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Abstract 
Bakgrund: Interhospitala transporter ökar årligen inom Sverige. För att en interhospital 

transport skall utföras med god vårdkvalitet ställs höga krav på samarbete mellan de 

olika professionerna. Ett väl fungerande team underlättar arbetet och leder till ökad 

trygghet hos personalen vilket troligen kommer att påverka den vård patienten får. Det 

finns emellertid begränsad kunskap om hur teamarbetet fungerar vid interhospitala 

transporter och vad personalen har för erfarenhet av det. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva anestesi- och ambulanssjuksköterskors 

erfarenheter av teamarbetet vid interhospitala transporter. 

 

Metod: Studien utfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med tolv anestesi- och ambulanssjuksköterskor vid två olika regioner i 

södra Sverige under våren 2017. Analysen företogs med en kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Resultat: Resultatet redovisas i fyra kategorier med underkategorier. Erfarenheterna 

tyder på ett överlag välfungerande teamarbete vid de interhospitala transporterna. 

Kommunikation, ansvarsfördelning och tidigare erfarenheter uppfattades påverka 

samarbetet samt den vård som patienten fick. Relationerna i teamet samt attityder hos 

teammedlemmarna innebär en utmaning för synergin i teamet. 

 

Slutsats: Ett välfungerande teamarbete utgörs av tydlig kommunikation, relationerna i 

teamet samt grundlig kompetens vilket framkallar en trygghet i teamet. Erfarenheterna 

av samarbetet vid interhospitala transporter är bra samtidigt som det finns ett behov och 

en vilja till förbättring. 
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ambulanssjuksköterska, interhospitala transporter, samarbete.  
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Abstract 
Background: The interhospitala transports of intensive care patients is increasing every 

year in Sweden. To make sure that the transport between the various units are- 

performed to the highest possible level of care it is vital that a high standard of co-

operation is performed with all professionals involved.  Well organized teamwork eases 

the workload and helps to give a feeling of security with all staff involved which is then 

likely to positively affect the care of the patient in focus. However there is still a limited 

knowledge about how a well functioned teamwork is interpreted between all parts 

involved in transportation of intensive care patients. 

 

Purpose: The purpose with this study was to describe the Nurse anesthetists and 

Ambulance nurses experiences of teamwork at interhospitala transports.  

Method: This study was implemented with a qualitative method where semi-structured 

interviews took place with 12 Nurse anesthetists or Ambulance nurses in two different 

regions in the south of Sweden during the spring of 2017. The analysis was completed 

with a qualitative content analysis according to Graneheim and Lundman (2004). 

Result: The result is presented in four categories. The experiences of those involved 

gave an interpretation of a mainly well-functioning teamwork. However 

communication, division of responsibilities and competence are main factors with 

recurring issues which was perceived to affect the cooperation of all professions 

involved and of course the treatment that the patients receive. The relations in the team 

as well as the attitudes of the team members funds challenges for the synergy in the 

team.  

 

Conclusion: A well functioning teamwork is built from clear communication, relations 

in the team and thorough expertise which will lead to a feeling of safety in the team. 

The experiences of the cooperation in interhospital transports are good, at the same time 

as there is a need and a will to make improvements.  

 

Keywords 
Teamwork, multiprofessional teams, specialist nurses, nurse anesthetist, ambulance 

nurse, interhospital transports, cooperation.  
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1 Inledning 

Att utföra interhospitala transporter kan vara en utmaning för specialistsjuksköterskor 

eftersom arbetet ofta innefattar omvårdnad av svårt sjuka patienter i en främmande 

miljö samt ett samarbete med nya kollegor. Teamarbetet har en central roll för att dessa 

transporter ska kunna utföras med upprätthållande av god vård i hela förloppet. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Interhospitala transporter 

En interhospital transport innebär en förflyttning mellan sjukhus och dessa transporter 

ökar årligen inom Sverige (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Transporterna kan ske vid 

behov av en annan vårdnivå, specialistvård eller platsbrist. Tidigare forskning har visat 

att denna förflyttning, oavsett om den sker inom eller mellan sjukhus, är förenad med 

ökade risker för uppkomsten av kritiska situationer (Warren, Fromm, Rotello & Horst, 

2004;; Lahner et al., 2007). Den risk som det innebär att transportera en kritiskt sjuk 

patient bör alltid vägas mot vinsten av att patienten överflyttas till en annan 

intensivvårdsavdelning (Lightenberg et al., 2005). För att en interhospital transport ska 

kunna genomföras säkert bör övervakningsutrustning, läkemedel och medföljande 

personals kompetens anpassas efter patientens behov (Svensk förening för anestesi och 

intensivvård, [SFAI], 2015). Det är vanligt att en sjuksköterska med specialistutbildning 

inom anestesisjukvård följer med under transporten (AnIVA, 2012). Kritiska situationer 

som uppstår beror ofta på bristande erfarenhet och samarbete i teamet (Beckmann et al., 

2004). Det ställer stora krav på personalens kompetens och samarbete (Warren et al., 

2004).  

 

2.2  Ambulanssjuksköterskans kompetensområde 

Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

ambulanssjukvård (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS], 2012) betonar 

en spetskompetens i akutsjukvård. Detta innebär vård av patienter med ett akut 

vårdbehov samt att snabbt kunna bedöma, prioritera och utföra åtgärder i såväl 

livshotande som inte lika akuta situationer. Utifrån ett medicinskt perspektiv innefattar 

denna kompetens undersökning efter ABCDE principen och att med utgångspunkt i 

detta kunna ta beslut och utföra åtgärder. Att arbeta som ambulanssjuksköterska kräver 

en bred kunskap om olika sjukdomar, skador och hälsoproblem i alla åldrar. Warren et 

al. (2004) beskriver ambulanssjuksköterskan som en profession med väsentlig kunskap 

inom luftvägshantering, intravenös behandling, EKG tolkning samt avancerad hjärt- och 

lungräddning. 

 

Kompetensbeskrivningen visar även att ambulanssjuksköterskor ska medverka till att 

patienten får vård i rätt nivå. Detta ska ske i samverkan med specialistsjukvård. Den 

prehospitala (utanför sjukhus) arbetsmiljön innebär att ambulanssjuksköterskor på ett 

säkert sätt ska kunna förflytta sjuka och skadade patienter. Genom erfarenhetsutbyte 
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skall ambulanssjuksköterskor ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som 

samarbetspartners har. Med god samverkan och respekt, kan teamet gemensamt nå sitt 

mål om en god och säker vård (RAS, 2012). När ambulanssjuksköterska omtalas vidare 

i studien syftar det till en sjuksköterska med specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård. 

 

2.3 Anestesisjuksköterskans kompetensområde 

I kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård [AnIVA], 2012) betonas ett ansvar för att förebygga, behandla och lindra. I 

arbetsuppgifterna ingår att självständigt inducera, underhålla och avsluta generell 

anestesi i samråd med anestesiologen. Detta innebär att etablera och övervaka en fri 

luftväg, övervaka och observera ventilation, cirkulation och anestesi. Vid akuta tillstånd 

ska anestesisjuksköterskan kunna prioritera och ta snabba beslut för att kunna hantera 

situationen och genomföra nödvändiga åtgärder. Då anestesisjuksköterskan möter 

patienter med vitt skilda problem och åkommor krävs en hög kunskapsnivå men även 

färdigheter i att kunna vårda dessa patienter.  

 

Nilsson och Jaensson (2016) identifierade tre karaktäristiska attribut för 

anestesisjuksköterskor; att vara i kontakt med patienten, övervaka patienten samt att var 

steget före. Innebörden i att övervaka patienten innefattar att monitorera fysiologiska 

mätvärden samt att företräda patienten då denne är oförmögen att utföra det själv. Att 

vara steget före innefattar uppmärksamhet på information som kan leda till potentiella 

problem.I anestesisjuksköterskans kompetens ingår även att planera, leda och utveckla 

arbetet i teamet som hen jobbar i. Detta sker i samarbete med andra professioner och 

kollegor som ska behandlas rättvist, trovärdigt och med respekt. Genom att systematiskt 

leda och samordna kan dessa resurser utnyttjas optimalt. Teamet som 

anestesisjuksköterskan arbetar med är beroende av tydlig kommunikation för att 

säkerställa patientsäkerheten (AnIVA, 2012).  

 

2.4 Team- och samarbete 

Begreppet team beskrivs enligt Sandberg (2006) som två eller fler personer som arbetar 

tillsammans där det uppstår en interaktion mellan olika yrkesverksamma personer som 

arbetar mot ett gemensamt mål och vars kompetens kompletterar varandra. Inom hälso- 

och sjukvård är innebörden av samverkan att olika kompetenser kompletterar varandra 

där personcentrerad vård är målet för samverkan. Där ett team bestående av olika 

yrkesgrupper samverkar tillkommer ett behov av interprofessionell teamkompetens och 

kunskap samt respekt för de övriga professionernas kompetens. Genom samarbete 

tillgodoses patienternas rätt till god och säker vård. Teamarbete är en av 

kärnkomponenterna som skall vara gemensam för alla vårdprofessioner (AnIVA, 2012; 

Wireklint Sundström, 2005). Teamtanken innebär att inte någon yrkesgrupp ”vet bäst” 

utan att man genom kommunikation tar till vara på de specialistkunskaper samt 

befogenheter som är av betydelse (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). 
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Teamarbetet innebär att teammedlemmar med olika professionell bakgrund samt olika 

kompetens, kompletterar varandra och gemensamt arbetar för patientens bästa. Inom 

avancerad omvårdnad innebär teamarbeten en samordning som vid rätt tillfälle leder till 

samarbete mellan de nödvändiga kompetenserna. Alla i teamet bör vara införstådda med 

sina uppgifter och möjligheter. Poängen med teamarbete är den samarbetsvinst kallad 

funktionell synergi som bygger på en demokratisk samt uppgiftsorienterad dialog inom 

teamet (Carlström, et al., 2013). Funktionell synergi är något som uppstår när 

samarbetet fungerar bra. Målet med samarbetet blir då självklart och helheten ger något 

som är mer än summan av delarna (Sandberg, 2006). Dialogen är grunden inom teamet 

och som resurs, organisation och processer skall orientera sig emot för att uppnå 

samarbetsvinster. Vanligtvis definieras team som en mindre grupp människor med olika 

kompetensområden. Dock är det gemensamma målet och strävan att interagera intensivt 

samt på ett bra sätt med varandra (Carlström, et al., 2013). Tvärprofessionella team 

förespråkas framför allt när patientens vårdbehov är omfattande. Fördelar med 

tvärprofessionella team är att det leder till effektivare vård och en mer mångsidig 

belysning av patientens situation vilket ger en personcentrerad vård (Blomqvist, 2004; 

Wheelan, Burchill & Tilin, 2003). Tvärprofessionella team kan också vara positivt för 

personalen då det kan ge ett ökat lärande när man delar kunskap inom respektive 

område med varandra. Detta stärker kompetensen både individuellt och gemensamt i 

teamet (Thylefors, 2007). Genom erfarenhetsutbyte kan individen identifiera nya 

tillgångar hos sig själv och utveckla sin problemlösningsförmåga (White, 2010).  

 

Samarbete är det arbete som sker konkret tillsammans. Detta innebär inte att vi per 

automatik samarbetar. Samverkan innefattar en gräns som korsas för att vi skall kunna 

samarbeta till exempel mellan professioner från olika kliniker. Teamarbete inom 

avancerad omvårdnad innebär en samordning som utmynnar i ett samarbete mellan de 

nödvändiga kompetenserna. Detta förutsätter att alla är införstådda med respektives 

möjligheter och faktiska insatser (Carlström, et al., 2013). Samarbetet påverkas av 

kommunikationen mellan teammedlemmarna och att man ser varandra som jämlika i 

status (Blomqvist, 2004). Witges & Scanlan (2015) bekriver att synergi uppstår då 

teammedlemmarnas gemensamma prestationer överstiger summan av 

teammedlemmarnas prestationer då de utför dessa individuellt. Att slentrianmässig sätta 

samman ett team för samarbete innebär nödvändigtvis inte att det skapar en 

synergieffekt. 

 

Tvärprofessionellt teamarbete är en av de viktigaste processerna för att hantera arbetet 

inom hälso- och sjukvården men upplevs ändå ofta som problematiskt. Att arbeta i ett 

tvärprofessionellt team innebär ett behov av många kunskaper och färdigheter. Detta 

innebär att vara införstådd med sin egen roll såväl som att förstå de roller som de andra 

professionerna i teamet har. Tidigare studier har identifierat barriärer som kan hindra 

teamarbetet. Dessa barriärer kan vara olika uppfattningar om vad teamarbetet innebär, 

olika färdigheter i sin funktion i teamet och dominerande personer som påverkar 

interaktionerna i teamet (Atwal & Caldwell, 2006). Ytterligare barriärer för samarbetet 

är rollgränskonflikter, när andra går in på det egna professionella området (Kvarnström, 

2007). 
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Det team som bildas av en Anestesisjuksköterska och en Ambulanssjuksköterska vid en 

interhospital transport kan definieras på olika sätt. Dels som ett interdisciplinärt team 

där medlemmarna är beroende av varandra för att kunna lösa uppgiften. Bedömningar 

och planering sker då i samråd med de andra teammedlemmarna. Det kan även 

beskrivas som ett transdisciplinärt team. Då har medlemmarna i princip samma roller 

och ansvarsområden och det finns inga tydliga gränser mellan disciplinerna (Blomqvist, 

2004). En oklar rollfördelning kan skapa en osäkerhet i teamet (Handy & Van 

Zwanenberg, 2007). Anestesisjuksköterskans kompetens är nödvändig då de hanterar 

läkemedel som normalt inte faller inom ambulanssjukvårdens generella direktiv såsom 

vasokonstriktiva samt inotropa droger. De besitter även kunskap inom avancerad 

luftvägshantering som ofta är nödvändiga vis interhospitala transporter (SFAI, 2015). 

 

2.5 Arbetet vid transporter 

Världshälsoorganisationen, [WHO] (2004) beskriver att en sund arbetsplats bör främja 

medarbetarnas hälsa genom förutsägbarhet och kontroll. Interhospitala transporter 

kommer ofta oplanerade och kan minska anestesisjuksköterskans möjlighet till kontroll 

jämfört med den vanliga arbetssituationen. Detta kan upplevas stressande och på så sätt 

leda till en sämre arbetsmiljö. Gustafsson, Wennerholm & Fridlund (2010) beskriver att 

oro och bekymmer hos specialistsjuksköterskor i samband med transporter ofta beror på 

oförmågan att kunna påverka situationen. Det finns även en rädsla för att inte klara av 

arbetsuppgifterna som förväntat. Trousserald et al. (2015) visade i sin studie att arbete i 

okända miljöer med nya kollegor ofta ledde till oro och stress hos 

anestesisjuksköterskor, vilket kunde bero på att de inte upplevde sig ha kontroll över 

situationen. Svensson och Fridlund (2008) belyser att prehospitalt arbetande 

sjuksköterskor kan uppleva en oro när de inte får tillräckligt med hjälp och stöttning av 

sina kollegor.  

 

Anestesisjuksköterskor arbetar normalt i en högteknologisk miljö och är vana vid stort 

ansvar men även av att ha kontroll (AnIVA, 2012; Gran Bruun, 2013). Vid 

interhospitala transporter tas de ur sin vanliga kontext och förväntningarna på deras 

kunskap är ofta hög. Detta innebär ett samarbete och med annan personal än de 

vanligtvis arbetar med, vilket kan innebära en stor utmaning och ställer höga krav på 

anestesisjuksköterskor (Lightenberg et al., 2005).  

 

Ambulanssjuksköterskor arbetar vanligtvis tätt i det team som de bildar med sin kollega 

i ambulansen. Tillsammans jobbar de två relativt självständigt och tar ofta egna beslut. 

Vid en interhospital transport av en kritiskt sjuk patient skapas ett nytt team med en 

annan specialistsjuksköterska. Det kan antas att detta kan skapa en viss osäkerhet kring 

rollfördelning, kompetens och förväntningar. Kvarnström (2008) fann att konflikter 

uppstod då gruppmedlemmarna överskridit en annan persons professionella territorium. 

Samspelet stördes då respondenterna upplevde att deras respektive kunskap inte 

värderades lika. Det framkom ett ointresse för respektive gruppmedlemmar då de 

upplevde att deras kompetens inte värderades likvärdigt.  
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Samarbete och kommunikation i teamet beskrivs öka patientsäkerheten (Capella et al., 

2010; Lewis et al., 2012). En av de största grundorsakerna till misstag inom vården sker 

på grund av bristfällig kommunikation (Capella et al., 2010). Kirschbaums et al. (2012) 

studie om klimat, kultur och kommunikation genom tvärvetenskaplig träning och 

instruktion, visar på betydelsen av en öppen kommunikation i teamet, vilket även 

gynnade patientsäkerheten och minskade risken för misstag. Samarbetet stärktes 

ytterligare genom att teammedlemmarna uppträdde respektfullt i sina handlandlingar 

och i sitt verbala bemötande. Thrysoe, Hounsgaard, Dohn, & Wagner (2012) visar i sin 

studie att både den professionella samt den sociala interaktionen i teamet påverkar hur 

väl teamet lyckas med sin uppgift. En högre nivå av dialog i teamet leder till ett mer 

aktivt deltagande, vilket även ger en större känsla av trygghet  

 

Simuleringsövningar har visats ge ny kunskap och insikt beträffande samarbete och 

kommunikation i kritiska situationer. Övningarna stärkte också relationerna inom 

teamet vilket förde till ökad respekt för respektive roller. Deltagarna lärde sig att se 

situationen utifrån de andras synvinkel samt fördelarna med att arbeta mot ett  

gemensamt mål (Lewis et al., 2012). Simulering av reella situationer är ett idealiskt för 

att utveckla förmågor i kommunikation, ömsesidigt stöd i teamet och sammarbete 

(Capella et al., 2010). Vårdens kvalitet är beroende på ett gott teamsamarbete. Vissa 

team fungerar väl men det finns även team som inte fungerar. I dessa team upplever 

teammedlemmarna att det sker misstag, ansvarsfördelningen är oklar, insatta åtgärder 

inte följs upp samt att kommunikationen mellan teammedlemmarna brister (Berlin & 

Sandberg, 2016). 

 

3 Teoretisk referensram  

3.1 Systemteori 

Systemteorin fokuserar på vikten av att se helheten både för patienten och personalen. 

Delar som samspelar skapar ett system som hela tiden kan förändras. När delarna 

kombineras skapas en helhet, ett system, och denna helhet ger något större än summan 

av delarna. Nivåer är ett centralt begrepp inom systemteorin och att analysera nivåer är 

viktigt för att kunna förstå hur system är uppbyggda. Det finns en hierarkisk 

uppbyggnad i alla system där de lägre nivåerna är underordnade de högre nivåerna. De 

olika nivåerna är nödvändiga och bevarar gränserna mellan systemets olika delar och 

bidrar till en fungerande helhet (Öqvist, 2012). 

 

Med en systemteoretisk synvinkel blir det lättare att se sammanhanget och på vilket sätt 

de olika delarna påverkar varandra (Öquist, 2012). Kliniska mikrosystem sätter in 

teamets arbete i ett större organisatoriskt sammanhang och utgår från ett teoretiskt 

sammanhang för kvalitetsutveckling. Kliniska mikrosystem ses som de minsta systemen 

i vårdorganisationer och utgör den plats där patient, närstående samt vårdteamet möts 

(Carlström, et al., 2013). 
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Processer är grunden i vårdarbeten, både organisatoriska samt patientrelaterade. 

Kunskap om hur dessa processer påverkar varandra kan göra det lättare att se problem 

samt de olika flödeshinder som kan uppstå. Denna förståelse ger möjlighet att kunna 

sätta in resurser och genomföra förändringar för att motverka detta. Genom att hjälpa 

varandra över professionernas gränser samt att medarbetarna i mikrosystemen har en 

förståelse för sin roll i den större organisationen skapas förutsättningar för en 

högpresterande organisation. Det är även avgörande att ledare inser vikten av 

fungerande mikrosystem för att få den större organisationen att fungera (Carlström, et 

al., 2013).  

 

Vid interhospitala transporter utgör patienten, ambulanssjuksköterskan och 

anestesisjuksköterskan ett klinisk microsystem. De processer som 

ambulanssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan tillsammans går igenom och 

realiserar i det kliniska mikrosystemet påverkar arbetet och därmed omvårdnaden av 

patienten. En förståelse för de olika rollerna och hur deras gemensamma processer i 

vårdarbetet påverkar resultatet kan skapa möjligheter för att förutse problem och på så 

sätt påverka den omvårdnad som patienten får (Carlström, et al., 2013). I ett litet team, 

som i det här fallet, förutsätts att de båda professionerna jobbar över gränserna för att 

tillsammans kunna prestera. Genom en medvetenhet för hur de olika delarna i systemet 

kommer att påverka varandra skapas förutsättningar för en förståelse av helheten runt 

patienten. Systemets utveckling påverkas enligt systemteorin av hur vi bemöter 

varandra (Öquist, 2012). För att en utveckling ska kunna ske måste alla olika 

professioner i teamet stödja varandra och samarbeta. Då alla gemensamt arbetar mot 

samma mål kan en förändring ske. Resultatet är beroende av hur teamet utvecklas och 

hur organisationen städigt förändras. Genom att dra nytta av olika kompetenser och att 

ha olika kompetenser, föds nya idéer vilket leder till att teamet och hela organisationen 

kan utvecklas framåt (Carlström et al., 2013; Cole och Crichton, 2006). Öquist (2012) 

beskriver att konstanter i ett system, som i ett team kan vara rutiner och riktlinjer, 

åstadkommer ordning och möjliggör att teamet arbetar mot samma mål. 

 

4 Problemformulering 

På grund av centraliseringen av specialistsjukvården i Sverige ökar de interhospitala 

transporterna årligen (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Vid transporter av allvarligt 

sjuka och instabila patienter har anestesisjuksköterskor en central roll och får ofta följa 

med som experthjälp för att tillsammans med ambulanssjuksköterskan utföra en säker 

transport av patienten (Gran Bruun, 2013).  En specialistsjuksköterska kan prehospitalt 

ställas inför en mängd utmaningar, exempelvis intubationsberedskap, svårt sjuka 

patienter samt hantering av avancerad medicinsk teknik under transporten mellan 

sjukhus. Förändrade förutsättningar, arbetsmiljö och kollegor leder till ökad press på 

dessa specialistkompetenser och det är inte alltid klart definierat vad som förväntas av 

de olika professionerna (Handy & Van Zwanenberg, 2007). Detta kan skapa en 

osäkerhet i teamet och därmed sviktande vårdkvalitet. 
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Då ett tvärprofessionellt team samverkar under interhospitala transporter, tillkommer ett 

behov av interprofessionell teamkompetens och kunskap samt respekt för de övriga 

professionernas kompetens. Genom ett gott teamarbete kan patienternas rätt till god och 

säker vård tillgodoses (Wireklint Sundström, 2005). 

 

Tidigare studier har påvisat vikten av ett väl fungerande teamarbete för en god vård 

(Carlström et al., 2013; Wheelan, Burchill & Tilin, 2003; Wireklint Sundström, 2005) 

samt den stora utmaning som interhospitala transporter innebär (Gustafsson et al., 2010; 

Handy & Van Zwanenberg, 2007; Lightenberg et al., 2005). För att en interhospital 

transport ska utföras med god vårdkvalitet ställs höga krav på samarbete mellan de olika 

professionerna (Lightenberg et al., 2005). Ett väl fungerande teamarbete underlättar 

arbetet och leder till ökad tryggheten hos personalen. Detta leder till högre vårdkvalitet 

och ökad patientsäkerhet (Berlin & Sandberg, 2016; Wheelan et al., 2003). Det finns 

emellertid begränsad kunskap om hur teamarbetet fungerar vid interhospitala transporter 

och vad personalen har för erfarenheter av det. Kunskapen från denna studie kan 

användas som underlag för reflektion och förbättringsarbete.  

 

5 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva anestesi- och ambulanssjuksköterskors erfarenhet av 

teamarbetet vid interhospitala transporter. 

 

6 Metod 

6.1 Forskningsansats 

Syftet med studien var att beskriva anestesi- och ambulanssjuksköterskors erfarenheter 

av teamarbete i samband med interhospitala transporter. Studien genomfördes i form av 

en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med en induktiv ansats. En kvalitativ 

metod är enligt Olsson & Sörensen (2011) lämplig när syftet är att få fram 

beskrivningar och erfarenheter av ett sammanhang eller situation. Kvalitativ metod 

fokuserar på deltagarnas upplevelser och erfarenheter och intervjuer ger deltagarna 

möjlighet att fritt beskriva vad de verkligen upplevt (Danielsson, 2012; Polit & Beck, 

2012). Induktion innebär att forskaren utgår från deltagarnas erfarenheter av ett 

fenomen och från det drar slutatser, varför en induktiv ansats ansågs lämplig så syftet 

med studien är att fokusera på erfarenheter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

 

6.2 Urval 

Deltagarna i studien var anestesisjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor som 

arbetade vid två olika regioner i södra Sverige. Inklusionskriterier för 

specialistsjuksköterskorna var att de skulle ha medverkat vid interhospitala transporter 

av vuxna som var i behov av intensivvårdsbehandling. För ambulanssjuksköterskor var 

ytterligare ett inklusionskriterie att en anestesisjuksköterska skulle ha medverkat vid de 

interhospitala transporterna. Exklusionskriterier var att specialistsjuksköterskorna inte 

skulle ha dubbla specialistutbildningar inom respektive områden och vara aktivt 
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verksamma inom både anestesisjukvård och ambulanssjukvård. Detta för att få fram 

båda de olika proffesionernas erfarenheter. Valet att endast inkludera specilistutbildade 

sjuksköterskor gjordes för att undvika en hierarkisk påverkan i teamet. Urvalet 

genomfördes med hjälp av avdelningscheferna inom respektive område. De 

informerades om inklusions- och exklusionskriterierna samt om önskemålet att 

deltagarna skulle ha en representativ spridning gällande ålder, kön och erfarenhet. 

Avdelningscheferna kom utifrån detta med förslag på deltagare som var intresserade av 

att delta i studien. De tillfrågades och inkluderades utifrån om de hade möjlighet att 

genomföra intervjuerna inom tidsramen för studien. Vid de avdelningar där möjliga 

deltagare var fler än behovet gjordes urvalet med tanke på variation i ålder, kön och 

erfarenhet, se tabell 1.  

 

Specialist 

utbildning 

Kön Ålder År med 

specialist utb. 

Antal 

transporter 

Anestesi Man 51 25 150 

Ambulans Kvinna 28 4 20 

Ambulans Kvinna 63 5 50 

Ambulans Man 38 7 20 

Ambulans Kvinna 40 15 25 

Anestesi Kvinna 37 9 5 

Anestesi Kvinna 35 6 20 

Anestesi Kvinna 47 24 150 

Anestesi Man 59 29 100 

Anestesi/IVA Man 60 32 200 

Anestesi/Distrikt Kvinna 50 13 30 

Anestesi Kvinna 51 19 2 

 

Tabell 1: Deltagarna i studien. 

 

6.3 Datainsamling 

Verksamhetschefer, avdelningschefer samt deltagarna fick ett informationsbrev via e-

post som redogjorde för syftet med studien samt hur den skulle komma att genomföras, 

se bilaga C. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer med hjälp 

av en intervjuguide, se bilaga A. Pilotprojekt med intervjuer och enkät genomfördes för 

att testa frågeställningar och metod för datainsamling, varefter intervjuer bedömdes vara 

mest lämpade. Intervjuguiden redigerades utifrån testintervjuerna för att på bästa sätt 

kunna besvara syftet med studien. Intervjuledaren har enligt Danielsson (2012) en 

betydelsefull uppgift att få deltagara att känna sig trygg under intervjun. Fokus ska ligga 

på deltagarens berättelse och det ska ges utrymme för detaljerad beskrivning av 

erfarenheter. Intervjuerna genomfördes utifrån deltagarnas önskemål angående tid och 

plats. Sex av intervjuerna genomfördes över telefon på grund av geografiska avstånd. 

Samtliga intervjuer spelades in på diktafon eller via en applikation på mobiltelefon. 

Ljudfilerna sparades på en lösenordsskyddad dator och raderas sedan från 
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inspelningsutrustningen. Intervjuerna varade mellan 10 och 26 minuter med en 

mediantid på 14 minuter. De transkriberades ordagrant av den författare som genomfört 

intervjun och delgavs sedan den andre författaren.  

 

6.4 Analys  

De transkriberade intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys av latent 

karaktär (Graneheim & Lundman, 2004). Meningen med innehållsanalysen är att 

identifiera mönster, skillnader och likheter i intervjutexterna. Det latenta budskapet är 

det underliggand som sägs mellan raderna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det alltid blir en tolkning av en text, men att 

den kan vara mer eller mindre djup. Centrala begrepp inom kvalitativ innehållsanalys är 

enligt Granehiem & Lundman (2004) meningsbärande enheter, meningskondensering, 

kategorisering samt tema. Den textdelen som innehåller viktig information benämns 

som meningsbärande enheter och är relevant för studiens syfte och frågeställning. 

Meningskondensering innefattar att korta ned de meningsbärande enheterna utan att 

textens innehåll försvinner. Kodningen av den kondenserade  meningsenheten ger denna 

dess namn. Kategoriseringen innebär att koder med liknande innehåll placeras under en 

kategori samt att en kod inte skall hamna under flera kategorier. Granehieim & 

Lundman (2004) belyser att om man hittar en hirarkisk rangordning mellan kategorierna 

kan författarna dela in dessa i underkategorier. Intervjutexterna lästes flera gånger för 

att få en helhetsuppfattning samt en bättre förståelse för betydelsen av det som sagts i 

intervjuerna (Polit & Beck, 2012). När en helhetsbild skapats, togs meningsenheter ut 

som svarade mot syftet till studien. Meningsenheterna kondenserades för att underlätta 

vidare analys, detta med en förståelse för vikten av att inte ta bort kärnan av det som 

förmedlats. Vidare utformades koder, en rubrik på kondenseringen, utifrån innebörden i 

de mindre kondenserade meningsenheterna. Dessa koder diskuterades för att finna 

likheter och olikheter och delades sedan in i underkategorier. Slutligen sammanfördes 

underkategorierna i kategorier som i så liten utsträckning som möjligt överlappade 

varandra. Kategorier är beskrivande rubriker som visar det uppenbara innehållet i 

intervjun, se exempel i tabell 2. För att kvalitetssäkra analysen av data genomfördes den 

först individuellt varefter den diskuterades gemensamt. För att stärka trovärdigheten har  

även vår handledare kontrollerat att resultatbeskrivningarna är rimliga (Graneheim & 

Lundman, 2004). 
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Tabell 2: Exempel över analysprocessen.  

 

 

 

 

 

Meningsenhet Kondencering Kod Underkategor

i 

Kategori 

” jobbar i lilla xxx så 

känner man ju ofta dom 

som vårdar, så man 

känner ju ofta den 

narkossköterskan.. .. de 

är en klar fördel om man 

känner igen varandra helt 

enkelt.”  

 

 

Jobbar på liten 

plats, känner ofta 

dem som vårdar, 

klar fördel att 

känna igen 

varandra. 

 

Känner varandra  

 

 

Personliga 

relationer 

 

 

Sociokulturella 

faktorers påverkan 

 

”Är det van personal så 

är det bara roligt.. ..då 

jobbar vi i team. Är det 

ovan personal och dålig 

patient så känner jag att 

det största ansvaret 

ligger på mig och det 

fungerar det också, men 

då får man tänka lite 

annorlunda. ” 

Van personal gör 

det roligt och 

arbetet sker i 

team. Ovan 

personal och dålig 

patient ger känsla 

av stort ansvar. 

Fungerar men får 

tänka annorlunda. 

Vanan hos 

personalen påverkar 

 

Kompetensnivå 

påverkar 

ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen 

är situationsanpassad 

”Den känslan har jag haft 

och dom har förklarat lite 

hur dom tänker köra och 

att jag ska säga till. Det 

har varit frågor om hur 

det går där jag sitter, hur 

det går med patienten. Ja, 

en trevlig 

kommunikation! Som 

har gjort mig så trygg 

som möjligt i den 

situationen. ” 

De förklarar och 

att jag ska säga 

till. Frågor om hur 

det går och hur 

det går med 

patienten. 

Kommunikation 

som gjort mig i 

trygg i 

situationen. 

Kommunikationen 

påverkar 

trygghetskänslan. 

God 

kommunikation 

skapar trygghet 

Kommunikationen 

avgörande för 

samarbetet 

”så att när man har 

någon erfaren som har 

varit med några gånger 

så fungerar det ofta 

väldigt väl tycker jag 

faktiskt och då vet man 

precis vad som är 

fällorna och vad man kan 

hamna i..” 

Har man någon 

erfaren som varit 

med några gånger 

fungerar det väl, 

vet vilka fällor 

man kan hamna i. 

Erfarenhet 

underlättar 

Erfarenhet 

underlättar 

samarbetet 

Fördelar med 

erfarenhet 
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6.5 Forskningsetiska överväganden 

Verksamhetschefer på berörda avdelningar informerades om studien och gav sitt 

godkännande för att den genomfördes. En egengranskning enligt Etikkommité Sydosts 

riktlinjer för forskningsetiska principer genomfördes innan studien inleddes. Utifrån 

resultatet av denna egengranskning behövdes inte något godkännande eller vidare 

granskning av etikkommittén för att studien skulle kunna genomföras. Vetenskapsrådet 

(2002) har gett ut krav gällande individskydd vid forskning. Riktlinjerna ger råd 

gällande hur forskningsmaterialet skall användas. Utifrån informationskravet skall 

deltagarna få information om sin uppgift samt syftet med studien. Detta uppfylldes i 

gällande studie i samband med förfrågan om deltagande i studien. Deltagarna i studien 

informerades tydligt om studiens syfte och fick i samband med intervjuerna möjlighet 

till att ställa frågor. Studien genomfördes på helt frivillig basis och deltagarna 

informerades om möjligheten att när som helst avsluta sitt deltagande i studien utan att 

uppge orsak. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska samtycka till deltagande i 

studien, vilket i denna studie uppfylldes med en samtyckesblankett som undertecknades 

av deltagare och författare i samband med att intervjuerna genomfördes. Vid 

telefonintervjuerna fick deltagarna samtyckesblanketten via mail som sedan 

undertecknades och sändes tillbaka, se bilaga B. Nyttjandekravet uppfylldes då 

materialet som framställs i intervjuerna endast kommer att användas till den avsedda 

studien. Deltagarna har lovats att få ta del av studien efter färdigställandet. Samtliga 

deltagare medgav att intervjuerna fick spelas in (Vetenskapsrådets, 2002). Det har i 

samband med intervjuerna inte registrerats några personuppgifter som går att koppla till 

intervjumaterialet. Avdelningscheferna kom med förslag på potentiella deltagare men 

det var författarna till studien som valde ut deltagarna. Data har avkodats för att 

obehöriga inte ska kunna identifiera deltagarna i studien (Danielsson, 2012). Detta 

innebär att studien uppfyller beskyddande av konfidentialiteten enligt 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2013).  
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7 Resultat 

Resultatet tyder på ett överlag väl fungerande teamarbete vid de interhospitala 

transporterna. Kommunikation och kompetens är ständigt återkommande och upplevdes 

påverka samarbetet samt den vård som patienten fick. Relationerna i teamet samt 

attityder hos teammedlemmarna innebär en utmaning för synergin i teamet. Resultatet 

presenteras här i fyra kategorier med underkategorier. I tabell 3, nedan redovisas de 

underkategorier som framkom under analysarbetet.  

 

Kategorier Underkategorier 

Kommunikation avgörande för 

samarbetet 

- Kommunikationen viktig  

- Tydlig och öppen kommunikation 

- God kommunation skapar 

trygghet 

- Bristande kommunikation 

Ansvarsfördelningen är 

situationsanpassad 

- Kompetensnivå påverkar 

ansvarsfördelning 

- Intresse påverkar 

ansvarsfördelningen 

- Ansvarsfördelning utifrån 

patientens behov 

Fördelar med erfarenhet - Erfarenhet ger trygghet 

- Erfarenhet underlättar 

samarbetet 

Sociokulturella faktorers påverkan 

 

- Personlig inställning och attityder 

- Personliga relationer  

- Lära av varandra i teamet 

 

Tabell 3: Resultatredovisning. 

 

7.1 Kommunikationen avgörande för samarbetet  

Kommunikationen upplevdes som A och O och helt central för ett välfungerande 

teamarbete. De flesta såg kommunikationen som den viktigaste komponenten i 

samarbetet. Essentiella delar var till exempel att kunna tala om när man var i behov av 

hjälp, vad man behövde eller vad den andre kunde göra för att hjälpa till. Att hitta en 

balans mellan dessa delar i kommunikationen ansågs avgörande för ett välfungerande 

team.  

 

Viktigaste i samarbetet är ju kommunikationen, så att det. Det här, kan du hjälpa mig 

med det här.. det är ju a och o att du kan prata och kommunicera och liksom, ja. ja det 

måste väl vara det som är det viktigaste egentligen! ” – Am 1 

 

För att kunna jobba effektivt i ett team beskrevs att saker ofta skedde parallellt vilket 

förutsatte en tydlig och öppen kommunikation. Tydlig kommunikation upplevdes 
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underlätta samarbetet. För att öka tydligheten och minska risken för missförstånd kunde 

med fördel professionella termer, som alla förstod, användas och också gärna 

ögonkontakt då det underlättade att få bekräftat att den andre har förstått budskapet. Det 

framkom erfarenheter av att bristande kommunikation kunde leda till överraskningar 

som hade undvikits om kommunikationen varit tydligare. 

 

”Samarbete är öppen kommunikation. Väldigt viktigt, oavsett om man känner 

varandra eller inte känner varandra så pratar vi med professionella termer som alla 

förstår och gärna ögonkontakt så att man vet att vederbörande har förstått..” - An 6. 

 

Det upplevdes viktigt att kunna rådfråga varandra vid tillfällen man var osäker samt ha 

en öppen dialog och diskussion. Tydlig kommunikation upplevdes vara betydelsefullt 

oavsett om man känner den man pratar med väl eller inte. Välfungerande 

kommunikationen gav teamet möjlighet att utforma arbetet anpassat till den givna 

uppgiften. Kommunikationen upplevdes öka tryggheten i teamet. Genom tydlig 

kommunikation om arbetet skapades en känsla av att finnas till för varandra vilket 

ökade tryggheten i teamet.  

 

” Det har varit frågor om hur det går där jag sitter,  

hur det går med patienten. Ja, en trevlig kommunikation!  

Som har gjort mig så trygg som möjligt i den situationen.” – Am 2 

 

Tydlig kommunikation beskrevs kunna påverka känslan av kvaliteten på arbetet som 

utfördes. Om kommunikationen inte riktigt fungerade, vilket relaterades till personkemi, 

kunde detta ge en känsla av att teamet inte gjort allt som borde gjorts för patienten. 

Kommunikationen upplevdes av de flesta helt avgörande för samarbetet och det 

framkom i många fall också att en god kommunikation påverkade vilken vård patienten 

fick. Med en tydligare och mer öppen dialog i teamet upplevdes att de tillgängliga 

resurserna kunde utnyttjas bättre. 

 

7.2 Ansvarsfördelningen är situationsanpassad 
Erfarenhet hos kollegorna i teamet vid interhospitala transporter upplevdes även 

påverka känslan av ansvar. Vid samarbete med mindre erfarna kollegor erfors att ett 

större ansvar lades över på den mer erfarne i teamet, oavsett kompetens. Detta kom att 

påverka fördelningen av arbetet samt graden av gemensamma beslut.  

 

Anestesisjuksköterskor beskrev att erfarenheten hos ambulanssjuksköterskor påverkade 

känslan av ansvar vilket i sin tur påverkade stressnivån. En större ansvarskänsla ledde 

till en ökad stressnivå hos den som bar ansvaret. Vid tillfällen då det var oklart vilken 

personal som skulle medverka vid ”mer avancerade” transporter kunde detta skapa en 

viss oro som sedan övergick till en lättnad då det visade sig vara erfarna kollegor. 

Anestesisjuksköterskor såg fördelarna i att samarbeta med erfarna 

ambulanssjuksköterskor då detta innebar att ansvaret kunde fördelas mera likt, 

undantaget de mer anestesispecifika arbetsuppgifterna. De båda 
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specialistkompetenserna betraktade varandras färdigheter som tillräckliga. Färdigheter 

vad gäller det medicintekniska sågs framförallt tillhöra anestesisjuksköterskans 

kompetensområde. Ambulanssjuksköterskan sågs av anestesisjuksköterskor som en 

resurs som kunde användas vid behov och då förväntades denne ha full kontroll samt 

färdigheter på den utrustning som fanns tillgänglig i bilen.  

 

Ansvarsfördelningen mellan de två olika kompetenserna beskrivs av flera som naturlig 

och tydlig. Tydligheten i ansvarsfördelningen ansågs bidra till ett välfungerande 

samarbete.  Denna ansvarsfördelning innebar att anestesisjuksköterskor har ansvar för 

det medicintekniska och ambulanssjuksköterskor har ansvar för det som tillhör bilen. 

Det beskrevs naturligt att anestesisjuksköterskan hade patientansvaret då denne ofta 

hade fått mer information om patienten. Det framkommer att det funnits en del 

diskussioner om vem som har det egentliga patientansvaret. Oavsett vem som 

egentligen är ansvarig så ansågs samarbetet samt att de hjälptes åt vara det viktigaste. 

Det uppfattades ändå tydligt vem som förväntas göra vad under transporterna, detta i 

relation till respektive kompetensområde.  

 

”Många säger så här: ”ja, ja men när narkos är med så är det deras” men egentligen 

så är det inte det för det är våran också… Ja eller egentligen så är dom väl där för att 

bistå med hjälp.. .. men vi hjälps ju åt..” – Am 2 

 

En anestesisjuksköterska beskrev att ambulanspersonalen har det övergripande 

patientansvaret samt att anestesisjuksköterskan ansvarade för det utanför 

ambulanssjuksköterskans kompetensområde. Denna anestesisjuksköterska relaterade 

detta till transporter med speciell intensivvårdsambulans. En annan 

anestesisjuksköterska skildrade också en tydlig ansvarsfördelning men där 

anestesisjuksköterskan hade patientansvaret. Detta var då en transport med en vanlig 

ambulans. Anestesisjuksköterskan ansågs, i de flesta fall, ha det viktiga patientansvaret 

samtidigt som ambulanssjuksköterskan hjälper till vid behov. Gemensamt sågs det som 

nödvändigt att de hjälptes åt för att kunna förflytta patienten på ett säkert sätt. En 

ambulanssjuksköterska erfor att anestesisjuksköterskan ofta satt bak ensam då de hade 

bättre kontroll på utrustningen. Samarbetet blev då utefter behov om 

anestesisjuksköterskan behövde hjälp. Det fanns ett större behov att hjälpas åt om det 

uppstod problem eller stressiga situationer. Teamet fick då tillsammans lösa problemen 

samt göra det bästa av situationen.  

 

Patientperspektivet ansågs viktigare än att fokusera på kompetensspecifika 

arbetsuppgifter. Vikt lades vid att vara prestigelös och att hjälpas åt för att patienten 

skulle få den bästa vården. Då det vid denna typ av arbete är mycket utrustning kan 

denna lätt hamna i fokus vilket uppfattades leda till att fokus på patient åsidosattes.   

 

”Att man hela tiden tänker utifrån patientens perspektiv. Inte att det här är 

mitt och det där är ditt utan att man.. .. det här lite ”inpissade” det får man 

släppa liksom.. .. utan patienten  i centrum och att man är varandra 

behjälpliga så att det blir bra för  patienten.” - Am. 3 



  
 

15 

 

7.3 Fördelar med erfarenhet 
Erfarenheten av tidigare transporter hos teammedlemmarna tycktes underlätta 

samarbetet under interhospitala transporter. Särskilt stor vikt lade anestesisjuksköterskor 

vid erfarenheten, både hos sig själva och hos sina kollegor medan 

ambulanssjuksköterskor fokuserade på kompetens i form av kunskap. Erfarenhet 

beskrevs ofta genom antalet transporter som den berörda, eller kollegor, tidigare har 

varit med på. Då någon i teamet inte hade varit med vid så många transporter och 

därmed hade mindre erfarenhet uppfattades transporterna ofta bli krångligare. 

 

”När man har åkt några gånger och kan det så vet man ju vart man har saker och ting, 

man blir tryggare i det hela.”  - An 7 

 

Att arbeta med erfarna kollegor kändes lugnande och gav en förvissning om ett bra 

samarbete.  Även egen erfarenhet av tidigare transporter beskrevs skapa en trygghet hos 

anestesisjuksköterskor då detta ledde till ökad kontroll. Det uppfattades viktigt att 

teamarbetet fungerade väl vid elektiva transporter som dessa, då det ofta är vid 

överflyttningar som det sker incidenter.  En anestesisjuksköterska menade att det 

krävdes mer erfarenhet än att vara utbildad anestesisjuksköterska för att säkert kunna 

utföra korrekta bedömningar under transporterna. Längre erfarenhet som 

anestesisjuksköterska och även en insikt och förståelse för vad det innebar med 

transporter erfors underlätta arbetet och samarbetet. 

 

Tryggheten i kunskap hos kollegor ledde till att teammedlemmarna blev mindre 

stressade vid oväntade händelser. Samarbete mellan specialistkompetenserna och deras 

olika kunskaper, uppfattades kunna minska stressen i teamet.  

 

”Jag tycker det känns bra. Speciellt nu när men gjort det några gånger… ..då blir man 

ju tryggare och känner sig inte så stressad. De va ju värre i början..” - An 5 

 

 

7.4 Sociokulturella faktorers påverkan  

Att sedan tidigare känna till de andra i teamet som specialistsjuksköterskorna jobbade 

med eller ha en personlig relation uppfattades underlätta samarbetet. Överlag så 

fungerade samarbetet bra men många beskrev en variation och att det kunde relateras 

till vem de jobbade tillsammans med. De deltagare som arbetade på en mindre plats 

resonerade mer kring fördelarna av att känna igen den de jobbade tillsammans med än 

de som jobbade i större organisationer. En ambulanssjuksköterska beskrev teamkänslan 

som viktig och att det var teamet som tillsammans skulle lösa uppgiften.  

 

” jobbar i lilla xxx så känner man ju ofta dom som vårdar, så man känner ju ofta den 

narkossköterskan.. .. de är en klar fördel om man känner igen varandra helt enkelt.” – 

Am 4 
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En personlig relation till kollegan skapade trygghet. Detta innebar att de kunde vara 

trygga i varandra vid oväntade eller svåra situationer. Arbetet vid dessa situationer 

påverkades av om det var en tidigare känd eller okänd kollega som de samarbetade med. 

En okänd kollega erfors inte skapa samma säkerhet och trygghet då hens förutsättningar 

var oklara. En ambulanssjuksköterska beskrev en situation där överlämnande personal 

på sjukhuset ifrågasatte sättet som en situation hanterades på. Trots att patienten var 

sämre än väntat och att personalen ifrågasatte, så kände hon sig trygg i situationen 

eftersom hon kände sin kollega väl och litade på honom. 

 

Överlag beskrivs en positiv attityd till samarbete hos båda parter och att gemensamt 

jobba med patienten bak i ambulansen. De flesta beskrev att det fanns en vilja att 

hjälpas åt för att lösa uppgiften. En anestesisjuksköterska beskrev hela 

transportsituationen som krånglig, det är dock oklart om det påverkade engagemanget 

eller inställningen till uppdragen. 

 

Transporterna sågs som ett tillfälle att ta del av den kunskap som den andre 

specialistsjuksköterskan i teamet hade.  Viljan att lära sig om respektives 

kompetensområden var något som varierade. Ett intresse för patienten och en vilja att 

lära sig, engagerade kollegorna. 

 

”..det finns ju ett visst intresse, vissa är mer intresserade av vad vi har för en typ av 

patient och vill kanske lära sig lite.. och det är ju kul så då..”  - An 1 

 

Framför allt ambulanssjuksköterskor såg transporterna som ett tillfälle att lära sig. 

En förutsättning för att ta till vara på detta tillfälle var att de satt med 

anestesisjuksköterskan bak i ambulansen. En ambulanssjuksköterska berättade om 

en specifik transport som gett ny kunskap som hon använt sig av många gånger 

senare. Denna möjlighet för kunskapsinhämtning framhölls då det är relativt sällan 

som de båda professionerna arbetar tillsammans med den här patientgruppen.  

 

Känslan av ett sammansvetsat team gav en mer positiv upplevelse av transporter. 

Både ambulanssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor var överens om att de borde 

träna mer tillsammans. Förslagen handlade om att gemensamt träna på patientfall och 

olika scenarion. Genom att öva tillsammans med utrustningen i reell miljö kunde 

förståelsen för de små marginalerna som det handlade om, ökas, samt vilka svårigheter 

detta kunde innebära. Det uppfattades positivt med samträning med andra inblandade 

enheter då detta innebar att de fick möta och lära känna de kommande arbetskollegorna. 

 

Kollegornas inställning till arbetsuppgiften påverkade upplevelsen av samarbetet.  

 

”jag tycker att det fungerar bra så …det väldigt mycket min inställning att nu så är det 

bara jag och dig..”  - Am 3 

 

Anestesisjuksköterskor uppfattade att intresset hos ambulanssjuksköterskor varierade. 

Det handlade då om intresset för patienten och visade sig då ofta i ett uteblivet 



  
 

17 

engagemang samt att patienten helt lämnades över till anestesisjuksköterskan. 

Anestesisjuksköterskor beskrev att det vid dessa tillfällen kändes som att 

ambulanssjuksköterskor bara såg det som en transport och att allt medicintekniskt var 

anestesisjuksköterskans ansvar och att de kunde luta sig tillbaka. Vid ett tillfälle gav 

ointresset hos en anestesisjuksköterska upphov till irritation hos 

ambulanssjuksköterskan. Det upplevdes märkligt och svårt att förstå hur 

anestesisjuksköterskan kunde vara så ointresserad och oengagerad när patienten var så 

dålig. Tankar, hade uppkommit hos ambulanssjuksköterskan, om att detta kunde vara 

relaterat till stress samt att det var en oförutsedd akut situation.  

 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

 

8.1.1 Urval 

Deltagarna i studien representerar en variation i bakgrund, ålder, kön och geografisk 

placering vilket stärker trovärdigheten i studien. Det ökar möjligheten för variationsrika 

berättelser. Deltagarna kom från olika geografiska platser i Sverige samt olika stora 

organisationer vilket ger en större spridning och ökar överförbarheten. En studie om 

överförbarhet av kvalitativa studier menar att kvalitativa studier är beroende av sitt 

sammanhang och därför är svåra att överföra. Överförbarheten kan däremot ökas genom 

att inkludera en variation av liknande fall (Larsson, 2009). Studiens deltagare 

representerar en spridning avseende utbildning, erfarenhet, ålder och kön vilket kan öka 

studiens överförbarhet. Resultatet speglar däremot ett speciellt sammanhang och 

kontext som utmärker sig från många andra vårdsammanhang och därmed gör resultatet 

svårare att överföra.   

 

Att antalet män och kvinnor inte är lika många kan påverka resultatets trovärdighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Könsfördelningen är representativ för de arbetsplatser 

som studien genomförts på vilket, vi menar, snarare ökar resultatets trovärdighet. Tolv 

personer har intervjuats vilket anses var tillräckligt för ett rättvist resultat. För få 

intervjuer kan leda till att informationen blir begränsad (Danielsson, 2012). Urvalet har 

beskrivits grundligt och en tabell redovisar spridningen på deltagarna, vilket stärker 

studiens pålitlighet (Henricson, 2012). Deltagarna utgörs av fler anetesisjuksköterskor 

än ambulanssjuksköteskor vilket kan ses som en nackdel i urvalet med tanke på studiens 

syfte att undersöka teamarbetet. Detta relateras till att det vid endel tillfällen var svårt att 

få svar från de tillfrågade om de önskade delta i studien. Författarna ansåg det rimligt att 

genomföra studien med denna fördelning då båda proffesionerna i teamet fanns 

representerade. Det uppmärksammades även efterhand som intervjuerna genomfördes 

att resultatet upprepade sig vilket kan tyda på att ett annorlunda resultat inte hade 

framkommit även om fördelningen mellan proffesionerna varit helt lik. 
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8.1.2 Datainsamling 

Datainsamlingen har genomförts med semistrukturerade intervjuer med stöd av en 

intervjuguide. Intervjuer gav deltagarna möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser 

och ansågs därför som en lämplig metod. Intervjuguiden har utformats med öppna 

frågor och frågeområden som användes som ett stöd under intervjuerna. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna i guiden inte behöver tas i en speciell 

ordning vilket underlättar följsamheten i intervjun (Danielsson, 2012). Intervjuernas 

mediantid var 14 minuter, vilket var kortare än uppskattat. Trots följdfrågor och 

uppmaningar om exempel, upprepade informanterna sina tidigare svar vilket kan tyda 

på att den viktiga informationen framkommit. 

 

Vid en kvalitativ intervjustudie bör författarna ha erfarenhet av att intervjua för att öka 

kvaliteten på studien (Polit & Beck, 2012). Det krävs också kunskap inom området som 

ska studeras (Danielsson, 2012). Författarnas ovana i att intervjua kan ha påverkat 

djupet i resultatet. Med ytterligare vana av att intervjua hade möjligen ett djupare och 

detaljrikare resultat framkommit. Författarna ansågs ha tillräcklig kunskap om området 

för att genomföra intervjuerna.  

 

Provintervjuer genomfördes för att testa att intervjuguiden svarade överens med syftet 

vilket även gav möjlighet för författarna att prova på intervjusituationen (Danielsson, 

2012). Efterhand som intervjuerna genomfördes så uppmärksammades att det varit 

lämpligt att ställa fler öppna följdfrågor som att be deltagarna berätta mer om till 

exempel vad som hände, vad de tänkte och kände samt vad det ledde till. Eftersom 

intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide hamnar fokus lätt på denna utan att kunna 

fånga upp det som sägs i intervjun för att på bästa sätt ställa följdfrågor. Vi upplever 

ändå att intervjuguiden har varit till hjälp för att skapa struktur i intervjuerna samt att 

behålla fokus på syftet. Stor eftertanke lades under intervjuerna på ett neutralt 

förhållningssätt och att inte ställa ledande frågor. 

 

8.1.3 Analys 

Analysen har utförts med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman 

(2004). Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) framhåller den kvalitativa 

analysmetodens fördelar med att den kan belysa olika abstraktions- och tolkningsnivåer 

samt kan anpassas till forskarens syften. De belyser svårigheten att välja ut de 

meningsbärande enheterna. Om valet av enheter blir för stora kan de innehålla mer än 

en företeelse. Om enheterna istället blir för små kan fragmentering uppstå, vilket 

innebär att ett fenomen delas upp i mindre delar. Detta kan leda till att viktig 

information missas eller hamnar i fel sammanhang. Om det vid analysen i denna studie 

upptäcktes att meningssenheterna innehöll flera delar delades de upp i mindre delar 

innan vidare analys fortsatte. Trovärdigheten i analysen stärks av att båda författarna har 

granskat och varit delaktiga i samtliga analyser (Henricson, 2012). Dataanalysen är 

enligt Danielsson (2012) en av de viktigaste beståndsdelarna i en kvalitativ 

intervjustudie, då det är där som textens kärna kommer fram. Analysarbetet har föregått 

först individuellt och sedan diskuterats gemensamt. Trovärdigheten stärks av det 
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grundliga analysarbete som föregick studiens resultat. Upprepade lyssningar och 

genomgångar av intervjumaterialet hjälpte författarna att uppnå en förståelse för 

informanternas kärnkunskap. Stor vikt lades på innehållsanalysen av de transkriberade 

texterna. Kodning och kategorisering har varit en tidskrävande och svår process som har 

omarbetats flertalet gånger under analysarbetet. Kategorierna valdes omsorgsfullt och 

med hjälp av underkategorier framstod ett tydligt resultat. Henricson (2012) menar att 

urval, datainsamling och dataanalys som beskrivits grundligt för att öka studiens 

pålitlighet. Mängden data upplevs varit tillräcklig eftersom det i de flesta intervjuerna 

framkommer liknande resultat.  

8.1.4 Förförståelse 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) utgår kvalitativ forskning ifrån att 

sanningen finns i betraktarens ögon jämfört med den kvatitativa som söker efter den 

objektiva sanningen. Det innebär att det med en kvalitativ metod alltid finns en risk för 

att författarnas förförståelse kan ha påverkat analysen och resultatet. Genom att 

diskutera och reflektera över detta i förväg ökades medvetenheten om dessa 

förförståelser och risken för påverkan minskades (Graneheim & Lundman, 2004). Båda 

författarna arbetar inom ambulansverksamheten i Sverige respektive Norge och studerar 

nu specilistutbildningen inom anestesi. Detta ger naturligt en förförståelse för hur 

teamarbetet upplevs vid interhospitala transporter. Författarna har vid flertalet tillfällen 

medverkat vid interhospitala transporter med anestesisjuksköterska, då som 

ambulanspersonal. Under analysarbetet har författarna frågat sig om de tankar och 

resultat som framkom var det som deltagarna i studien syftade till eller om det påverkats 

av författarna. Genom att vara kritisk mot den egna granskningen och reflektera över 

sina egna erfarenheter ökar trovärdigheten i studien (Patton, 2002). Lundman & 

Hällgren-Graneheim (2012)  anger begreppet trovärdighet för att beskriva 

trovärdigheten i en kvalitativ innehållsanalys. Motsvarande begrepp inom 

kvantitativforskning är validitet samt reliabilitet. För forskaren är trovärdigheten av sina 

resultat viktiga. Trovärdighet handlar om giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Kommunikationen avgörande för samarbetet 

Kommunikationen anses vara en central komponent i teamarbetet. Tydlig och öppen 

kommunikationen upplevdes förenkla samarbetet mellan specialistsjuksköterskorna. 

Teamtanken innebär att man genom kommunikation tar till vara på de 

specialistkunskaper som är av betydelse (Carlström et al., 2013). Även den ickeverbala 

kommunikationen lyftes fram i studien, då för att bekräfta att budskapet nått 

mottagaren. Oklar kommunikation har tidigare identifierats som en av de grundläggande 

orsakerna till patientskada (Leonard, Graham & Bonacum, 2016; Capella et al., 2010 ). 

Detta påpekas även i studien genom vikten av ett gott samarbete för att förhindra 

incidenter. En studie om teamträning visar på problem med att uppnå säker och 

tillförlitlig kommunikation trots att fokus varit på vikten av välfungerande 

kommunikation (Härgestam, Lindkvist, Brulin, Jacobsson & Hultin, 2013).  
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Tydlig kommunikation lyftes fram som en faktor för att öka tryggheten i teamarbetet. 

Denna trygghet upplevdes som avgörande för samarbetet och därmed kvalitetssäkrande 

av specialistsjuksköterskorna. Thrysoe et al. (2012) visar i sin studie att en högre nivå 

av dialog i teamet leder till ett mer aktivt deltagande, vilket även ger en större känsla av 

trygghet. Resultatet belyser kommunikationens betydelse för ett gott samarbete och för 

att på bästa sätt utnyttja de resurser och förutsättningar om finns. Berlin & Sandberg 

(2016) anser att den öppna dialogen särskilt i konstruktiva kontroverser ger upphov till 

lösningar av hög kvalitet och att teamet genom detta skapar synergier. Om det 

kommunikativa samspelet inte fungerar upplevdes det påverka arbetssättet. Samarbete 

och kommunikation i teamet beskrivs öka patientsäkerheten (Capella et al., 2010; Lewis 

et al., 2012). Kirschbaums et al. (2012) studie om kommunikation genom 

tvärvetenskaplig träning visar på betydelsen av en öppen kommunikation i teamet, 

vilket även gynnade patientsäkerheten och minskade risken för misstag. Enligt Ekman 

(2014) ger samarbetet en ökad förståelse för personcentrerad vård och ökar därmed 

patientsäkerheten.  

 

Bristande kommunikation erfors kunna leda till överraskningar som hade undvikits om 

kommunikationen varit tydligare. Väl fungerande kommunikation gav teamet möjlighet 

att utforma arbetet utifrån uppgiften. Lightenberg (2005) visar i sin studie att 70 % av 

incidenterna som inträffar under interhospitala transporter hade kunnat undvikas med 

bättre kommunikation och förberedelser. Svensk sjuksköterskeförening (2013) 

beskriver att vårdpersonal är lite tränade i att kommunicera med varandra inom och 

mellan yrkesgrupperna. Olikheter i yrkesroller samt hierakierer kan ha en negativ 

inverkan på patientsäkerheten beroende av hur kommunikationen fungerar. Hierarkin 

inom vården kan vara en orsak till bristande kommunikation. Olika språkbruk, 

beteendemönster, värderingar och attityder kan försvåra kommunikationen och därmed 

leda till ett sämre samarbete (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). Teammedlemmarna 

beskriver inte, och borde inte, uppleva någon hierarki eftersom de har likvärdig 

utbildning. Upplevelsen kan tänkas varit annorlunda om det inte varit två 

specialistutbildade sjuksköterskor som utförde transporten. Berlin & Sandberg (2016) 

betonar betydelsen av en god kommunikation samt relation för teamsamarbetet för både 

den enskildes samt den samlade gruppens kompetens och framhåller att hirarkisk 

kommunikation är olämplig.  

 

8.2.2 Ansvarsfördelningen är situationsanpassad 

Ansvarsfördelningen beskrivs som tydlig av flertalet deltagare i studien. Det är däremot 

ofta som denna uppfattning skiljer sig dem emellan. Erfarenhet påverkade ansvarskänsla 

och fördelningen av arbetet. Både ambulanssjuksköterskor samt anestesisjuksköterskor 

upplevde att de vid samarbete med mindre erfarna kollegor fick ta en större del av 

ansvaret. Den ökade ansvarskänslan relaterades till en högre stressnivå. En oklar roll- 

och asvarsfördelning i samband med transporter beskrivs även i tidigare studier öka 

stressen hos teammedlemarna (Handy & Van Zwanenberg, 2007).  
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Samarbetet ses som viktigt för att patienten ska få riktig vård. Sandberg (2006) 

beskriver teamarbetet som en interaktion där professioner jobbar mot samma mål och 

deras olika kompetenser kompletterar varandra. Deltagarna i denna studie beskriver 

vikten av att hjälpas åt och att jobba mot samma mål. De var införstådda med sina olika 

kompetenser och vikten av att utnyttja dessa på bästa sätt. Omvårdnaden av patienten 

ses som målet med uppgiften. Att hjälpa varandra över professionernas gränser samt ha 

en förståelse för sin roll i det större systemet skapar förutsättningar för ett 

högpresterande team (Carlström, et al., 2013). Leonard et al. (2016) beskriver 

situationsmedvetenhet som en känsla då vårdteamet upprätthåller helheten och tänker 

framåt för att planera och diskutera oförutsedda händelser. Denna pågående dialog 

håller medlemmarna i teamet uppdaterade med vad som händer. Hur de kommer att 

reagera om situationen förändras är en nyckelfaktor i patientsäkerheten. Kvarnström 

(2007) beskriver hur rollgränskonflikter, när andra går in på det egna professionella 

området, kan innebära en barriär för teamarbetet. I studien beskrivs snarare att de båda 

professionerna gärna arbetar över varandras gränser, så länge som det är till det bästa 

för patienten. 

 

Studien beskriver vikten av att sätta patienten i fokus och att detta är viktigare än att 

fokusera på professionsspecifika arbetsuppgifter. Ett väl fungerande teamarbetet kunde 

underlätta den personcentrerade vården, vilket stärks av tidigare studier som påvisat 

vikten av väl fungerande teamarbete för en god vård (Carlström et al., 2013; Wheelan et 

al., 2003; Wireklint Sundström, 2005). Det kan tänkas utmanande och krävande att till 

fullo utgå ifrån patientens perspektiv då patientgruppen som regel inte är vid 

medvetande och kan förmedla sin vilja och behov. När patienten själv inte har förmåga 

att förmedla sig, är det extra viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till patientens 

existentiella behov (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta ställer ännu högre krav på 

teamet än när det handlar om vakna personer som kan förmedla sin åsikter och behov. 

Personcentrerad vård innebär att patienten inte  får objektifieras eller ses som en sjuk 

kropp som endast ska transporteras från A till B (Ekman, 2014). Det kräver vid dessa 

situationer att specialistsjuksköterskan sätter sig in i patientens perspektiv och hela tiden 

tänker utifrån patientens bästa. Om anhöriga har varit med i samband med transporten 

kan det underlätta att ta tillvara på deras kunskap. 

 

Det framkom ibland upplevelser av en syn på arbetet som ren transport och att 

patientansvaret tillhörde anestesisjuksköterskan. Detta går emot den personcentrerade 

vården där patienten ska ses som en individ och kan jämföras med den objektifiering 

som beskrivs (Ekman, 2014). Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att 

personcentrerad vård innebär ett partnerskap där sjuksköterskor har ett etiskt ansvar att 

argumentera för personens perspektiv och att detta ska jämställas med professionens 

mening.  

 

8.2.3 Fördelar med erfarenhet 

Erfarenhet hade betydelse för att samarbetet vid transporterna upplevdes lättare och 

tryggare. Keen (2003) menar att erfarenhet innebär lärdom som samlats in under tid. 
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Erfarenheter ger därmed en viss försäkran om att teammedlemmarna har utfört en del 

liknande uppdrag som de kunnat lära sig av. Det underlättar förståelsen för att 

erfarenhet skapar en viss trygghet. Erfarenheten ger också en viss garanti för att 

teammedlemmarna har rutiner för arbetsuppgifterna vilket kan underlätta och leda till 

att uppdragen upplevs smidigare. Beckmann et al. (2004) beskriver att bristande 

erfarenhet ofta kan vara en orsak till att kritiska situationer uppstår och att hela 54% a 

dessa händelser beror på den männskliga faktorn.  

 

Mer kunskap och tidigare erfarenhet upplevdes öka tryggheten under transporterna. 

Gustafsson et al., (2010) beskriver oro och bekymmer över att inte kunna hantera 

utrustningen i samband med transporter. Detta är inget som speglas i direkta 

beskrivningar av oro eller bekymmer men framkommer indirekt då en ökad kunskap 

och erfarenhet upplevdes skapa en trygghet. Pilhammar (2011) anser att erfarenhet har 

stort värde i såväl omhändertagandet av patienten som för trygghet och säkerhet hos 

vårdpersonal. Svensson & Fridlund (2008) beskriver att stresskänslan var mindre hos 

mer erfaren personal och att de har bättre förutsättningar för att uppleva trygghet vid 

samverkan i team. Det överensstämmer med resultatet i studien. Trygghetskänslan 

beskrevs även hos de som jobbade tillsammans med erfaren personal oberoende av 

deras egen erfarenhet. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv läggs fokus på hur delarna 

påverkar systemet (Öquist, 2012). Det kan tänkas att den trygghet som erfarenhet inger 

kan påverka hela stämmningen i teamet. En erfaren person inger trygghet som lugnar de 

andra i teamet och på sätt påverkar hela arbetssituationen samt den vård som patienten 

får. 

 

8.2.4 Sociokulturella faktorers påverkan  

Samarbetet underlättades av att känna till eller ha en personlig relation till de man 

jobbar tillsammans med. Weller, Boyd, & Cumin (2014) beskriver hur personlighet och 

beteende påverkar ett effektivt team. Keen (2003) menar att förmågan att samarbeta har 

en stor betydelse när man arbetar med människor. Social förmåga ger möjligheter till ett 

dagligt lärande. Thrysoe et al. (2012) visar i sin studie att både den professionella samt 

den sociala interaktionen i teamet påverkar hur väl teamet lyckas med sin uppgift. 

Bohström & Carlström & Sjöström (2016) identifierade kollegial support samt tidigare 

upplevda erfarenheter som en styrka i teamarbetet. De deltagare som arbetade i en 

mindre organisation var tydligare med fördelarna av att känna igen den de jobbade 

tillsammans med än de som jobbade i större organisationer. Det är möjligt att detta 

hörde samman med att de oftare erfor fördelarna med mindre organisationer eftersom 

personalstyrkan naturligt nog är mindre.  

 

Transporterna sågs som ett tillfälle att ta del av kunskap som den andre 

specialistsjuksköterskan i teamet hade. Säljö (2000) beskriver att lärandet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv sker i interaktion mellan individer i en grupp där man 

utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Teamets utveckling påverkas enligt 

systemteorin av hur vi bemöter varandra (Öquist, 2012). Enligt Thylefors (2007) ger 

tvärprofessionella team ger ett ökat lärande då man delar kunskap mellan 
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professionerna. Denna studie visar att teamet tillsammans löser arbetet med sina 

kompletterande kunskaper. WHO (Världshälsoorganisationen, 1988) rapport ”Learning 

to work together for health” skildrar att ett bra teamarbete innebär att ha kunskap om 

varandras yrkesroller. Studien visar på en förståelse för de olika kompetensernas 

kunskapsområden och hur dessa gemensamt kan användas för att uppnå bästa resultat. 

Berlin & Carlström (2015) finner i sin studie att övningar är framgångsrika när 

samverkansövningar inriktas på de anställdas praktiska åtgärder. Att öva samarbete ger 

en möjlighet att hantera komplexa och svåra händelser som kräver en förmåga att skifta 

strategier. Att öva förflyttningar samt i- och urlastning under övningstillfälle framfördes 

önskvärt i studien. Förslag om att en med mindre inriktad personalgrupp kunde de 

interhospitala transporterna bidra till ett mer personcentrerat arbetssätt och därmed ökad 

patientsäkerhet. Warren et al. (2004) menar att det vore idealt med speciellt tränad 

personal för att kunna ge patienterna den bästa vården. Professionernas kunskapsbidrag 

kan enligt Kvarnström (2011) innebära svårigheter. Detta kan handla om att 

kunskapsbidraget inte värderades likvärdigt eller togs till vara, bristande samsyn samt 

en ojämn fördelning av aktuell kunskap i teamet. Svensson och Fridlund (2008) 

beskriver att ambulanssjuksköterskor anser att samträning samt hospitering i andra delar 

av vården kunde minska deras oro. Genom en ökad förståelse för varandras bakgrund, 

kompetenser, möjligheter och begränsningar skapas förutsättningar för att se helheten. 

Insikt i systemets uppbyggnad ger en god grund för ett fungerande teamarbete (Öquist, 

2012).  

 

En personlig relation till den andre i teamet skapade trygghet. Det gjorde att 

teammedlemmara kunde vara trygga i varandra vid oväntade eller svåra situationer. 

Gustafsson et al. (2010) beskriver att arbetet med en okänd kollega var det som 

stressade anestesisjuksköterskor allra mest. Ovissheten om vilka som utgjorde 

ambulansbesättningen gav upphov till oro. Samma känsla beskrivs i denna studie och 

även att vetskapen om vem de skulle arbeta tillsammans med ingav ett lugn. 

Trousserald et al. (2015) visade i sin studie att arbete i nya omgivningar med okända 

kollegor ofta ledde till oro och stress, vilket kunde relateras till att de inte upplevde sig 

ha kontroll över situationen. Övningar kan stärka relationerna inom teamet vilket ökat 

respekten för de olika rollerna. De hjälpte dem att se situationerna utifrån de andras 

perspektiv och uppskattade de olika sätt den hanterades på samt fördelarna med att 

arbeta mot ett gemensamt mål (Lewis et al., 2012). 

 

Respekten för varandra som kollegor och att ta tillvara på varandras kompetens 

upplevdes viktigt för ett välfungerande teamarbete. WHO (1988) menar i sin rapport att 

respekten för varandra som kollegor kännetecknar ett bra teamarbete. I studien 

upplevdes intresset och engagemang som varierade. Att vara ointresserad och 

oengagerad skulle kunna uppfattas som en viss avsaknad av respekt för sin kollega 

vilket säkerligen påverkar samarbetet. Värderingar innefattar också att vara motiverad 

samt att ta ansvar (Keen, 2003).  En ointresserad kollega kan tolkas som omotiverad och 

ansvarslös. Weller et al. (2014) beskriver hur viljan till att samarbeta och kunna ta till 

sig andras åsikter påverkar teamarbetet.  Studien visar att det fanns en vilja att 

tillsammans lösa arbetsuppgifterna. Sjuksköterskor har i en tidigare studie beskrivit 
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vikten av att teammedlemmarna jobbar mot samma mål samt att attityden mot varandra 

påverkar teamarbetet (Atwal & Caldwell, 2006). Svensson och Fridlund (2008) belyser 

att prehospitalt arbetande sjuksköterskor kan uppleva en oro när de inte får tillräckligt 

med hjälp och stöttning av sina kollegor. I den här studien beskrivs även att ett uteblivet 

stöd från kollegor gav upphov till irritation.  

 

Studie visar på att det finns en vilja att uppnå god vård för patientens bästa. De båda 

professionerna är villiga att tillsammans lösa uppgiften oavsett vem som gör vad. De 

centrala delarna i detta system utgörs av patienten, ambulanssjuksköterskan, 

anestesisjuksköterskan. Men även andra kollegor, anhöriga samt omkringliggande 

faktorer kommer att påverka arbetet och därmed helheten. Öquist (2012) menar att det 

med ett systemteoretiskt perspektiv är lättare att se helheten. Systemets olika delar 

bidrar till en fungerande helhet. Funktionell synergi innebär att helheten ger något som 

är mer än summan av delarna (Sandberg, 2006). Deltagarna i studien ser till patientens 

bästa som målet med arbetet och var villiga att anpassa arbetet därefter. Samarbetet dem 

emellan innebär en funktionell synergi där alla delar i arbetet ger ett resultat som blir 

bättre än delarna separat.  
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9 Slutsats 

Resultatet tyder på ett överlag väl fungerande teamarbete vid de interhospitala 

transporterna. Kommunikation och kompetens är ständigt återkommande och upplevs 

påverka samarbetet samt den vård som patienten får. Det innebär även riskfaktorer som 

kan hindra samarbetet. Även den ickeverbala kommunikationen lyftes fram i studien, då 

för att bekräfta att budskapet nått mottagaren. Erfarenheten hos team medlemmarna ger 

en trygghet och påverkar ansvarsfördelningen och därmed arbetet. Relationerna i teamet 

samt attityder hos teammedlemmarna innebär en utmaning för synergin i teamet. 

Relationer och personlig kännedom uppfattas som underlättande för ett fungerande 

teamarbete. Personlig kännedom till de andra i teamet ökar även det tryggheten. Ett 

välfungerande samarbete utgörs av tydlig kommunikation samt grundlig kompetens som 

framkallar en trygghet i teamet. 

 

Unikt för studien är att den belyser hur det olika professionerna gärna arbetar över 

gränserna för att utföra bästa möjliga vård för patienten. Flertalet tidigare stuider belyser 

snarare svårigheterna med samarbetet över gränser mellan olika professioner. 

Prehospitalt arbetande sjuksköterskor har beksrivits uppleva en oro när de inte får 

tillräckligt med hjälp och stöttning av sina kollegor. I den här studien beskrivs även att 

ett uteblivet stöd från kollegor gav upphov till irritation. Genomgående i studien 

beskrivs hur ett välfungerande samarbete skapar en trygghetskänsla både för den 

enskilde men också i hela teamet. 

 

Studiens kan bidra till en ökad förståelse för vikten av ett välfungerande teamarbete vid 

interhospitala transporter. Genom en djupare förståelse samt att belysa erfarenheten av 

dessa situationer ges förutsättningar för förändringar som kan förbättra samarbetet. Ett 

välfungerande system kan medverka till att vården av patienten kan sättas i fokus vilket 

kommer gynna patienten. Resultatet av studien kan ge anestesi- och 

ambulanssjuksköterskor kunskap om hur samarbetet upplevs samt vikten av samarbetet 

och därmed bidra till förbättringar. De olika professionerna av specialistsjuksköterskor 

besitter kompetens inom respektive område. För att utveckla teamarbetet kan 

professionerna förbereda sig genom att praktiskt öva tillsammans i reel miljö med 

relevant utrustning utifrån patientfall och scenarier. Detta handlar inte bara om att 

praktiskt utföra arbetet utan även om hur personalen kommunicerar och samarbetar med 

varandra i olika situationer. Deltagarna från båda respektive professioner framförde 

önskemål om att träna mer tillsammans då de tydligt såg fördelarna med detta. Något 

förhoppningsvis denna studie kan öka möjligheterna för. 

 

Studiens resultat kan tänkas vara överförbart till de multiprofessionella team som bildas 

vid ett akutlarm på en akutmottagning. Dessa team innefattar även de flera olika 

professioner, en förändrad kontext och arbetsmiljö samt svårt sjuka patienter. Resultatet 

kan även vara överförbart till andra multiprofessionella team som jobbar tätt intill 

varandra. Resultatet kan troligtvis jämföras med interhospitala transporter som utförs 

tillsammans med läkare eller intensivvårdssjuksköterska.  
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Vidare studier kan förslagsvis göras genom att undersöka effekten av teamträning och 

hur det påverkar samarbetet vid interhospitala transporter. Skulle det underlätta om det 

var speciellt tränad personal som utförde dessa transporter och påverkar detta vården 

som patienten får? 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Teamarbete vid interhospitala transporter 
 

BAKGRUND  

Ålder? 

Arbetsplats? 

Vilken specialistutbildning har du? 

Hur länge har du haft din specialistutbildning? 

Har du varit med vid ambulanstransporter av intensivvårdspatienter och i så fall ungefär 

hur ofta/hur många gånger?  

Uppskattar eller ogillar du att åka på dessa transporter? 

 

FRÅGOR 

Hur upplever du samarbetet vid dessa transporter? 

 

Minns du någon transport som du upplevde speciellt bra/nöjd med eller dålig/missnöjd 

med? 

Skulle du vilja berätta om den? 

 

Vad hände?    Vad tänkte du? 

Vad kände du?   Vad ledde det till?  

 

Finns det någon rutin på er arbetsplats för ett samarbete vid transporter? 

Förbättringsmöjligheter? 

 

Frågeområden att belysa: 

Teamarbete  

Olika professioner: kompetens, samarbete, ansvarsfördelning     

 

Är det något du skulle vilja tillägga om dina upplevelser av dessa transporter 

 

 



  
 

II 

Bilaga B – Samtyckesblankett  
 

                  
                 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

 

Samtyckesformulär  
Jag har fått ta del av informationen om studien Anestesi- och ambulanssjuksköterskors 

erfarenheter av teamarbete vid interhospitala transporter – en intervjustudie, samt fått 

tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande.  

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

 

_________________________________________________________  

Underskrift av forskningsperson  

 

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

 

 

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivare  

 

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C – Informationsbrev  

 

 

                  
                 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

 

Förfrågan för deltagande i studien: Anestesi- och ambulanssjuksköterskors erfarenheter 

av teamarbete vid interhospitala transporter – en intervjustudie  

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till anestesisjuksköterskor vid Linneúniversitetet 

och genomför nu en magisteruppsats på 15 högskolepoäng. Syftet är att undersöka 

ambulanssjuksköterskors samt anestesisjuksköterskors upplevelser kring 

teamsamverkan under interhospitala transporter av svårt sjuk patient. Förhoppningen är 

att resultatet kan inspirera till en kontinuerlig teamsamverkan och främja vårdkvaliteten 

under interhospitala transporter. 

De empiriska data som kommer att samlas in baseras på intervjuer med 

anestesisjuksköterskor/ambulanssjuksköterskor som medföljer under interhospitala 

transporter av svårt sjuk patient. 

Intervjutillfället beräknas ta ungefär 30 - 45 minuter. Om det är möjligt önskas 

intervjuerna genomföras i ett avskilt rum i era lokaler. För att inte störa er ordinarie 

verksamhet önskas guidning om när på dagen det passar er verksamhet bäst att 

genomföra intervjuerna.  

Ett examensarbete på avancerad nivå är ett vetenskapligt arbete som utgår ifrån etiska 

riktlinjer befästa i lag och beskrivna av Vetenskapsrådet. Deltagandet är helt frivilligt 

för er avdelning och intervjupersonerna kan när som helst avbryta. Alla uppgifter om er 

verksamhet och de som arbetar inom den kommer att avidentifieras och kommer inte att 

kunna spåras. Materialet kommer att analyseras på gruppnivå, vilket innebär att inga 

enskilda kommer kunna identifieras.  

Vid frågor vänligen kontakta Julia Halt eller Anders Strannerdahl 

Julia Halt:    Anders Strannerdahl:  

Mail: jh22kh@student.lnu.se  as224pv@student.lnu.se 

 

Mob: 0047 93 88 76 48   070 090 44 37  
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