort vårdbehov och förberedde sig inför det. Vid larm på vårdavdelningar 

upplevdes det rörigare och det skapade en irritation, miljön var okänd och det var oklart var 

akututrustningen fanns. Ibland fungerade inte sugen då den ej var inkopplad och annan 

utrustning var ibland även föråldrad. Hjärtstoppslarm upplevdes som stressande, då deltagarna 

omedelbart fick släppa allt och springa. Vid traumalarm var det inte stressigt då patienten oftast 
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inte kommit in till sjukhuset än. Deltagarna hann gå ner i lugn och ro och samla sig och sedan 

skapa sig en bild av vilka skador patienten eventuellt har med hjälp av informationen från 

personalen på akuten. 

 

Deltagarna upplevde att det kändes tryggt att gå på larm då anestesiologen är med och har det 

yttersta ansvaret. Ibland gick det larm och läkaren var tvungen att prioritera och gå vidare och då 

stämde de av med specialistsjuksköterskan först att det var okej att de lämnar. Deltagarna 

beskrev att de inte ville ha ansvar för luftvägen själva utan att narkosläkaren varit närvarande och 

bedömt patienten. Men att bli lämnad med patienten om luftvägen är säkrad går bra enligt de 

med lång erfarenhet. En deltagare beskrev ett fall när hen hamnade utlämnad på larm utan 

läkarstöd. 

 

“Man vet ju att man har en läkare med sig. Man vet att man inte har det yttersta ansvaret och 

det är skönt. Jag vet ju vad jag ska göra och koncentrerar mig på det.” 

(Intensivvårdssjuksköterska 1) 

 

“Jag har hamnat i en sån situation en gång. På ett annat ställe. Där vi var betydligt fler lag och 

det hände mycket samtidigt. Så blev det ett urakut snitt där jag kommer först och det kommer 

ingen mer. Men det är nog enda gången jag hamnade i den sitsen. Den var inte kul. En 

höggravid kvinna urakut snitt och de skriker att om du inte gör det nu dör hon. Det var inget 

roligt och då var jag ganska grön också. Efter det kände jag att jag slutar med detta. Men det 

var en extrem situation”. (Anestesisjuksköterska 5) 

 

Att rutiner och tydlig rollfördelning ger bättre omhändertagande  

Deltagarna beskrev att det är viktigt att någon tar ledarrollen och att arbetet sker systematiskt, 

enligt de rutiner som finns. En av de erfarna deltagarna upplevde att omhändertagandet av 

traumapatienter fungerar bättre nu för tiden. Det berodde på att arbetet sker mer strukturerat, det 

märks tydligare genom att de nya läkarna följer rutinerna noggrant. De äldre läkarna kunde 

hoppa över steg i omhändertagandet som gjorde det rörigare. 

 

“Blir en trygghet i hela teamet. Mer standardiserat och alla har sin roll”. 

(Anestesisjuksköterska 5) 

 

Vid akutlarm på avdelning var det oftast rörigare då personalen är ovana att agera i akuta 

situationer, det kunde även vara oklart vem som har ledarroll. Deltagarna beskrev att 
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anestesiologen tar ledarrollen i sådana fall, om detta inte sker beskrev deltagarna att de har vid 

enstaka tillfällen behövt ta ledarroll på hjärtlarm på grund av för många inblandade och rörig 

situation. De beskrev att vid röriga situationer ges förslag på åtgärder när arbetet står still. De 

upplevde att de ser ett helhetsperspektiv när de står vid huvudändan.  

 

“Jag har varit i situationer där jag tyckt det varit lite för rörigt. Jag tar ju inte över.  

Men försöker på något vis guida eller styra upp eller vad man nu ska säga. Men hallå nu ska vi 

väl göra det här. Men nu har det gått 4 minuter, nu ger vi väl adrenalin”.  

(Anestesisjuksköterska 6) 

 

Deltagarna som hade en TNCC utbildning tyckte att samarbetet inne på akutrummet är bra då 

alla har en tydlig roll och arbetar standardiserat mot samma mål. De upplevde det som en 

otrygghet att inte känna övrig personal som deltar vid larmen och miljön är främmande, de kände 

sig som en gäst i akutrummet och inte som en i teamet. De uppgav att namnskyltar borde 

användas oftare men det görs ej i dagsläget. 

 

“Jag kan väl säga att jag kan tycka att jag känt mig som en gäst i akutrummet, jag kommer som 

in på någon annans område, de är som akutpersonalen som äger marken, de är som dem som 

hittar”. (Intensivvårdssjuksköterska 5) 

 

“Om det är surrigt och ingen har koll kan jag höja rösten och säga stopp. Vilka är här och hur 

förbereder vi oss”. (Anestesisjuksköterska 6) 

 

Enligt rutin ska kommunikationsverktyget CLC ska användas i akutrummet men deltagarna hade 

svårt att bekräfta att det används regelbundet. Dock beskrev ingen att det var problem med 

kommunikationen vid larm. Det brukade vara tydligt, särskilt när de följde TNCC flödet. 

 

“Akuten fungerar jättebra. De har skärpt upp sig. Väldigt tydligt nu för tiden. Avdelningarna är 

mer kaos”. (Anestesisjuksköterska 1) 

 

Mer utbildning och kontinuerlig scenarioträning var ett genomgående önskemål deltagarna 

framförde då det kunde vara lång tid mellan gångerna de gick på larm samt att det skulle 

innefatta alla professioner så att det blev ett komplett traumateam och för att skapa en bättre 

teamkänsla. En faktor gällande utbildningar var att det saknades tid för att genomföra 

utbildningar. Verksamheten hade inga möjligheter till att avdela personal från ordinarie 
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verksamhet till utbildning. Deltagarna upplevde det som ett problem att sjuksköterskor och 

undersköterskor tränade HLR tillsammans men aldrig tillsammans med läkare. Det fanns en 

önskan om att få träna HLR scenarion på avdelningen med alla professioner. 

 

Att vid larm tidigt vilja skapa en relation till patienten 

Deltagarna beskrev att de skapade relationer till patienter. Det framkom att 

intensivvårdssjuksköterskorna skapade en vårdkontakt från första början då de var medvetna om 

att patienten kommer vårdas på intensivvårdsavdelning i ett senare skede. De beskrev att de 

försöker skapa en trygghet för patienten genom att under hela omhändertagandet informera 

patienten om vad som händer. Särskilt vid oroliga patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg 

att det är bäst att den som står vid huvudändan pratar med patienten och förklarar vad som sker. 

 

“Jag tror det är viktigt att man får den där kontakten från början eftersom man följer patienten 

på röntgen och så där. Vi följer patienten genom hela kedjan”. (Intensivvårdssjuksköterska 3) 

 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att det var lite patientkontakt, de ställde korta frågor om det 

behövdes, annars ger de utrymme för läkarna att vara den som pratar med patienten då det är 

många frågor vid akuta undersökningar. 

 

“...finns en gräns vad man kan kommunicera. Endast det viktiga. Tycker inte man glömmer bort 

patienten. Finns alltid någon som har den tiden”. (Anestesisjuksköterska 5) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av 

deltagande i larmverksamhet hospitalt. Det framkom tre kategorier (n=3) efter analysen var 

genomförd. Kategorierna var följande, att en god introduktion skapar ett tryggare 

omhändertagande, att rutiner och tydlig rollfördelning ger bättre omhändertagande och att vid 

larm tidigt vilja skapa en relation till patienten. 

 

Det framkommer att en grundläggande utbildning inom traumaomhändertagande liknande TNCC 

gjorde att deltagarna kände att de hade en trygg grund att utgå ifrån. Enligt Christensen, Maaløe, 

Jensen, Rudolph och Perrild (2011); Tiel-Groenestege, Van Maarseveen och Leenen (2014) leder 

traumautbildningar till snabbare omhändertagande och bättre vård vilket även speglas i resultatet 
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i denna studie. Efter utbildningarna upplevde deltagarna sig bli mer strukturerade och 

effektivare. Deltagarna som inte fick en utbildning utan endast fick gå dubbelt på larm med 

någon erfaren specialistsjuksköterska upplevde inte att introduktionen var tillfredsställande. De 

upplevde att de fick lära sig arbetet eftersom larmen inkom. En otrygghet upplevdes av 

deltagarna då de inte var bekväma i traumarummet, det kunde gå lång tid mellan larmen samt 

även lång tid mellan gångerna de man gick igenom utrustningen. 

 

Deltagarna med lång erfarenhet av larmverksamhet både på nuvarande arbetsplats, men även från 

tidigare anställningar inom ambulans och akutmottagning upplevde det tryggare vid 

larmdeltagandet. Enligt Svensson och Fridlund (2008) ökar tryggheten med åren då 

sjuksköterskorna har införskaffat sig mer arbetslivserfarenhet, ökad kunskap och erfarenhet gör 

att specialistsjuksköterskorna känner sig trygga att kunna hantera situationen som de ställs inför 

akut. Författarna av denna studie upplever tidigare erfarenhet som något positivt som förbättrar 

omhändertagandet. 

 

Antalet larm som deltagarna går på nu är färre med den nya larmkriterierna som blivit striktare 

med de nya nationella traumalarmskriterierna. Det finns en osäkerhet bland de deltagare i vår 

studie som inte har hunnit få erfarenhet av larmarbete då det inte anses finnas utrymme i 

introduktionen eller tillräckligt med utbildningstillfällen. Detta behövs för att kunna skapa en 

trygghet och rutin inom sig själv. Enligt Jonsson och Segesten (2004) minskar otryggheten hos 

sjuksköterskor ju mer akuta situationer de har deltagit vid. Enligt Svensson och Fridlund (2008) 

anger sjuksköterskorna i deras studie att upplevelsen av otillräcklighet skapar en känsla av 

otrygghet. 

 

Deltagarna från alla verksamheter upplevde att larm från vårdavdelningar ofta var stökiga 

situationer där personalen var ovana att agera i akuta situationer, de upplevde otrygghet och mer 

stress vid dessa larm. Det var ofta bristfälligt ledarskap och en okänd miljö med mindre 

utrustning tillgängligt. Det bekräftas av Laws (2001) där det på vårdavdelningar framkom att 

med mindre erfaren personal och lägre utbildningsnivå gjordes hjärtstoppssituationerna röriga 

och mer stressfyllda. Enligt Aiken et al.(2012) visar det sig att dålig arbetsmiljö och graden av 

utbildning hos sjuksköterskorna minskar effektiviteten hos personalen.  

 

Deltagarna har i enstaka fall behövt ta ledarroll om ingen annan har tagit ansvar. De brukade 

även ge förslag på åtgärder i stökiga situationer för att föra omhändertagandet framåt om arbetet 

stannade upp, alternativt om någonting missats. Härgestam (2016) menar att en ledare som är 
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vag i sin kommunikation skapar en osäkerhet i teamet och det påverkar patientens 

omhändertagande som blir mer utdraget och mindre effektivt. 

 

Deltagarna framförde att skapa fri luftväg är en viktigt del i arbetet vid larm som kunde skapa en 

stress och otrygghet innan den var säkrad. Det var endast ett fåtal specialister både av 

sjuksköterskor och läkare som kunde hantera luftvägen av den stora gruppen av personal på 

akuten. Rall och Dieckmann (2005b) anser att luftvägshanteringen är en av hörnstenarna inom 

anestesi, intensivvård och akutmedicin. Hypoxi är en konsekvens av att inte kunna etablera fri 

luftväg och kan leda till hjärnskador för patienten. Detta gör luftvägen till en av de viktigaste 

åtgärderna, som kan vara livshotande om det ej åtgärdas. Detta kan orsaka en mycket stressig 

situation för specialistsjuksköterskorna. 

 

Deltagarna önskade mer utbildning kontinuerligt samt teamövningar med alla professioner i 

traumateamet närvarande för att förbättra teamkänslan och teamsamarbetet kring 

patientomhändertagandet. I en studie av Steinmann et al. (2011) visade resultatet efter 

simuleringsövningar med ett komplett traumateam att effektiviteten i traumarummet ökade med 

76%. Enligt Tiel Groenestege-Kreb et al. (2014) har ett samspelt traumateam visat sig genomföra 

ett effektivare omhändertagande med bättre utfall för patienten. Interprofessionella teamövningar 

gör att arbetsgruppen blir mer samspelta (Klipfel et al., 2014). 

 

Kommunikation framkom som en viktigt faktor vid larmsituationer. Tydlig ledarroll och ett 

strukturerat arbete ökade tryggheten i teamet. Enligt Härgestam, Lindkvist, Brulin, Jacobsso och 

Hultin (2013) när den som har ledarrollen i traumarummet har ett jämlikt ledarskap och är lyhörd 

för gruppens kunskaper ökar användandet av CLC till skillnad från när ledaren använder sig av 

ett auktoritärt ledarskap, då minskar användandet av CLC i teamet. Rall och Dieckman (2005a) 

anser att kommunikation är en viktig faktor vid larm för ett bra omhändertagande. Bra 

teamarbete är beroende av att alla är på samma bana. Kommunikation säkerställer att alla vet vad 

som händer och vad som behövs göras, men även vad som är gjort. 

 

Kommunikationen inne på traumarummet upplevdes av deltagarna som bra och tydlig, rutinen 

säger att CLC ska användas men användes inte regelbundet. I en studie av Härgestam et al. 

(2013) visade det sig att traumagruppträning inte ökade användandet av CLC medans 

strukturerade traumakurser ökade användandet av CLC. Raley, Meenakshi, Dent, Willis och 

Lawson, (2017) genomförde en studie där de beskriver att det medicinska omhändertagandet och 
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kommunikationen i traumagruppen är sammankopplade och viktigt för ett effektivt 

omhändertagandet av patienten. 

 

När flera människor träffas på traumarummet som inte känner varandra framträder det en 

otrygghet och osäkerhet om allas roller. Önskemål om att deltagarna i traumateamet ska bära 

namnskyltar framkom från flera deltagare och det fanns även rutiner för det men de efterföljdes 

sällan. I en studie av Martins et al. (2018) framhävs vikten av att kunna tilltala andra i teamet 

med namn för att stärka kommunikationen och minska misstag vid till exempel 

läkemedelsadministration. 

 

I en kvalitativ studie av Wiman och Wikblad (2004) finner man att traumapatienter upplevde att 

deras psykologiska behov var försummade och att sjuksköterskor verkade ointresserade. Det 

framkommer i denna studie att intensivvårdssjuksköterskorna försökte skapa en vårdrelation och 

trygghet för patienten redan i akutrummet då de ska följa patienten genom hela vårdkedjan. 

Wiman, Wikblad och Idvall (2007) genomförde en intervjustudie om traumapatienters 

uppfattning om traumateamet. Det framkom att en kontinuerlig kontakt med samma 

sjuksköterska genererade en positiv känsla hos patienterna. 

 

Anestesisjuksköterskorna uppgav att de var fokuserade på mer konkreta åtgärder men försökte 

samtala om det viktigaste som hände på akutrummet, de ville inte inkräkta på patientens fokus 

när läkarna gör sina undersökningar och pratar med patienten. Enligt O´Brien och Fothergill-

Bourbonnias (2004) och Wiman et al. (2007) har traumapatienter ett behov av att få kontinuerlig 

information om vad som händer och sker, detta skapar en trygghet för patienten och ett 

förtroende för vårdpersonalen. Anestesisjuksköterskorna bör därför lägga större fokus på 

vårdrelationen och ta varje tillfälle som ges för att samtala med patienten för att skapa trygghet. 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativ ansats används för att studera hur ett fenomen upplevs. Studiens syfte var att beskriva 

specialistsjuksköterskors upplevelse av deltagande i larmverksamhet hospitalt. Av denna 

anledning ansågs en kvalitativ ansats vara mest lämplig. Det stärker resultatet när det är 

deltagarnas egna ord och upplevelser som kommer fram. 

 

Bekvämlighetsurvalet kan vara en svaghet gällande urvalet när deltagarna i studien eventuellt 

inte var de som hade kunnat bidra med mest information till studien. Deltagarna uppfyllde 
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inklusionskriterierna och det framkom liknande upplevelser i intervjuerna oavsett antalet 

deltagare och alla deltagare var aktiva i diskussionerna. Det gör att författarna upplever 

bekvämlighetsurvalet som en styrka. 

 

En svaghet i studien på grund av omständigheter utanför författarnas kontroll, genomfördes två 

stycken fokusgruppsintervjuer och två stycken dyadiska intervjuer med två deltagare i vardera 

intervju eftersom verksamheterna ej kunde avvara mer personal samt lågt intresse för deltagande 

i studien då personalen deltagit i flera studier under våren. Tidspress att genomföra studien under 

kursens längd var även en faktor som påverkade förutsättningarna. Författarna var även från en 

annan specialitet än intensivvård och det upplevdes som en faktor som även påverkade 

villigheten att delta i studien. T.ex “jag har redan varit med i flera intervjuer då vi har flera som 

vidareutbildar sig här”. Författarna genomförde intervjuerna var för sig då det var långa avstånd 

mellan regionerna. De utgick från samma frågeguide men blev olikheter i följdfrågor efter hur 

diskussionerna fortlöpte. Författarna ser det som en svaghet i studien då vi ej kunde medverka 

båda två vid intervjuerna och stötta varandra i frågorna. Enligt Wibeck (2010, s. 34) så är ett 

fokusgruppssamtal fler än två deltagare och vid endast två deltagare så är det ett dyadiskt samtal. 

Författarna ansåg att detta inte påverkade resultatet negativt då intervjuerna var innehållsrika, det 

var goda samtal sinsemellan och det delgavs många upplevelser om larmverksamheten. 

 

Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundman (2004) med en kvalitativ 

innehållsanalys. I den kvalitativa innehållsanalysen finns det tre olika ansatser för analysen, 

induktiv ansats, deduktiv ansats och abduktiv ansats. Författarna använde sig av induktiv ansats 

då det från deras sida fanns ett intresse av att fördjupa sig i sjuksköterskors upplevelse av 

larmdeltagande hospitalt, samt få höra båda yrkeskategoriernas upplevelser. Transkriberingarna 

lästes igenom flera gånger för att få en känsla av innehållet. Sammanhanget i meningsenheterna 

sammanfördes till koder som var textnära och beskrev det manifesta innehållet. Författarna har 

enskilt transkriberat sina intervjuer och därefter har kollegan lyssnat igenom intervjun och 

jämfört med transkriberingen. Därefter har de gemensamt analyserat materialet och bearbetat det. 

Författarna har genom att redovisa en översiktstabell (Tabell 1) visat hur några av de 

meningsbärande enheterna bearbetats. Detta skapar en ökad förståelse hos läsaren för hur 

analysen genomförts. Bland de 11 studiedeltagarna fanns en variation av ålder, kön och 

erfarenheter med olika utbildningar inom traumasjukvård vilket ger studien en ökad 

tillförlitlighet. 
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Överförbarheten i arbetet upplevs hög av författarna då studien genomfördes i olika delar av 

landet men upplevs ha samma problem inom larmområdet med introduktion och utbildningar 

Författarna har även redovisat metoden noggrant genom sin text och med tabeller för att öka 

trovärdigheten. Det är upp till läsaren att bedöma trovärdigheten i studien och det är författarnas 

uppdrag att presentera fakta på ett så trovärdigt sätt som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004; 

Rolfe, 2006). 

 

Slutsats 

Sjuksköterskorna i studien berättade om upplevelsen att gå på larm. Sjuksköterskorna upplever 

att introduktionen i dagsläget kan bli bättre då det inte känner sig tillräckligt förberedda inför att 

bära larmsökaren. Det framkommer behov av mer utbildning då de inte får lika stor 

mängdträning i dagsläget eftersom mängden larm inte är lika många som tidigare. Kontinuerliga 

utbildningar är en faktor för att skapa trygghet och förbättra samarbetet mellan professionerna, 

ett gott samarbete skapar trygghet vid larm. Intensivvårdssjuksköterskorna skapar tidigt en 

vårdrelation till patienten medans anestesisjuksköterskan fokuserar på arbetsuppgiften här och 

nu. Men intensivvårdssjuksköterskan fokuserar även på vården som komma skall då de är 

delaktiga även i nästa steg, vilket skulle kunna öka känslan av trygghet för patienten. 

Anestesisjuksköterskorna bör därför lägga större fokus på vårdrelationen och ta varje tillfälle 

som ges för att samtala med patienten för att skapa trygghet. 

 

Kliniska implikationer 

● En god introduktion där möjlighet att gå bredvid med en erfaren kollega är av stor vikt. 

● Särskilt möjligheten att delta i så många larm som möjligt under veckorna där man går  

 dubbelt. 

● Kontinuerliga utbildningar och repetitioner. 

● Kontinuerlig teamträning med alla professioner som ingår i traumateamet. 

● Förbättrad patientkommunikation är eftersträvansvärt vid traumalarm för att skapa en  

 trygghet för patienten. 
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Bilaga 1 

 

 

Godkännande av vårdenhetschef för att få genomföra intervjuer av personal. 
 
 

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser på Luleå Tekniska Universitet med 

specialistinriktning mot anestesivård. I våran sista kurs ingår det att skriva ett examensarbete 

på avancerad nivå. Vi har valt att skriva om specialistsjuksköterskans (både anestesi- och 

intensivvårdsjuksköterskan) upplevelse att delta vid larmverksamhet och vilken roll/ansvar 

dem tar vid dessa situationer. 

 
Insamling av data kommer att ske med fokusgruppsintervjuer. Vårt mål är att fokusgruppen ska 

innehålla fyra stycken specialistsjuksköterskor per tillfälle. Intervjuerna av 

intensivvårdssjuksköterskor är tänkta att göras på XX sjukhus där det är dem som deltar 

på larm och anestesisjuksköterskor kommer intervjuas i XXområdet där de ansvarar för 

att delta på larm. Vi önskar att få komma på besök och informera personalen om studien samt 

efterfråga frivilliga deltagare till studien, vi önskar även att skicka ut ett informationsbrev via 

mail. Tid och plats kommer vi överens om när det finns deltagare som vill delta, önskvärt om 

det kan ske under vecka 13. Intervjuerna beräknas ta 45-60 min. 

Inklusionskriterierna är att de har erfarenhet av larmsökare samt medverkat i akuta situationer 

utanför intensivvårdsavdelningen eller operationsavdelningen. Deltagandet är frivilligt och 

man kan avbryta sin medverkan i intervjun när som helst. De som väljer att vara med i studien 

kommer att få information om studiens syfte och konfidentialiteten. Skriftligt samtycke 

kommer att inhämtas från deltagarna till studien som lämnas vid intervjutillfället. 

 
Med Vänliga hälsningar 

Dan Svanström Christoffer Johansson 

E-post: Dansva-2@student.ltu.se E-post: Christoffer.johansson@mail.com 

Tel: 0733-528312 Tel: 0705-91133 

 

 



25 

 

Handledare: 

Ulrica Strömbäck, Doktorand, Biträdande avdelningschef 

Organisation: Hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap, Institutionen för hälsovetenskap 

Telefon: 0920-492543 

E-post: ulrica.stromback@ltu.se 

 

Godkännande 

Undertecknande vårdenhetschef godkänner härmed att datainsamling görs av Dan Svanström 

och Christoffer Johansson enligt ovan. 

 

 
Ort _ /2018 

 

 

 

 

Namn/titel/verksamhet 
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Bilaga 2 

 

 

 

Förfrågan om att medverka i en studie om intensiv- och anestesisjuksköterskans 

upplevelser av att delta i larmverksamhet. 

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser på Luleå Tekniska Universitet med 

specialistinriktning mot anestesivård. I våran sista kurs ingår det att skriva ett examensarbete 

på avancerad nivå. Vi har valt att skriva om specialistsjuksköterskans (både anestesi- och 

intensivvård sjuksköterskan) upplevelse att delta vid larmverksamhet. Studien kommer att 

genomföras med fokusgruppsintervjuer våren 2018. Det innebär att fyra personer intervjuas 

samtidigt vilket innebär att det blir en dialog och och man får diskutera fritt kring frågorna. 

Planerad tidsåtgång är 45-60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in digitalt och 

transkriberas av oss och ni kommer få alias så konfidentialiteten bibehålls, när studien är 

färdig kommer det inspelade och transkriberade materialet att förstöras. Examensarbetet 

kommer sedan publiceras via LTU, och du som deltagare får givetvis en egen upplaga om så 

önskas. 

Deltagandet är frivilligt och man har rätten att avbryta intervjun när som helst utan att behöva 

motivera varför. 

Är du intresserad av att deltaga i studien kan du maila någon av oss, har du frågor om studien 

är du också välkommen att kontakta oss. Vi intervjutillfället lämnas nedanstående formulär om 

informerat samtycke in. 

 

E-post: Dansva-2@student.ltu.se E-post: Christoffer.johansson@mail.com 

Tel: 0733-528312 Tel: 0705-911333 

Ansvariga för studien är: Dan Svanström och Christoffer Johansson. 

Handledare: Ulrica Strömbäck. 
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Bilaga 3

 

 

 

Informerat samtycke 

 

Jag har tagit del av information skriftligt och muntligt och vet vart jag kan vända mig med 

ytterligare frågor om studien. Jag är väl införstådd i att intervjun spelas in digitalt och att 

examensarbetet publiceras via Luleå Tekniska Universitet.Jag har tagit del av informationen att 

intervjun är frivillig och att det går att avbryta när som 

helst utan att behöva motivera varför. 

 

 

 

 
 

Deltagarens underskrift Datum 

 

 

 
 

Namnförtydligande 
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Bilaga 4 

Frågeguide 

 

Vilken utbildning och introduktion fick ni inför att börja gå på larm? (TNCC? ATLS?) 

Hur upplevdes utbildningen och introduktionen? Var det något ni saknade? 

Hur tänker ni på väg till platsen ni larmas till? Gör ni upp en plan hur ni ska agera? 

Vilka arbetsuppgifter brukar ni ta på larmen? Sätta nål? Ta fri luftväg? ledarroll? 

Hur upplever ni att det känns att springa på larm? (Säkra i eran roll?) 

Hur upplever ni att samarbete och kommunikationen fungerar? Mellan olika professioner o 

personer ni ej känner? 

Har ni tidigare erfarenhet av larm innan specialistutbildningen? 

Hur känner ni med tidigare erfarenhet att det känns att springa på larm? 

Finns det möjligheter till patientkontakt vid det akuta skedet? 

Upplever ni något som saknas för att förbättra arbetet vid larm? (utrustning, utbildning?) 

Är de någon som vill tillägga något som vi diskuterat här idag? 

 


