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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Effektiv kommunikation inom teamet är avgörande för effektiv och säker vård. 
Sjuksköterskan ska skapa dialog inom teamet genom respekt, vara lyhörd och empatisk. 
Akutenheter är en kontext med hög stress vilket inverkar på kommunikationen. 
Kommunikation är en av de svåraste utmaningarna för nyutexaminerade allmänsjuksköterskor 
vilket inverkar på patientsäkerheten.  
Syfte: Syftet var att beskriva nyutexaminerade allmänsjuksköterskors erfarenhet av 
kommunikation inom teamet i akutsjukvård. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med åtta semi-strukturerade intervjuer som 
analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i kategorierna; Kommunikationens utveckling, Betydelsen av 
ett öppet arbetsklimat, Kommunikationens viktiga komponenter och När kommunikationen 
brister. Genom att växa in i rollen som sjuksköterska beskrev de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna att kommunikationen inom teamet i akutsjukvård utvecklades. Ett 
öppet arbetsklimat bidrog ytterligare till denna utveckling. Kommunikationen inom teamet i 
akutsjukvård bestod av flera viktiga komponenter enligt de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskornas erfarenheter. Bristande kommunikation inom teamet i akutsjukvård 
var något de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna erfarit. Stress var bland annat en faktor 
som ledde till bristfällig kommunikation. 
Slutsatser: De nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas erfarenheter av kommunikation 
inom teamet i akutsjukvård är många. Erfarenheterna kan vara anledningen till varför det är 
en svår utmaning. För att möjliggöra för och förbättra patientsäkerheten och arbetsklimatet är 
alla dessa erfarenheter viktiga att beakta. 

Tack till min handledare Sylvi Persson och examinator Sofia Backåberg för hjälp och 
stöttning samt stort tack till Stefan, Ingela, Anne-Sofi och Jörgen för all hjälp och 
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BAKGRUND 

Kommunikation 
För att kunna bedriva effektiv och säker vård är vi beroende av effektiv verbal och icke verbal 
kommunikation (Sharp, 2012). Sammantaget för verbal och icke verbal kommunikation är att 
den bygger på ett ömsesidigt utbyte (”Kommunikation”, u.å.). Kommunikation är mer än 
utbyte av information då den påverkas av alla inblandade parter som bär på egna erfarenheter, 
referenser och tolkningar (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). Inspektionen för Vård och 
Omsorg (IVO, 2014) visar i sin rapport som analyserade 22 tillsynsärenden att 
kommunikationen mellan professionerna inom hälso- och sjukvård i många fall kan vara 
bristfällig. Mest frekvent brister kommunikationen i övergångar mellan team, enheter eller 
skift (ibid). 

Kommunikation inom teamet 
Kommunikation anses som det viktigaste verktyget för att teamet ska nå en tydlig och 
gemensam helhetsbild av en situation (Socialstyrelsen, 2017). En förutsättning för detta är att 
veta vilka som ingår i teamet vilket inte alltid är uppenbart menar Sharp (2012). På sjukhus 
består vanligtvis teamet av läkare, sjuksköterskor, rehabpersonal och undersköterskor (Dunér 
& Blomqvist, 2012). Ett team kan beskrivas som ett visst antal personer som har ett 
gemensamt ansvar för den vård som bedrivs på verksamheten (Dunér & Blomqvist, 2012; 
Propp et al. 2010). Olika professioner är tränade att kommunicera på olika sätt exempelvis 
beskriver oftare sjuksköterskor symtom mer noggrant medan läkare tenderar att vara mer 
kortfattade och direkta (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a; Vårdhandboken, 2017). 
Undersköterskor däremot känner sig åsidosatta och som att de inte ingår som en jämlik part i 
det patientnära arbetet skriver Sharp, Widmark, Moegelin, Rystedt och Tishelman (2011). 
Otydlig arbetsfördelningen mellan sjuksköterskan och undersköterskan beskrivs som 
ytterligare en anledning till kommunikationsbrist (ibid). Därmed riskerar kommunikationen 
att brista även inom teamet och enheten. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår bland 
annat att samverka i teamet vilket innebär att komplettera varandras kompetenser, skapa 
dialog för gemensamt lärande och beslutsfattande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). För 
detta krävs kommunikation med medarbetare och teamet på ett respektfullt, lyhört och 
empatiskt sätt (ibid).  

Hierarkiernas påverkan på kommunikation 
Olikheter i yrkesroller och hierarkier bidrar ytterligare till kommunikationens komplexitet 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a; Sharp, 2012). Hierarkier inom hälso- och sjukvården 
leder till att läkarens åsikter ofta värderas högre än sjuksköterskans (Propp et al. 2010). 
Sjuksköterskan behöver ofta kommunicera sina åsikter på ett vis så att den egna tron på värdet 
av sin åsikt framkommer (ibid). Samtidigt upplever sjuksköterskor att det är deras ansvar att 
förespråka patienten gentemot andra professioner för bästa möjliga omvårdnad (Garon, 2012). 

Kommunikationens inverkan på patientsäkerhet och arbetsklimat 
Hälso- och sjukvården kan ses som en högriskmiljö där avvikande händelser kan leda till stora 
risker (Sharp, 2012). Patienterna befinner sig i en utsatt situation och ett litet misstag kan få 
stora konsekvenser. Allt fler är svårt sjuka, beslut ska fattas snabbt, flera professioner ska 
samverka och missförstånd är orsaker till detta (ibid). Interpersonell dynamik har stor 
betydelse för patientsäkerheten gällande kommunikation, normer och attityder (Öhrn, 2014). 
Patientsäkerhet bygger på effektiv och säker vård vilket innebär att skydda patienten från 
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vårdskada. När en vårdskada uppkommer resulterar det i en negativ händelse som hade 
kunnat undvikas om omständigheterna varit annorlunda (ibid). När kommunikationen brister 
riskeras patientsäkerheten (IVO, 2014). Kommunikation tros påverkas av barriärer mellan 
professioner och skillnader i längden på anställning som de olika professionerna har (Pun, 
Matthiessen, Murray & Slade, 2015). Ett stort antal patienter och personalbrist bidrar 
ytterligare till bristande kommunikation som i sin tur kan leda till bristande patientsäkerhet. 
Dessa faktorer har även visat sig ha en negativ inverkan på arbetsklimatet (ibid). En öppen 
kommunikation och samarbete inom teamet på enheten har däremot visat sig öka 
patientsäkerheten (Danielsson, Nilsen, Rutberg & Årstedt, 2017). Enheter med 
tillfredställande kommunikation har även en positiv inverkan på arbetsklimatet och vice-versa 
(Özer, Santas, Santas & Sahin, 2017). Sjuksköterskor med optimistisk inställning till arbetet 
och med en hoppfull attityd även i stressade situationer bidrar också till ett positivt 
arbetsklimat (Propp et al, 2010). Detta ges i uttryck både verbalt och icke-verbalt genom 
värme, humor, positivitet och vänligt uppträdande mellan kollegor (ibid).   

Kommunikation inom akutsjukvård 
Inom hälso- och sjukvården är det flera professioner som ska samarbeta i den sammantagna 
vården och arbetsmiljön är många gånger stressig (Vårdhandboken, 2017). Vid akuta 
situationer har effektiv kommunikation stor betydelse då det kan förekomma mycket 
information som hela teamet ska ta del av och oftast också föra vidare (ibid). Akutsjukvård 
präglas av hög stress och ett tidsbegränsat sammanhang (Elmqvist, Fridlund & Ekeberg, 
2012). Tid och mellanmänskliga relationer beskrivs som de vanligaste anledningarna till 
bristande kommunikation inom denna kontext. Det tidsbegränsade sammanhanget gör att den 
effektiva kommunikationen blir bristfällig och fokuseras enbart på det viktigaste (ibid). I en 
studie av Dean, Gill och Barbour (2016) framkom att kommunikation inom akutsjukvård 
består av ”fall-samtal” vilket innefattar symtom, diagnoser, direktiv och information om 
problem samt ”komfort-samtal” som snarare handlar om uppmuntran, känslor och att skapa 
ett sammanhang. Dessa två återspeglar i sin tur den vanligt förekommande uppfattningen om 
de olika professionerna. Läkare använder i större utsträckning ”fall-samtal” och 
sjuksköterskor ”komfort-samtal”. Fysiskt sätt jobbar professionerna tillsammans men 
samarbetet och utbytet av idéer och lärdom ses i mindre utsträckning (Dean et al 2016).  

Den nyutexaminerade allmänsjuksköterskan 
Svensk Sjuksköterskeförening (2017a) betonar att effektiv kommunikation är en av de 
svåraste utmaningarna för just nyutexaminerade allmänsjuksköterskor. Definitionen av en 
nyutexaminerad allmänsjuksköterska i föreliggande studie har sin utgångspunkt i Hubert 
Dreyfus och Stuart Dreyfus kompetens- och utvecklingsbeskrivning (Benner, Tanner, & 
Chesla, 1999). Från novis till expert definierad av Patricia Benner utgår från Hubert Dreyfus 
och Stuart Dreyfus modell för hur en person förvärvar sig skicklighet (Benner, 1984). Den 
består av stegen novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert (ibid). Novis kan 
beskrivas som studenten som kliver ut i yrkeslivet till att senare bli en avancerad nybörjare 
och som efter två år i yrket når upp till kompetentstadiet (Benner, Tanner, & Chesla, 1999). 
En nyutexaminerade allmänsjuksköterska i föreliggande studie är personer som rimligtvis inte 
nått upp till kompetentstadiet än utan examinerades för mindre än två år sedan.  

Utmaningen kommunikation för nyutexaminerade allmänsjuksköterskor 
Anledningen till att effektiv kommunikation är en svår utmaning för nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskor kan vara relaterat till hälso- och sjukvårds professionernas olika 
utbildningar och arbetsuppgifter (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a; Propp et al. 2010). 
Ytterligare anledningar till bristande kommunikation kan vara oklarheter i ansvarsfördelning 
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mellan nyutexaminerade allmänsjuksköterskor i relation till äldre mer erfarna kollegor (IVO, 
2014). Kim och Oh (2016) beskriver att äldre mer erfarna sjuksköterskor har en tendens att 
föra vidare vårdorganisationens hierarki. Nyutexaminerade allmänsjuksköterskor känner ett 
behov att lära sig outtalade regler såsom hur arbetsuppgifter bör utföras samt beteenden 
gentemot kollegor (ibid). Nyutexaminerade allmänsjuksköterskor strävar efter att bli 
respekterade och accepterade av sina kollegor som en i teamet (Andersson & Edberg, 2010). 
Att bli lyssnad på ökar den nyutexaminerades självförtroende även när rädslan för att 
exempelvis läkaren inte skall vara lika lyhörd för deras åsikter kvarstår. Först när de 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna kommit in i rutiner och arbetsuppgifter vågar de ge 
uttryck för sina åsikter och ta ansvar för omvårdnaden inom teamet. Detta innebär att de vågar 
ifrågasätta läkaren, påpeka fel samt dra gränser gentemot andra professioner. En god relation 
inom teamet, att ses som en jämlik medlem i hierarkin och därmed också bli lyssnad på är 
faktorer som bidrar till effektiv kommunikation (ibid). Brown och Crookes (2016) visar i sin 
studie att nyutexaminerade allmänsjuksköterskor anser att kommunikation och framförallt 
rationell och effektiv kommunikation är en av de viktigaste färdigheterna när de kommer ut i 
yrkeslivet. Integritet och värdighet ansågs också som nödvändiga färdigheter såväl som 
professionellt bemötande vilket innebar samarbete och samspel med andra professioner. Att 
förstå kommunikation och att kunna kommunicera med sina kollegor och teamet är viktigt för 
hela omvårdnaden (ibid). 
 

TEORETISK REFERENSRAM 

För att tydliggöra problemområdet och för att förstå hur omvårdnaden kan utövas med hjälp 
av handlingsstrategier för sjuksköterskan utgår denna uppsats från vårdvetenskapen 
(Kirkevold, 2014). Problemområdet i denna studie har sin utgångspunkt i omsorgsteorin som 
beskrivits av Patricia Benner och Judith Wrubel. Den ontologiska utgångspunkten för teorin 
är att verkligheten är ett knutet samband mellan person och kontext. För att få kunskap om 
världen behöver personen leva i världen och tillskaffa sig praktisk erfarenhet genom aktivt 
engagemang. Vidare menar Benner och Wrubel att individen utvecklar kunskap och på så vis 
kompetens utifrån erfarenheter och reflektion (ibid). Genom att definiera kärn- och 
grundbegrepp framkommer teorins bild av verkligheten (Eriksson, 2015). Inom 
vårdvetenskapen får begreppen en mening i sitt sammanhang som hjälper till att bättre förstå 
såväl vetenskapens värld som det praktiska arbetet (ibid). Denna uppsats fokuserar på 
begreppen situation, kontext, stress samt bemästrande. 

Situation 
Varje individ befinner sig alltid i en situation som grundas på kroppslig intelligens, 
bakgrundsförståelse och speciella intressen (Benner & Wrubel, 1989). Kroppslig intelligens 
beskrivs som kunskapen om sig själv och omvärlden utifrån egna känslor och sinnesintryck. 
Bakgrundsförståelse ses som individens sätt att se och tolka omvärlden vilket är privat och 
åtkomlig endast för individen själv utifrån kultur och subkultur. Kroppslig intelligens och 
bakgrundsförståelse tydliggör hur individen lever i situationen och förstår meningen med 
detta. Begreppet speciella intressen förklarar snarare varför personen blir involverad i en 
situation, vilket förklaras som motivationen till vad som driver en person framåt eller ifrån en 
situation (ibid). Kommunikation som utförs inom teamet påverkas av alla inblandade parter 
som alla bär på personlig kroppslig intelligens, bakgrundsförståelse och speciella intressen 
vilket inverkar på hur kommunikation utförs och upplevs. En nyutexaminerad 
allmänsjuksköterska befinner sig i situationen utifrån synen på sig själv och sin omvärld och 
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tolkar detta utifrån den kultur som råder samt tidigare förståelse. Den nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskans erfarenheter av kommunikation inom teamet i akutsjukvård kan grunda 
sig på hur hen ser på sig själv, vilken arbetskultur som råder samt tidigare erfarenheter av att 
kommunicera. 

Kontext 
På alla vis som en person är förankrad i omvärlden skapas ett sammanhang, kontext (Benner 
& Wrubel, 1989). Kontextbegreppet bygger på individens kulturella, sociala och historiska 
sammanhang. En person är kopplade till nutida händelser genom förståelsen och mening av 
tidigare händelser. Kontexten förändras när en individ konfronteras med nya och främmande 
situationer. Tidigare kroppslig intelligens, bakgrunds- och självförståelse räcker inte till vilket 
kräver reflektion (ibid). Att komma som nyutexaminerad sjuksköterska innebär en ny och 
främmande situation. Från att ha varit student ska personen nu vara legitimerad sjuksköterska 
och ha huvudansvaret för omvårdnaden där kommunikation är ett viktigt verktyg. För att 
kunna hantera denna nya kontext behövs utrymme för att reflektera. Det kulturella, sociala 
och historiska sammanhanget som finns inom arbetsplatsen måste göras tillgänglig och 
involvera individen. 

Stress 
Stress kan beskrivas som en störning i mening och förståelse som leder till en känsla av hot 
eller utmaningar som kräver tolkning och nya färdigheter (Benner & Wrubel, 1989). Stress 
kan även vara en känsla av att inte utfört en uppgift eller hanterat ett problem 
tillfredsställande. Vad individen upplever som stressigt är utifrån egna speciella intressen, 
bakgrundsförståelse, praktik och färdigheter. Således är sammanhanget, kontexten, mellan 
person och situation kopplade till stress. Stress kan inte helt undvikas eller ”botas” då det är 
ett resultat av vad som är meningsfullt för en person (ibid). Om kontexten den 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskan kliver in i inte görs förståelig kan det leda till stress. 
Denna stress kräver tolkning och nya färdigheter för att inte upplevas som hotfull eller 
utmanande. Ytterligare kan känslan av kommunikation som inte är tillfredsställande leda till 
stress. Kontexten akutsjukvård, den nyutexaminerade allmänsjuksköterskan och situationen är 
kopplade till vad som upplevs som stressigt.  

Bemästrande 
Hur individen hanterar den främmande situationen, stress, och kontexten är utifrån en 
kombination av speciella intressen, bakgrundsförståelse, färdigheter och praktik (Benner & 
Wrubel, 1989). Att bemästra stressen innebär inte att övervinna eller angripa på ett 
“framgångsrikt” sätt ur objektiv mening. Hur individen hanterar situationen måste värderas 
utifrån egen förståelse, möjlighet och bedömning. Att kunna koppla händelser till mening av 
andra situationer både utifrån tidigare upplevelser samt framtida upplevelser har stor 
betydelse för förmågan att bemästra en situation (ibid). Hur de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna hanterar en stressad situation i kontexten akutsjukvård kan värderas 
utifrån egen förståelse, möjlighet och bedömning. Genom att koppla den stressade situationen 
till tidigare meningsfulla situationer samt eventuellt framtida situationer kan situationen 
hanteras.  
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PROBLEMFORMULERING 

För att kunna bedriva effektiv och säker vård som är patientsäker är kommunikation inom 
teamet ett av våra viktigaste verktyg. Akutenheter är en kontext med högt tempo som präglas 
av ett tidsbegränsat sammanhang vilket gör effektiv kommunikationen än viktigare. 
Situationerna kan förändras fort och alla inblandade parter bär på egna erfarenheter och 
tolkningar som kan komma att påverka kommunikationen och i sin tur patientsäkerheten och 
arbetsklimatet. Anledningar till bristande kommunikation är bland annat barriärer mellan 
professioner och skillnaden i längd på anställning professionerna har. Att komma som 
nyutexaminerad allmänsjuksköterska till kontexten akutsjukvård innebär att studenten nu ska 
vara legitimerade sjuksköterska och ha huvudansvaret för omvårdnaden. För detta krävs 
kommunikation inom teamet på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Det gör att allas 
kompetenser kan kompletteras och dialog kan leda fram till gemensamt lärande och 
beslutsfattande. Om denna kontext som de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna kliver in 
i och om kommunikation inom teamet inte är tillfredställande kan det leda till stress. Att 
beskriva nyutexaminerade allmänsjuksköterskor erfarenhet av kommunikation inom teamet 
blir en viktig del i strävan att förbättra omvårdnaden och öka patientsäkerheten samt dess 
inverkan på arbetsklimatet genom att minska risken för framtida arbetsmiljörelaterade 
sjukskrivningar.  
 

SYFTE 

Syftet var att beskriva nyutexaminerade allmänsjuksköterskors erfarenhet av kommunikation 
inom teamet i akutsjukvård. 
 

METOD 

Design 
Då syftet med studien var att beskriva erfarenheter av kommunikation genomfördes en 
kvalitativ intervjustudie (Henricsson & Billhult, 2012). Kvalitativ forskning formas av den 
kontext den utförs i och det sagda ordet och berättelser ligger till grund för resultatet (ibid). 
För att tydliggöra studiens relevans i relation till omvårdnadsarbete har den ett 
vårdvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i Patrica Benner’s och Judith Wrubel’s 
omsorgsteori (Kirkevold, 2014). Med en induktiv ansats har studien så förutsättningslöst som 
möjligt tagit sin början i empirin för att kunna studera fenomenet och beskriva detta så korrekt 
som möjligt i enlighet med Priebe och Landström (2012). Denna mindre mängd data gjorde 
det lämpligt med en manifest kvalitativ innehållsanalys som beskriver vad som tydligt 
framträder i texten (Danielson, 2012b). 

Datainsamling 
Datainsamlingen grundades på intervjuer med nyutexaminerade allmänsjuksköterskor som 
arbetade på de olika akutenheterna barnakut, akutmottagning och akutvårdsavdelning. 
Intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod då syftet med studien var att låta informanterna 
beskriva sina erfarenheter (Danielson, 2012a; Kristensson, 2014). Plats för genomförandet av 
intervjuer valdes av informanterna vilket gjorde att två intervjuer genomfördes på 
informanternas arbetsplats och övriga hemma hos informanten.  
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Urvalsförfarande 
Urvalet av informanter skedde med hänsyn till syftet i enlighet med Danielson (2012a). Detta 
resulterade i ett bekvämlighetsurval där informanterna var nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskor inom akutsjukvård. Henricsson och Billhult (2012) beskriver att ett 
bekvämlighetsurval möjliggör ett litet antal men så variationsrika berättelser som möjligt. 
Vidare ledde även urvalet till ett snöbollsurval då de tillfrågade informanterna hade ytterligare 
kollegor eller före detta studiekamrater som ville medverka som informanter i studien. 
Kontakt togs direkt med tilltänkta informanter samt genom avdelningschef på en av 
arbetsplatserna där flera informanter arbetade. Informanterna fick information om studien och 
dess syfte muntligt och skriftligt via ett informationsbrev i enlighet med Vetenskapsrådet 
(u.å.). De erbjöds att medverka i studien samt att få tillgång till intervjuguiden innan för att 
ytterligare förstå vad studien avsåg att studera. Alla de tillfrågade informanterna valde att 
delta i studien och därför förekommer inget bortfall.  

Inklusionskriterier:  
Informanterna skulle ha examinerats för mindre än 2 år sedan för att de rimligtvis inte ska ha 
uppnått kompetentstadiet utifrån Patricia Benner’s definition av ”Från novis till expert”. De 
skulle även ha arbetat på en akutenhet minst 4 månader för att de som mest nyligen 
examinerats skulle ha endast jobba på denna arbetsplats.  

Informanter 
Informanterna kommer från tre olika sjukhus. Av de åtta informanterna var två män och sex 
kvinnor. Alla var i åldrarna 22 – 27 år förutom en som var 33 år. Merparten hade studerat vid 
Linnéuniversitet med undantag för två som läst på Mälardalens Högskola och en som läst vid 
Blekinge Tekniska Högskola. Antalet månader som de arbetat som legitimerade 
sjuksköterskor i akutsjukvård varierade mellan fyra till 22 månader. Tre arbetade på en 
akutmottagning, en på barnakuten och övriga fyra på en akutvårdsavdelning (Tabell 1). En 
hade läst kommunikation inom teamet under sin sjuksköterskeutbildning medan fyra hade fått 
utbildning i kommunikationen genom sin arbetsplats. Alla förutom en hade arbetat inom 
vården innan de läste till sjuksköterskor.  

Tabell 1.  Bakgrundsdata om informanterna 

Informanter Arbetsplats Leg. SSK i akutsjukvård 

Informant A Barnakuten 4 månader 

Informant B Akutmottagningen 14 månader 

Informant C Akutvårdsavdelning 4 månader 

Informant D Akutmottagningen 11 månader 

Informant E Akutmottagningen 9 månader 

Informant F Akutvårdsavdelning 4 månader 

Informant G  Akutvårdsavdelning 22 månader 
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Informant H Akutvårdsavdelning 17 månader 

 

Intervju 
Intervjuerna genomfördes under november månad 2018 och var semistrukturerade vilket 
innebar att en intervjuguide med ett antal färdigformulerade öppna frågor användes (Bilaga 
1). En intervjuguide tillför en struktur så fokus kvarstår på syftet (Kristensson, 2014). 
Frågorna ställdes inte i en bestämd följd vilket Danielson (2012a) och Kristensson (2014) 
menar möjliggör en följsamhet gentemot det som framkommer. Utgångspunkten för 
intervjuerna var att låta informanterna berätta så fritt som möjligt om sina erfarenheter i 
enlighet med Friberg och Öhlén (2012). Merparten av frågorna formulerades därför som 
“Berätta om…” och “Berätta hur…” etc. Alla intervjuer inleddes med ”Berätta hur du 
upplever kommunikationen på din arbetsplats”. Kristensson (2014) rekommenderar en 
inledande fråga av denna karaktär som sedan kan efterföljas av mer fördjupande frågor som 
styrs utifrån vad som framkommer. Tillsammans med stödord leddes intervjun i rätt riktning 
för att få fram just det som var studiens syfte. En pilotintervju med informant A genomfördes 
för att testa intervjuguidens frågor och upplägg samt teknisk utrustning för att hitta styrkor 
och svagheter i enlighet med Kristensson (2014). Detta ökar studiens tillförlitlighet (ibid). 
Denna intervju genomfördes som videosamtal och spelades in med hjälp av ett 
inspelningsprogram för datorer vilket även gjordes vid de övriga intervjuerna. Frågor gällande 
professioners arbetsuppgifter togs bort och mer konkreta frågor angående kommunikation 
inom teamet vid olika situationer och olika professioner lades till. Frågan gällande 
kommunikation i relation till att ha en dålig dag adderades. I övrigt svarade den insamlade 
datan från pilotintervjun an mot syftet och inkluderades därmed också i resultatet.   

Informanterna fick ta del av intervjuguiden innan intervjuerna för att kunna tänka efter innan 
och eventuellt hinna reflektera över just kommunikationen på sina arbetsplatser. Detta gjordes 
eftersom att kommunikation är så komplext och kan vara så skiljt från dag till dag vilket kan 
inverka på vilka svar som ges just den dagen. Under intervjuerna antecknades 
observationsanteckningar såsom skratt, suckar, sänkt tonläge och ansiktsuttryck för att 
tydliggöra känslor i relation till det sagda ordet i enlighet med Danielson (2012a). I enlighet 
med Kristensson (2014) genomfördes endast en intervju per dag för att ge tid till reflektion 
och möjlighet till utvärdering av frågornas ordningsföljd inför nästa intervju. Intervjuerna 
varade mellan 20 till 38 minuter och transkriberades antingen samma dag eller dagen efter.  

Analys 
Intervjuerna transkriberades tillsammans med observationsanteckningar för att generera en 
helhet i enlighet med Danielson (2012b). De transkriberade intervjuerna analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att textmaterialet lästes i sin helhet och valdes att 
tolkas ur ett manifest perspektiv i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Efter 
transkribering lästes intervjuerna igenom ytterligare en gång tillsammans med inspelningen i 
bakgrunden för att kontrollera att allt kommit med. Intervjuerna lästes därefter flertalet gånger 
var för sig för att i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) få en känsla av helheten. 
Redan här kunde vissa gemensamma drag urskiljas ur intervjuerna. När den tredje intervjun 
var genomförd påbörjades den kvalitativa manifesta innehållsanalysen. Varje intervju lästes 
för sig och text om informanternas erfarenheter av kommunikation inom teamet i 
akutsjukvård plockades ut som meningsenheter och skapade grunden för analysen. Dessa 
meningsenheter kondenserades för att avgränsas och hitta samband i enlighet med hur 
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Graneheim och Lundman (2004) beskriver en kvalitativ innehållsanalys. De kondenserade 
meningsenheterna kodades ner till mellan ett till fyra ord som tydligt beskriver dess innehåll 
och beskriver erfarenheter av nyutexaminerade allmänsjuksköterskors erfarenheter av 
kommunikation inom teamet i akutsjukvård. Koderna jämfördes utifrån likheter och skillnader 
vilket resulterade i ett flertal underkategorier som fick läsas om och om igen tillsammans med 
dess innefattande koder och meningsbärande enheter. På så vis rör sig arbetet mellan delarna 
och helheten i enlighet med Kristensson (2014). Slutligen sammanfattades hela texten i 13 
underkategorier som kunde sorteras in i fyra kategorier (Tabell 2).  

Tabell 2 – Exempel på analysprocess 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder Underkategori Kategori 

Mer & mer växte 
jag in i rollen 
uppmärksamma 
kommunikationen 
mer. (Informant 
B)	

Växer in i rollen, 
känner sig 
tryggare och 
uppmärksammar 
kommunikationen 

Växer in i 
rollen 

Växer in i rollen 
och bemästrar 
kommuni-
kationen 

Kommunikatio
nens 
utveckling 

En del kan man 
skämta mycket 
med. Det känns 
som att man 
vågar 
kommunicera. 
Sen kan det bli 
lite för mycket att 
det nästan går ut 
över 
professionen. 
(Informant C) 

Skämta som gör 
att man vågar 
kommunicera 
men kan gå ut 
över professionen 

Balans 
mellan 
personligt 
och 
professionellt 

Balans mellan 
personligt och 
professionellt 
förhållningssätt 

Betydelsen av 
ett öppet 
arbetsklimat 

Läkarna och 
kollegorna är 
tydliga med vad 
som ska bli gjort 
det är ofta svårt 
att missförstå så 
det skulle kunna 
gå fel (Informant 
F) 

Raka och tydliga. 
Ofta svårt att 
missförstå så det 
kan gå fel 

Rak och 
tydlig 
kommuni-
kation 

Betydelsen av 
struktur, 
tydlighet och en 
ledare 

Kommuni-
kationens 
viktiga 
komponenter 

Är det stressigt 
hinner man inte 
kommunicera, // 
Jag har ju inte 
sett dig på 3 
timmar, // Men de 

Hinner inte 
kommunicera vid 
stress då man inte 
ses för de haft 
väldigt mycket att 
göra 

Hinner inte 
kommunicera 
vid stress 

Otillfredsställ-
ande kommuni-
kation vid 
stressituationer 

När kommuni-
kationen 
brister 
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har bara haft 
väldigt mycket att 
göra, det 
påverkar 
jättejättemycket. 
(Informant G) 

Förförståelse 
Forskning inom vårdvetenskap innebär att forskaren har betydelse för processen genom sin 
förförståelse och reflektion (Priebe & Landström, 2012). Förförståelse grundar sig på tidigare 
erfarenheter och innebär att vi vet före vi förstår något om det som ska studeras (ibid). 
Författaren till föreliggande studie har egna erfarenheter av kommunikation inom teamet i 
akutsjukvård från att ha arbeta som undersköterska inom akutsjukvård och har därmed varit 
en del av teamet. Erfarenheter från när kommunikationen brustit ligger därför till grund för 
valt problemområde men utifrån en nyutexaminerad sjuksköterskas perspektiv. Förförståelse 
anses av Friberg och Öhlén (2012) som avgörande för vilken kunskap vi kan få då den kan 
vara såväl hindrande i form av fördomar som möjliggörande med förkunskaper. Under såväl 
intervjuerna som analysen sattes den egna förförståelsen inom parentes genom att formulera 
intervjufrågorna utifrån syfte och tidigare forskning. Analysen har utgått från svaren på dessa 
frågor men med en medvetenhet om den förförståelse som legat till grund för valt syfte. 
Genom reflektion och ett öppet sinne sattes förförståelsen i största möjliga mån åt sidan. De 
slutsatser som dragits i föreliggande studie motsvarar därmed de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskornas perspektiv. 

Etiska övervägande 
För att säkerställa kvalitén i studien genomfördes studien i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen utvecklad av World Medical Association (2013). Informanternas 
rättigheter och intressen skall alltid sättas före nyttan av ny kunskap (World Medical 
Association, 2013). Detta kan beskrivas som individkravet och är den givna utgångspunkten 
när det gäller forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, u.å.). Individkravet bygger på 
fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (ibid).  

Informationskravet:  
Informanterna i studien fick information angående syftet med studien och deras uppgift 
genom ett informationsbrev (Bilaga 2) i enlighet med hur Vetenskapsrådet (u.å.) beskriver 
detta krav.  

Samtyckeskravet:  
Samtyckeskravet innebär att deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas 
(Vetenskapsrådet, u.å.). Informationen om detta lämnades i informationsbrevet och samtliga 
informanter fyllde i ett skriftligt samtyckeskrav (Bilaga 3) i enlighet med World Medical 
Association (2013). Då några informanter kom från samma klinik fick även avdelningschefen 
för den arbetsplatsen informationsbrevet och fyllde i ett skriftligt samtycke (Bilaga 4). 

Konfidentialitetskravet:  
Etiskt känsliga uppgifter och personuppgifter om informanter ska förvaras så att de inte är 
tillgängliga för obehöriga (Vetenskapsrådet, u.å.; World Medical Association, 2013). För att 
konkretisera vad som anses som etiskt känsliga uppgifter gjordes en etisk egengranskning 
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(Bilaga 5). Resultatet av egengranskningen visade att det ej krävdes något godkännande av 
regional etikprövning. De inspelade intervjuerna lagrades på en separat dator som enbart 
användes vid inspelningarna och förvarades i ett låst skåp. Information som kön, ålder, 
arbetsplats och universitet under utbildningen var det enda personuppgift som antecknades 
och förvarades i det låsta skåpet. Allt material förstördes när studien var färdigställd.  

Nyttjandekravet:  
Personuppgifter om informanterna får endast användas till studien (Vetenskapsrådet, u.å.). 
Detta gör att personuppgifterna om de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna inte 
lämnades ut i exempelvis kommersiellt syfte eller icke-vetenskapliga syften. 
 

RESULTAT 

Resultatet av analysen resulterade i fyra kategorier; Kommunikationens utveckling, 
Betydelsen av ett öppet arbetsklimat, Kommunikationens viktiga komponenter och När 
kommunikationen brister (Tabell 3).  

Tabell 3 – Beskrivning av kategorier och underkategorier 
Kategorier Underkategorier 

 
 
Kommunikationens utveckling 

Utbildningens inverkan på erfarenheten av 
kommunikation 

Hierarkin kräver anpassning 

Växer in i rollen och bemästrar 
kommunikationen  

 
 
Betydelsen av ett öppet arbetsklimat 

Lära känna arbetsgruppen 

Balansen mellan personligt och 
professionellt förhållningssätt 

Gemensam plan och målsättning 

 
 
Kommunikationens viktiga komponenter 

Den samordnande budbäraren för 
patientens skull 

Betydelsen av struktur, tydlighet och en 
ledare 

Betydelsen av fysisk närvaro 

Vikten av reflektion 

 

När kommunikationen brister 

Otillräcklig rapportering 

Outtalad och förväntad kommunikation 

Otillfredsställande kommunikation vid 
stressituationer 
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Kommunikationens utveckling 
Utbildningens inverkan på erfarenheten av kommunikation 
Från analysen framkommer det att kommunikation inom teamet i akutsjukvård var något de 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna önskat få med sig mer tydligt från utbildningen för 
att ha bättre förutsättningar ut i yrkeslivet. Uttryck som ”Glöms bort under utbildningen” 
(Informant B), ”Önskat få lära sig i utbildningen hur kommunikation ser ut i verkligheten” 
(Informant F) och ”Att ta upp det i utbildningen tror jag är jätteviktigt” (Informant C). 
Sjuksköterskan hade under utbildningen lyfts fram som den som leder kommunikation där det 
alltid fanns utrymme för frågor och syftade mer till att kommunicera med patient och 
närstående än teamet. Analysen visar snarare att de nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas 
erfarenheter av kommunikation inom teamet i akutsjukvård är direkt kommunikation utan 
frågor. Likaså framkom att professionen inte var avgörande för vem som leder 
kommunikationen utan snarare vem som är mest kompetent för situationen.  

Utbildningen tar mer upp kommunikationen att varje dag kunna sitta och prata med 
läkarna i 20 minuter, // Men när det väl händer är det bråttom med allting då har man 
inte tid att sitta och prata utan alla är upptagna med sitt. Jag tycker att utbildningen 
gav en lite felaktig bild av hur kommunikationen ser ut i arbetslivet. (Informant F) 

Att komma som nyutexaminerad allmänsjuksköterska till en arbetsplats innebar att lära sig 
mycket nytt där kommunikationen inom teamet är en viktig del. Det fanns ett starkt inslag av 
att de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna kände sig osäkra och därför hade svårt med 
kommunikationen inom teamet i akutsjukvård i början. I utbildningen hade de 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna fått bilden av att sjuksköterskan ska gå in och ta för 
sig något som inte hade varit så självklart till en början. Vissa ville inte fråga mer än 
nödvändigt men samtidigt kunna ställa väldigt många frågor för att lära sig och göra rätt.  

Hierarkin kräver anpassning 
Analysen visar att de som senast blev utexaminerade allmänsjuksköterskor beskrev att de inte 
hittat sin plats och ofta ställde sig lägre i hierarkin vilket påverkade kommunikationen inom 
teamet i akutsjukvård. Äldre erfarna läkare hade en tendens att sätta de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna på prov när de kom som nya samtidigt som flera läkare ville föreläsa 
eller förklara. Detta gjorde dock att de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna avstod från 
att uttrycka sina åsikter eller uttrycka det som en öppen fråga i lärande syfte på grund av 
rädsla för att bli påhoppad. Vissa kände ett behov av att poängtera att de var nya och spela lite 
dum vilket ofta möjliggjorde att såväl sjuksköterskekollegor och läkare blev mer pedagogiska.  

Jag tror det blir lite automatiskt // man spelar nog lite dum för att man inte vet allting 
och alltså jag tror det är viktigt att poängterar // så blir det ett helt annat tonläge på 
rösten och då blir man helt plötsligt mer förstående och förklarar. (Informant A) 

Växer in i rollen och bemästrar kommunikationen  
Det framkom även från analysen att ju mer de nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas 
arbetat och med mer erfarenheter växte tilltron till att de kunde och därmed också vågade 
uttrycka sig. Kollegor som kollade läget ingav en trygghet och uppfattades som avgörande för 
att kunna växa in i rollen vilket bidrog till kommunikationens utveckling. Inga frågor ansågs 
vara dumma utan snarare en öppen och tillåtande kommunikation ökade den nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskans självförtroende. Något som påverkade den personliga utvecklingen 
negativt och i sin tur kommunikationen beskrev de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna 
var att börja arbeta under semestermånaderna. De beskrev erfarenheter av att det var först när 
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baspersonal och ”vardagen” var tillbaka som arbetet blev mer tydligt vilket underlättade 
kommunikationen. Först när informanterna lärt sig hur verksamheten fungerade kunde 
kommunikationen fungera.  

Flera beskrev erfarenheter av kommunikationen inom teamet i akutsjukvård till en början som 
envägskommunikation där läkaren säger vad planen är och att resten av teamet följer 
direktiven. Detta beskrevs ytterligare som att inte släppt studentrollen, ”Detta var precis i 
början då har man inte släppt studentrollen riktigt. Det var ganska skönt att bli tillsagd vad 
man skulle göra om jag ska vara ärlig.” (Informant A).  

Vissa av de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att föra denna 
envägskommunikation vidare till undersköterskan genom att berätta vad de förväntades göra 
men sällan berättade vad de själva skulle göra. När de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna vuxit in i rollen försökt de se på rapporten till undersköterskan som 
en tvåvägskommunikation där de gemensamt la upp arbetet och ger återkoppling.  

När de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna kände sig tryggare och med förvärvade 
erfarenheter beskrev de att envägskommunikationen utvecklades till tvåvägskommunikation 
även med läkarna där de kunde komma med förslag.  

Mycket lättare att kommunicera idag, // nu kan man på ronden fråga ska du inte göra 
det här och det här? Vissa säger ”men gud jaaa tack för att du säger till!”. Vissa 
läkare säger verkligen att de älskar när en duktig sjuksköterska kommer och rondar. 
(Informant H) 

Betydelsen av ett öppet arbetsklimat 
Lära känna arbetsgruppen 
Den viktigaste erfarenheten de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev för effektiv 
kommunikation inom teamet var att lära känna arbetsgruppen. Att känna varandra bidrog till 
att de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna vågade fråga och vågade be om hjälp. När de 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna kände arbetsgruppen bättre och arbetat oftare 
tillsammans visste de var de hade varandra. Detta ledde till trygghet och trivsel vilket 
underlättade kommunikationen inom teamet i akutsjukvård.  

Nu vet ju jag hur hon fungerar och jag tror att tyst kommunikation också är en 
kommunikation. // vi pratar inte så mycket hon och jag, men vi vet vad vi ska göra. Jag 
tror väl att det är för att vi pratar så mycket när det är lugnt. (Informant B) 

Det förekom däremot att de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna avstod från att uttrycka 
sig i olika situationer mest förekommande i arbetsgruppen än när det kom till den faktiska 
vården av patienter. Vissa uttryckte det som att välja sina strider. Teambuilding i form av 
gruppaktiviter utanför arbetet i syfte att lära känna varandra var något de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna efterfrågade för att kunna få ett mer öppet kommunikationsklimat. 

Balansen mellan personligt och professionellt förhållningssätt  
Ytterligare bidragande faktorer för effektiv kommunikation som framkom från analysen var 
de nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas erfarenhet av vardaglig kommunikation. Genom 
att prata om saker som var allmänna eller mer personliga och inte bara professionella ledde till 
bättre arbetsklimat och möjliggjorde för bättre planering av arbetet. Att veta om en kollega 
hade en dålig dag ledde till förståelse att det inte rörde arbetet eller personkemin. Alla de 
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nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna var dock tydliga med att det inte var något som fick 
gå ut över arbetet. Var det någon de inte kände lika bra som hade en dålig dag kunde de 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna vända sig till en annan kollega för hjälp. Några 
informanter hade en ledningsansvarig sjuksköterska som har utbildning i att stötta kollegor 
som de kunde vända sig till.  

Högt i tak, att kunna skoja med varandra och ha roligt på jobbet beskrev de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna som avgörande för att trivas vilket bidrog till en bra sammanhållning. 
Sammanhållningen bidrog i sin tur till effektiv kommunikation inom teamet i akutsjukvård 
även vid mer allvarliga situationer.  

Att kunna skämta och ha en vänskaplig relation även med läkarna minskade 
hierarkistrukturen och gjorde att de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna vågade uttrycka 
sina åsikter. Samtidigt uttryckte flera informanter att en för vänskaplig relation, skämtsamhet 
och högt i tak även kunde inverka negativt på kommunikationen inom teamet i akutsjukvård. 
”Lite suddas det här professionella ut ibland att det blir lite för mycket vänskapligt man sitter 
och tjafsar om saker som kanske inte ens har med jobbet att göra.” (Informant C). 

Energi kunde då läggas på fel saker och teamet kommunicerade inte om det de skulle. De 
flesta nyutexaminerade allmänsjuksköterskor beskrev dock att de för det mesta lyckades hålla 
det professionellt, framförallt i patientmötet. 

Gemensam plan och målsättning 
Analysen visar att de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna hade erfarenheter av flera 
avstämningar för att nå en gemensam målsättning inom teamet. De nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskan ägnade en kort stund åt att lägga upp en gemensam plan främst med sin 
undersköterska. Avstämningarna bidrog till att arbetet flöt på bättre samt ett bättre 
arbetsklimat. ”Så vet man vad den andra gör och man blir inte irriterad // Att man går och 
undrar i en timme var min undersköterska är så det där avstämningarna är rätt så bra” 
(Informant B). De nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna hade erfarenheter av att 
undersköterskan och sjuksköterskan ibland gick om varandra vilket gjorde att det blev ännu 
viktigare att stämma av under passets gång. Avstämningar var därför något som de 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev verksamheten borde verka för. 

Att tänka högt och föra en dialog med teamet var ytterligare erfarenheter som de 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev. Teamet visste vad de skulle göra och 
tänkte högt genom att berätta ”Jag gör detta” och ”Jag hämtar detta”. För detta krävdes att 
alla kom överens. ”Jag vill att den undersköterskan jag jobbar med ska vara delaktig och 
känna att man kan komma överens och att det funkar. Det är det som är det viktiga” 
(Informant D). Att alla i teamet fick komma till tals och att tänka högt innebar att även 
undersköterskorna kunde uttrycka sina tankar och åsikter.  

Är det någonting som någon är bra på är det inget man måste gömma eller ”du är 
bara undersköterska så nu ska du inte komma och säga något här för jag är 
sjuksköterska!” så är det inte!! Utan vi är rätt duktiga på att lyssna på varandra. 
(Informant C) 

Merparten av de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna hade arbetat inom vården tidigare 
och beskrev att detta påverkat deras erfarenheter av kommunikationen inom teamet idag. 
”Eftersom man jobbat som undersköterska själv så vet jag vikten av att ha en bra 
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kommunikation med sjuksköterskan och utan dem så blir ju vårat jobb fruktansvärt svårt.” 
(Informant F). De beskrev att deras tidigare erfarenheter gav mer förståelse för andras yrken 
och kunde därmed lättare förklara arbetsupplägg och varför.  

Jag tror absolut att man har nytta av det för det blir mer förståelse för varandras yrke. 
// det gör ju också att vi kan förklara varför vi gör vissa saker och varför vi kanske 
väljer att delegera bort vissa saker för att det finns andra saker som vi behöver göra. 
(Informant A) 

Vissa ställde sig mer osäkra till om alla i teamet kom till tals och menade att de skulle vilja tro 
det men visste inte om verkligheten var så. Flera framhöll dock att allas åsikter värderas lika. 

De nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna hade erfarenheter av att undersköterskorna 
måste få komma till tals inom teamet i akutsjukvård då de var närmast patienten. ”Läkarna 
vill ändå veta från undersköterskorna för de är ändå de som är närmast patienten.” 
(Informant G).  De nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev även erfarenheter av att 
undersköterskorna hade mer kunskap än de i vissa situationer.  

Det kan ju vara någon som är väldigt van undersköterska som vet precis hur man ska 
göra // och då lyssnar ju alla på det tycker jag. Det spelar liksom ingen roll vilken 
profession man har så länge man är säker på hur man ska göra i en situation. 
(Informant E)  

Samtidigt var det inte alltid gynnsamt om alla fick komma till tals. I situationer, främst 
stressiga, med många människor involverade kunde detta leda till otydlighet och att tiden rann 
iväg istället för att effektiviseras för patienten. Detta innebar att allas åsikter och tyckande inte 
alltid kunde respekteras utan att det krävdes en tydlig ledare som satte ner foten. 

Kommunikationens viktiga komponenter  
Den samordnande budbäraren för patientens skull 
Något som tydligt framkom under analysen var att de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna agerade budbärare mellan teamets professioner med kommentaren 
”för patientens skull”. Vanligt förekommande var att se sig själv som mitten av allt, där alla 
kommunicerar med den nyutexaminerade allmänsjuksköterskan.  

Alla kommunicerar med mig! Så kan jag känna ibland, det är väldigt sällan 
undersköterskan går till läkaren med någonting och det är väldigt sällan läkaren går 
till undersköterskan med någonting utan allt går via mig och så får jag liksom 
förmedla. Och det är väldigt sällan läkare går till patienten och säger saker utan de 
går till mig och säger att den får åka hem och så får jag gå till patienten och säga att 
den ska få åka hem. (Informant G) 

De nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna hade även omvända erfarenheter av att patienten 
kom och berättade att de skulle hem men att läkaren då inte kommunicerat det med den 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskan. 

I vissa fall beskrev de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna erfarenheterna av 
kommunikationen inom teamet i akutsjukvård som att vara läkarens assistent. ”Sen har jag 
ända sen jag började känt att vi gör mycket av läkarens jobb och håller koll mycket åt 
läkaren. Läkarna tar inte det medicinska ansvaret.” (Informant G).  
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För patientens skull hade även de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna ibland fått ligga 
på och ifrågasätta läkarna samt komma med förslag för att kunna få några klara besked. Det 
förekom främst i stressade situationer och vid kommunikationen mellan nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskor och nya allmäntjänstgörande läkare. Här kunde det däremot finnas en 
viss igenkänningsfaktor som var bidragande.  

Det är absolut skillnad på att kommunicera med en AT-läkare och en äldre erfaren. 
De kan man ju känna igen sig i för de kan ju vara lite mer osäkra och då är de oftast 
lite mer kanske inte tydliga. Men de frågar mer och bollar mer med oss. (Informant D) 

Endast ett fåtal hade erfarenhet av att de kunde ha avstått från att kommunicera sina åsikter 
eller tankar angående en patient och då främst när de var nya. Om så varit fallet hade de då 
däremot alltid tagit hjälp av en sjuksköterskekollega istället. De hade dock varit medvetna om 
att det kan ha blivit fel och inte patientsäkert då kollegan inte är lika insatt som den ansvarige 
läkaren.  

De nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna hade erfarenhet av att kommunicera med flera 
andra professioner inom såväl den egna akutenheten som andra enheter samt patienter och 
anhöriga. Vilka som specifikt ingick i teamet hade alla olika erfarenheter ifrån men beskrev 
grundteamet som sjuksköterska och undersköterska. Varje patient hade utöver dessa sitt 
individuella team av övriga professioner utifrån tillstånd. Erfarenheterna av att kommunicera 
inom dessa föränderliga team i akutsjukvård blev därför väldigt olika beroende på person och 
situation.  

Betydelsen av struktur, tydlighet och en ledare 
De nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas erfarenheter av kommunikationen inom teamet 
i akutsjukvård kan beskrivas med orden struktur och tydlighet. Kommunikationen beskrevs 
som kort och koncis vilket lämnade lite utrymme till missförstånd. ”Tydlighet! Och kort 
kommunikation. // Sen visst ibland kanske det krävs en kort motivering om inte alla håller 
med, men det här korta tydliga och att man inte kanske detta eller kanske det eller kanske...” 
(Informant B). 

Analysen visade att denna typ av kommunikation var något de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna var ovana vid från tidigare praktikplatser och arbetsplatser samt inget 
som förekommit under utbildningen. Däremot beskrev de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna som arbetade på akutmottagning att denna typ av kommunikation 
skulle vara till nytta även på vårdavdelning.  

En tydlig ledare underlättade arbetet och kommunikationen inom teamet i akutsjukvård 
ytterligare. Vissa beskrev erfarenheter av att ledaren skulle styra arbetsgruppen medan andra 
beskrev det som att ledaren mer höll koll åt arbetsgruppen.  

Det brukar alltid vara någon som ser till så att allting blir gjort bara stämma av med 
alla. Men annars känns det som att vi vet vad som ska bli gjort. Men det är väldigt 
skönt att ha någon som lite halvt leder situationen. (Informant F)  

Under utbildningen fick de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna lära sig att de var ledare 
och att resten av teamet skulle lyssna på dem. Erfarenheterna ifrån verkligheten var däremot 
att det oftast är läkaren som leder men minst lika gärna en undersköterska. 
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Vikten av att se att allas kompetens, allas ord bidrar till att göra det bästa för 
patienten och att se vilken enorm kunskap de flesta undersköterskor faktiskt sitter på. 
Det är flera situationer där de kan hjälpa oss nya sjuksköterskor. (Informant F) 

Sammantaget av alla de nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas erfarenheter var att 
ledaren inte självklart behövde vara en läkare eller sjuksköterska, även om läkaren oftast var 
den som bestämde vad som skulle göras. Däremot var inte läkaren alltid inblandad i det 
praktiska arbetet utan snarare la upp planen för vad som skulle göras. Merparten av de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna menade dock att det snarare var kompetens, erfarenhet och 
kunskap för just varje enskild situation som avgjorde ledaren.  

Betydelsen av fysisk närvaro 
Analysen visade att de nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas erfarenheter av 
kommunikation inom teamet i akutsjukvård skiljde sig åt mellan olika professioner. Det 
vanligaste var att sjuksköterskan och undersköterskan arbetade nära varandra och träffades 
mer vilket var avgörande för effektiv kommunikation. Det var enklare att stämma av med 
undersköterskan och påminna varandra under passets gång. Erfarenheter de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskor hade gällande kommunikationen med läkare var att den i större 
utsträckning brast för att läkarna inte alltid befann sig på samma plats som resten av teamet. 
Det blev då svårare att fråga läkaren om det var något och gjorde att de få gånger de träffades 
ställdes högre krav på kommunikationen. Att inte ha läkarna på plats gjorde att det vid 
oklarheter fanns behov av att leta upp dem eller försöka få tag på dem över telefon. Samtidigt 
uttrycktes det att även läkarna ringde och jagade de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna 
när något var oklart.   

En nyutexaminerade allmänsjuksköterska berättade om så kallade akutläkare som informanten 
upplevde sig ha en bättre kommunikation med just för att de satt närmre varandra på 
arbetsplatsen.  

Akutläkarna är närmare oss, alla sitter på samma ställe, så vi blir mer ett team för vi 
träffar dem mer kontinuerligt också. Då lär man känna varandra och då vet man var 
man har varandra och kanske blir mer bekväm med att fråga grejer. Och man kan 
hitta personen man ska prata med. (Informant E) 

Vikten av reflektion 
Analysen visade att de nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas erfarit att kommunikationen 
inom teamet inte var något det reflekterades över. Det förekom på arbetsplatsträffar men var 
inte något arbetsgruppen aktivt diskuterade under arbetspassen.  

Feedback, bra och dåliga saker är det lite sämre med för det vågar inte folk säga så 
mycket om. ”NU måste vi gå och reflektera” men till vilken nytta? För det är aldrig 
någon som vågar säga ”den här gången vart det lite tokigt för att jag inte förstod vad 
du sa. (Informant G) 

De nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev snarare erfarenheter av att 
arbetsgruppen diskuterade bristande omvårdnad där kommunikationen kan ha brustit och varit 
en bidragande faktor. Däremot skedde ingen mer utvecklande reflektion över varför eller vad 
som borde gjorts annorlunda. Fokus låg mer på fysiska saker och förbättringsarbeten gällande 
sådant som är konkret och mätbart.  



	 	

	

17 
 

Kommunikation den bara finns där men sen glömmer man reflektera över den. Mycket 
annat // det man kan ta på och man kan mäta då reflekterar man mer över det. Men 
kommunikationen ser man ju inte på samma sätt den mer bara är den men är en stor 
viktig del. (Informant C) 

När kommunikationen brister  
Otillräcklig rapportering  
Utifrån analysen framkom att flera av de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev att 
kommunikationen inte alltid nådde fram. Detta gällde främst när det kom till kommunikation 
med läkare. Flera hade erfarit läkare som skrivit en sak i patientens journal men sagt något 
annat eller inget alls till den nyutexaminerade allmänsjuksköterskan. Oftast resulterade detta i 
sin tur till missförstånd med andra enheter. De nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna 
beskrev att de kunde bli ifrågasatta och få stå till svars för läkarnas anteckningar som vad som 
genomförts på akuten och inte.  

Ytterligare erfarenheter de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna hade av bristande 
kommunikation var vid rapportering. Bristande eller otillräcklig rapport om en patient gjorde 
situationen eller patientens tillstånd svårbedömt. Analysen visade att flera av de 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna hade erfarit kritiska situationer till följd av rapporter 
som inte varit fylliga nog. De nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna hade vid dessa 
tillfällen fått en annan bild av situationen eller patientens tillstånd vilket resulterade i 
situationer där patienten kommit till skada eller riskerat att komma till skada.   

Det resulterade ju i bristande patientsäkerheten såklart // Men det är klart att där 
hade jag ju velat ha en fylligare rapport. Men det är lätt i efterhand att säga också. 
Men det är svårt att säga vad man ska prioritera, en bra rapport, en lång rapport eller 
göra sina uppgifter färdigt med. (Informant E) 

Outtalad och förväntad kommunikation 
Flera av de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna hade erfarit eller snarare inte erfarit 
kommunikationen då den uteblivit eller saker tagits för givet. Det handlade bland annat om att 
läkare tagit för givet att vissa procedurer skulle genomföras men inte uttryckligen ordinerat 
dem. Bland det mest förekommande var att de inte fick information av läkaren om att 
patienter skulle gå hem.   

Läkaren säger inte till “det här barnet har gått hem” utan barnet bara försvinner. Så 
har “var är det här barnet nånstans?” och då får man göra dubbelarbete och leta upp 
läkaren och fråga “var är detta barnet?” “Nej hon gick hem för 20 minuter sen. 
(Informant A) 

De nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev att teamet hellre skulle säga en sak för 
mycket än en för lite så att inget togs för givet. ”Det låter enkelt ju men bästa sättet att få det 
att funka är ju att man pratar!” (Informant D). 

De jobbigaste kommunikationsmissarna beskrev de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna 
var när kollegor antog att alla förutsatte samma sak. Dessa erfarenheter förekom främst vid 
hjärtstopp där ingen uttryckligen tagit beslut om hjärtlungräddningen eller beslut om när det 
borde avslutas. Som exempel hade en nyutexaminerade allmänsjuksköterska varit med vid ett 
hjärtstopp där det utförts hjärtlungräddning under en längre tid. Av stämningen och de 
närvarandra personernas kroppsspråk kunde informanten förstå att alla visste att personen inte 
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skulle klara sig, men ingen sa något. Läkaren är ledare i dessa situationer och beslutar när det 
ska avslutas. Först när den nyutexaminerade allmänsjuksköterskan frågade om de verkligen 
skulle fortsatte avslutades hjärtlungräddningen. Vilket även en annan informant vittnar om. 

Det var tråkigt för då tycker jag läkarna skötte det riktigt dåligt för efter första gången 
då borde man i såna fall tagit ett beslut om att inte utföra HLR eftersom hon var så 
fruktansvärt sjuk. Men inte någon av gångerna utan först vid slutet. (Informant H) 

Otillfredsställande kommunikation vid stressituationer  
Stress beskrevs av de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna som den största anledningen 
till bristande kommunikation. Det var däremot situationen som sådan och de berörda 
personerna som avgjorde hur kommunikationen blev även i de stressade situationerna. Först 
när stressen tog över hos de involverade i teamet tenderade de att bli osäkra och högre krav 
ställdes på kommunikationen. Flera beskrev att de fick kommunikationen att fungera men att 
den absolut inte var så bra som när informanterna hade det lugnt eller läget var under kontroll. 
”Är det mycket folk är det svårt att hålla reda på allt, man har så mycket i huvudet så man 
missar små grejer. Som egentligen inte missas i vanliga fall om man bara pratar med 
varandra.” (Informant D). 

Kommunikationen blev mer envägskommunikation där en delegerade och gav kommandon 
var erfarenheter de nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas beskrev. Erfarenheter de 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev var att kommunikationen blev obefintlig, 
personer hör inte allt och möjligheten att förklara var dålig vilket gjorde att det endast var det 
mest nödvändiga som kommunicerades. Samtidigt gjorde stressen att de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna och undersköterskan gick om varandra eller åtminstone inte såg 
varandra och därför inte hann kommunicera.  

Är det stressigt hinner man inte kommunicera, då kan man bli förvånad ba har inte du 
varit på rast? Jag har ju inte sett dig på 3 timmar, jag trodde du var och käka. Men de 
har bara haft väldigt mycket att göra, det påverkar jättejättemycket. (Informant G) 

Hela teamet får inte en enhetlig bild när de involverade går om varandra på grund av 
prioritering av andra saker. Undersköterskan kunde få rapport men inte sjuksköterskan eller 
tvärtom och hann inte föra detta vidare till resten av teamet vilket gjorde att helhetsbilden gick 
förlorad.  
 

DISKUSSION 

De nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas erfarenheter av kommunikation inom teamet i 
akutsjukvård kan beskrivas på många olika sätt. Resultatet visar att de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskornas erfarit kommunikation inom teamet i akutsjukvård utifrån tidigare 
erfarenheter och den kommunikationskultur som råder på arbetsplatsen. Att växa in i rollen 
som allmänsjuksköterska och genom personlig utveckling beskrev de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna att kommunikationen utvecklades inom teamet i akutsjukvård. De 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev även erfarenheter av att först när de lärt 
känna arbetsgruppen och kunde vara personlig kunde kommunikationen utvecklas. De 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev däremot att det var viktigt att alla i teamet 
fortsatte förhålla sig professionellt för effektiv kommunikation i akutsjukvård. Med en 
gemensam plan och målsättning beskrev de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna att alla i 
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teamet kom till tals. Den nyutexaminerade allmänsjuksköterskans roll i teamet kan utifrån de 
beskrivna erfarenheterna ses som att agera samordnande budbärare för patients skull. Struktur, 
tydlighet och en tydlig ledare var erfarenheter som bidrog till effektiv kommunikation där 
kompetensen avgjorde ledaren snarare än professionen. Erfarenheter från när 
kommunikationen uteblivit, tagits för givet eller rapporteringen inte varit fullständig beskrev 
de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna att helhetsbilden gick förlorad och 
kommunikationen blev bristfällig. Stress beskrevs som en ytterligare erfarenhet till varför 
helhetsbilden gick förlorad och kommunikationen brast.  

Metoddiskussion 
Valet av design var i enlighet med Kristensson (2014) utifrån syftet med studien vilket var att 
beskriva erfarenheter utan att värdera vad som var rätt eller fel utan möjliggöra en helhet av 
fenomenet. En studies metod och därmed trovärdighet kan beskrivas utifrån fyra dimensioner 
som är tillförlitlighet samt dess överförbarhet, verifierbarhet eller bekräftelsebarhet och 
giltighet eller pålitlighet (ibid). Hur dessa begrepp har tagits i beaktan återfinns under de 
underrubrik de står i relation till.  

Etiska överväganden 
Vetenskapliga arbeten syftar till att få ökade förståelse för fenomen för att kunna förbättra 
individers liv och samhällets utveckling (Kjellström, 2012). Forskningsetik grundar sig på 
studiens väsentliga värde och god vetenskaplig kvalité. För att kunna besvara om studien och 
forskningsfrågan har ett väsentligt värde kan frågan för vem forskningen är värdefull och på 
vilket sätt ställas (ibid). Föreliggande studie kan bland annat vara värdefull för 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskor och studenter som snart ska kliva ut i arbetslivet. Då 
problemområdet som helhet däremot rör patientsäkerhet samt arbetsklimatet kan även studien 
vara till nytta för övriga professioner inom hälso- och sjukvården samt samhället. Ytterligare 
etiska överväganden beskriver Kjellström (2012) är att överväga val av design och metod för 
att hela studien ska kunna besvara forskningsfrågan. Detta innebär främst att ha kunskap om 
befintlig empiri för att stärka studiens betydelse (ibid). Det befintliga kunskapsläget har visat 
på att kommunikationen ofta brister mellan team, skift och enheter men i mindre utsträckning 
inom teamet samt varför. Föreliggande studies resultat visar att de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskornas erfarenheter av kommunikation inom teamet i akutsjukvård är att 
den ibland brister vilket gör att den i sin tur brister mellan team, skift och enheter. 

De etiska överväganden som beskrevs i metodavsnittet har beaktats under hela arbetets gång. 
Trots att den etiska egengranskningen resulterade i att det ej krävdes något godkännande av 
regional etikprövning hade kontakt kunnat tas med Etikkommittén Sydost för rådgivning om 
utformandet av studien. Detta hade ytterligare kunnat påvisa hur de forskningsetiska reglerna 
efterföljts under arbetets gång. I samråd med handledare och med en tydlig beskrivning av hur 
de etiska reglerna efterföljs ansågs detta däremot inte nödvändigt.  

Datainsamling 
En tillförlitlig studie bygger på att välja den mest lämpliga datainsamlingsmetoden och 
mängden data (Graneheim & Lundman, 2004). Intervju är en lämplig datainsamlingsmetod 
vid kvalitativa studier när beskrivningar eftersöks då informanterna får möjlighet att berätta 
något om det som är i fokus (Danielson, 2012a; Kristensson, 2014). Datainsamlingsmetoden 
blev därför semi-strukturerade intervjuer. Med en intervjustudie kan många olika erfarenheter 
av fenomenet framträda (Friberg & Öhlén, 2012). Datainsamlingen hade kunnat utformas som 
en deltagande observationsstudie och kombinerats med intervjuer eller genom fokusgrupper. 
En deltagande observationsstudie innefattar fältanteckningar av observationer och informella 
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samtal som skett för att förklara eller förtydliga situationer (Carlson, 2017). Genom en sådan 
datainsamling hade observationer av kommunikationen inom teamet kunnat identifierats och 
informella samtal hade kunnat föras när kommunikationen brustit eller varit väldigt bra. 
Denna typ av datainsamlingsmetod kräver dock både träning, disciplin och noggrann 
planering menar Carlson (2017). Då tiden under ett examensarbete är begränsad och denna 
typ av datainsamling hade krävt med planering och längre framförhållning valdes den bort. 
Fokusgrupper anses lämpliga när erfarenheter ska studeras och synliggör den interaktion som 
sker (Wibeck, 2017).  Med en sådan metod hade nyutexaminerade allmänsjuksköterskors 
erfarenheter av kommunikation inom teamet kunnat flätas samman eller ställts i kontrast till 
varandra. Wibeck (2017) beskriver dock att denna datainsamlingsmetod kan vara svårt rent 
etiskt från konfidentialitetskravet då gruppmedlemmarna kan sprida vidare vad andra sagt. 
Vidare menar Wibeck (2017) att det tar tid att rekrytera gruppdeltagare och få dem samlade 
vilket gjorde att metoden valdes bort.  

Urvalsförfarande 
Urvalet av informanter grundade sig på ett bekvämlighetsurval vilket innebar personer som 
var lättillgängliga, i detta fall bekanta eller kollegor till författaren av studien samt deras 
bekanta eller kollegor. Ur ett forskningsetiskt perspektiv lyfter Kjellström (2017) fram att 
forskning kan komma att störa god vård då data ska samlas in. Genom att informanter till 
föreliggande studie var bekanta kunde flertalet intervjuer genomföras i deras hem vilket inte 
påverkade vårdandet av patienter. Intervjuerna som genomfördes på arbetsplatsen var kollegor 
vilket gjorde att datainsamlingen kunde ske när tid och utrymme fanns för att inte störa 
vården. Kristensson (2014) menar att ett bekvämlighetsurval är lämpligt när det kommer till 
en uppsats då det gör rekryteringen av informanter relativt enkel och tidsbesparande. 
Bekvämlighetsurvalet var smidigt och deras medverkan gör att de kan ha fördel av studien 
och förhoppningsvis även vinster för samhället i stort i enlighet med Kjellström (2012). 
Forskningsproblemet är grunden för urvalet och de informanter som tillfrågas ska med fördel 
inte vara i beroendeförhållande till forskaren (ibid). Detta undveks genom att tillfråga bekanta 
och kollegor som dessutom fick fylla i ett skriftligt samtyckeskrav (Bilaga 3) vilket stärker 
dess frivillighet att medverka. Genom att urvalet av informanter rekryterades från olika 
kontexter av akutsjukvård kunde olika erfarenheter av kommunikation beskrivas. En 
noggrann beskrivning av informanterna påvisade olikheter såsom ålder, kön, universitet eller 
högskola de studerat på samt hur länge de arbetat inom kontexten. Denna detaljerade 
beskrivning av informanterna stärker studiens bekräftelsebarhet, pålitlighet och trovärdighet 
menar Wallengren och Henricson (2016). Ytterligare skedde ett snöbollsurval då Lundman 
och Graneheim (2017) beskriver att det inte går att i förväg bestämma antalet informanter. 
Snöbollsurvalet syftade till att ytterligare stärka resultatets trovärdighet och pålitlighet genom 
att låta fler nyutexaminerade allmänsjuksköterskor delta än vad som var tilltänkt.  

Intervju 
Närhet och distans mellan forskaren och det som studerats har stor betydelse för resultatet 
(Lundman & Graneheim, 2017). Intervjuer innebär en närhet mellan författare och informant 
menar Kjellström (2012) något som även fanns sen innan då informanterna var bekanta eller 
kollegor. Detta kan leda till att informanterna anpassar sina svar till vad de tror författaren vill 
höra (ibid). Informanterna fick därför läsa intervjuguiden innan intervjun för distansering från 
författaren. Vid intervjuerna kom författaren och informant närmre varandra vilket gjorde att 
forskaren blev delaktig i det som sades utifrån samspelet och intervjuns berättande karaktär. 
Följdfrågor har ställts för att tydliggöra att de erfarenheter som framkommit är egna 
beskrivningar och inte anpassade. När sedan analysen tog vid sker återigen en distansering där 
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informantens röst och erfarenheter redovisas. Alla informanter fick öppna frågor där 
intervjuguiden hjälpte till att behålla fokus på syftet av studien. En intervjuguide stärker 
resultatets giltighet eller så kallade pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 
Intervjuguidens frågor var utformade med ”Berätta…” för att ge informanten möjlighet att 
öppet berätta om sina erfarenheter. Med hjälp av stödorden höll intervjun rätt riktning för att 
få fram just det som var studiens syfte (Danielson, 2012). Flera av de färdigformulerade 
frågorna var däremot utformade utifrån ordet upplevelse och inte ordet erfarenhet. Ordet 
”Erfarenhet” (u.å.) beskrivs däremot som att ha upplevt något eller att ha praktiskt kunnande 
av någon verksamhet.  

För att ytterligare stärka studiens tillförlitlighet och bekräftelsebarhet kan datamaterialets djup 
och omfång beskrivas (Kristensson, 2014; Wallengren och Henricson, 2016) vilket gjordes 
genom att beskriva hur lång tid varje intervju tagit. Genom att även beskriva vilken typ av 
teknisk utrustning som användes för att spela in intervjuerna stärks studiens pålitlighet 
(Wallengren och Henricson, 2016).  

Analys 
En tillförlitlig analys bygger på att välja de mest passande meningsenheterna som inte är för 
breda och långa men inte heller för snäva med få ord (Graneheim & Lundman, 2017). Båda 
alternativen leder till en risk att huvudbudskapet går förlorat under kondenseringen av 
meningsenheter (ibid). Meningsenheterna som plockades ut var därför en mening eller ett par 
meningar som specifikt kunde beskriva erfarenheter av kommunikation inom teamet i 
akutsjukvård. Hur väl kategorier och underkategorier visar den data som framkommit från 
intervjuerna stärker ytterligare resultatets tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Detta 
tydliggjordes med att visa exempel på stegen i analysprocessen för alla de fyra kategorierna. 
Kategorierna har i största möjliga mån formulerats utifrån de ord informanterna sagt för att 
påvisa dess relevans. Ytterligare stärks relationen mellan analys och resultat genom citat 
(Graneheim & Lundman, 2004). Informanterna fick möjlighet att läsa och godkänna sina citat 
som valts ut till resultatet för att säkerställa att det överensstämmer med deras erfarenheter 
och stärker därför studiens pålitlighet menar Wallengren och Henricsson (2016). För att 
ytterligare stärka studiens trovärdighet och pålitlighet har fyra utomstående personer läst 
resultatet i syfte att studera överensstämmelsen mellan kategorier och underkategorier.  

Förförståelse 
Då studien genomförts enskilt minskar däremot trovärdigheten sett till att resultatet kan ha 
färgats av dennes förförståelse (Wallengren & Henricson, 2016). Förförståelsen har beskrivits 
och hur den kan ha kommit att påverka analysen vilket kan påvisa pålitlighet och giltighet i 
enlighet med Wallengren och Henricson (2016). Genom att tydliggöra de citat som sagts 
styrker detta att förförståelsen inte färgat resultatet utan att resultatet speglar analysen och det 
som framkommit under intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004).  

Överförbarhet 
Om resultatet kan anses som överförbart till andra kontexter eller grupper avgör läsaren 
(Graneheim & Lundman, 2004). För att möjliggöra för läsaren att avgöra detta behövs en rik 
beskrivning av resultatet tillsammans med passande citat (ibid). Enligt Lundman och 
Graneheim (2017) underlättas bedömningen av överförbarhet genom en noggrann beskrivning 
av studiens metod samt dess styrkor och svagheter. Sett till den stora variationen av 
informanter samt att akuta situationer kan inträffa på andra platser än kontexten akutsjukvård 
kan resultatet ses som överförbart till andra kontexter. En svaghet gällande överförbarhet kan 
vara att merparten av de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna hade arbetat inom vården 
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innan, vilket gör att resultatet möjligtvis inte kan överföras till dem utan tidigare erfarenhet 
från vården. Resultatet visade däremot att trots tidigare erfarenheter kände de sig osäkra 
gällande kommunikationen inom teamet i akutsjukvård. Detta gör att vidare studier på dem 
utan erfarenhet från teamarbete i sjukvården vore önskvärt.  

Resultatdiskussion 
Utbildningens inverkan på kommunikation inom teamet och dess utveckling 
Resultatet i föreliggande studie visade att de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna hade 
erfarenhet av att utbildningen hade gett en felaktig bild av kommunikationen inom teamet. 
Detta ledde till ytterligare osäkerhet hos de nyutexaminerade när de kom ut i arbetslivet. 
Utbildningen gav dem snarare bilden hur kommunikationen borde vara vilket även andra 
studier visar (Pennbrant, Nilsson, Öhlén & Rudman, 2013; Odland, Sneltvedt & Sörlie, 2014; 
Feng & Tsai 2012). Skillnaden mellan utbildning och verklighet anses som en anledning till 
varför flera nyutexaminerade allmänsjuksköterskor saknar professionellt självförtroende 
(Oritz, 2016). Kommunikationen inom teamet i akutsjukvård var något de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna önskat ha med sig mer från utbildningen då det förberett dem bättre 
för yrkeslivet vilket bekräftas i studien av Pfaff, Baxter, Jack och Ploeg (2014). Ett samarbete 
mellan vårdutbildningarna skulle ge studenterna nödvändig kunskap om och träning i 
kommunikation inom teamet menar Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska 
Läkaresällskapet (2017). Det handlar bland annat om att inse betydelsen av kommunikation 
och informationsöverföring vilket innebär att lyssna aktivt och lära av andras kunskaper och 
erfarenheter (ibid). Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, 
Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Dietisternas Riksförbund och Sveriges 
Tandläkarförbund (2016) menar att undervisningen behöver skapa en förståelse för hur 
kommunikation och arbete i team bidrar till att upprätthålla en säker vård. För detta krävs att 
kunskaperna får övas i vårdens vardag och efterföljande reflektion ökar förståelsen för allas 
kompetens i teamet (ibid).  

Enligt omsorgsteorin är verkligheten ett knutet samband mellan person och kontext vilket 
endast personen kan få kunskap om genom aktivt engagemang (Benner, 1984). Detta leder till 
praktisk erfarenhet och kompetens genom reflektion över erfarenheterna (ibid). Först i 
verkliga situationer kan färdigheter inom kommunikation förvärvas (Benner, 1984; Odland et 
al. 2014; Feng & Tsai 2012). Med fler erfarenheter uttryckte informanterna i föreliggande 
studie att de växte in i rollen som sjuksköterskor och därmed bemästrade kommunikationen. 
Benner och Wrubel (1989) beskriver vidare att en person är kopplad till nutida situationer 
genom sin förståelse för tidigare situationer vilket har stor betydelse för förmågan att 
bemästra en främmande situation (ibid). Tidigare erfarenheter från att ha arbetat inom vården 
bidrog till de nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas erfarenheter av kommunikationen 
inom teamet idag vilket bekräftas av Pfaff et al. (2014). Dessa erfarenheter gav dem förståelse 
för andra professioner och bidrog till förvärvade kommunikationsfärdigheter inom teamet 
(ibid). 

Utvecklingen från student eller novis sker genom att bemästra tillräckligt många situationer 
och notera de betydande återkommande situationerna (Benner, 1984). Upprepade erfarenheter 
med samma men även andra professioner bidrog till att nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskor bemästrade kommunikationen och vågade uttrycka sina åsikter inom 
teamet. Då kommunikationen inom teamet är en sådan stor del av arbetet som en 
allmänsjuksköterska utövar behöver de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna praktisk 
övning att interagera och kommunicera inom teamet (Oritz, 2016).  
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Teamets betydelse för kommunikationen 
Studenten kan beskrivas som en novis i en ny klinisk kontext som de har lite kännedom om 
sett till utbildningen (Benner, 1984). För att få kännedom om denna kontext behöver personen 
involvera sig kulturellt, socialt och historiskt (Benner & Wrubel, 1989). Genom att lära känna 
arbetsgruppen och den kultur som råder möjliggjorde det för effektiv kommunikation inom 
teamet beskrev de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna. Att bygga relationer med sina 
medarbetare, ett positivt arbetsklimat och få positiv feedback var avgörande för 
kommunikationen både i den föreliggande studien och andra studier (Oritz, 2016; Pennbrant 
et al. 2013; Feng & Tsai 2012). Detta bidrog till att de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna vågade fråga och be om hjälp visade föreliggande studie. Benner & 
Wurbel (1989) beskriver omvårdnad eller omsorg som att ge och ta emot hjälp. Detta innebär 
att såväl ge och ta emot hjälp till patienten men även till sina medarbetare (ibid). Relationen 
och kommunikationen spelar därför en central roll för om gruppen har en gemensam 
helhetsbild menar Grover, Porter och Morphet (2017) vilket även resultatet visade. Vidare 
beskrev Grover et al. (2017) att kunna skämta och ha roligt på jobbet bidrog till att 
kommunikationen kunde bedrivas effektiv även i allvarliga stunder. En personlig och 
vänskaplig relation även till läkarna bidrog till ett öppnare kommunikationsklimat och mindre 
hierarkistruktur i enlighet med Lancaster, Kolakowsky-Hayner, Kovacich och Greer-Williams 
(2015). Numminen et al. (2016) lyfte fram att hierarkin till viss del finns kvar inom vården 
samtidigt som den allt mer börjat suddas ut. Det var främst när de var nyanställda som de 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna påverkades av hierarkin vilket påverkade 
kommunikationen, vilket Numminen et al. (2016) styrker.  

Viktiga delar för effektiv kommunikationen 
Utifrån analysen framkom att de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna kunde ses som en 
samordnande budbärare inom teamet. Detta kan liknas vid Grover et al. (2017) studie som tog 
upp att hålla teamet uppdaterat som karakteristiskt för en ledare samt att delegera uppgifter 
och stötta teamet. Läkare ser ofta sig själva som den främsta ledaren för kommunikationen 
menar Lancaster et al. (2015) men förespråkar och efterfrågar sjuksköterskans åsikt vilket 
även framkom i föreliggande studies resultat. I föreliggande studie kunde ledaren däremot 
komma från vilken profession som helst men att alla upplevdes kommunicera genom 
sjuksköterskan. Genom att däremot flytta fokus från den individuella ledaren till teamet kunde 
allas ord bidra till det bästa möjliga för patienten menade de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna och även Lancaster et al. (2015). 

Det finns olika metoder som kan vara till hjälp för att flytta fokus från den individuella 
ledaren till teamet och på så vis underlätta kommunikationen. En sådan metod är Crew 
Resource Managment (CRM) (Vårdhandboken, 2018). CRM användes först av 
flygbesättningar som arbetar i en komplex högriskmiljö där den mänskliga faktorn spelar en 
avgörande roll för säkerheten. Hälso- och sjukvården kan i likhet med detta också ses som en 
högriskmiljö där den mänskliga faktorn kan ha stor inverkan på patientsäkerheten. CRM 
bygger på en öppen och tillåtande kommunikation som kan bidra med struktur och gott 
samarbete vilket inom hälso- och sjukvården ökar patientsäkerheten (ibid). Den fysiska och 
psykiska dagsformen och hälsan kan ha avgörande betydelse för samarbetet och 
kommunikationen vilket med CRM uppmärksammas inom teamet genom återkommande 
möten kring frågan ”hur mår vi?” (Sharp, 2012). I föreliggande studie kunde informanter 
berätta om att de hade en dålig dag men möten med frågan ”hur mår vi?” var inget som 
förekom i form av återkommande möten. Att kunna begära ett förtydligande eller ifrågasätta 
beslut utan risk för repressalier är en av de mest grundläggande faktorerna i CRM (Sharp, 
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2012). Kommunikationen ska däremot vara kort och tydlig samt utgå från att mottagaren visar 
att den förstått och tagit emot informationen. Ansvaret för kommunikationen och att 
budskapet går fram ligger därmed på båda (ibid). De nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskornas erfarenheter av kommunikationen inom akutsjukvård beskrevs som 
strukturell och tydlig men visade i mindre utsträckning på var ansvaret för budskapet låg. Det 
förekom att de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna kommunicerade genom öppna frågor 
i lärande syfte på grund av rädsla för att bli påhoppad. Ledaren för ett effektivt team enligt 
CRM ska ta vara på allas kompetens samtidigt som den ser till att endast nödvändigt antal 
medarbetare engagerar sig i situationen (Sharp, 2012). Något som framkom hade varit 
önskvärt i föreliggande studie då det ofta förekom mycket folk i vissa situationer vilket gjorde 
det rörigt och svårt att kommunicera.  

De nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna upplevde att få av de andra professionerna 
kommunicerade sinsemellan utan snararare via dem vilket Lancaster et al. (2015) och 
Andersson, Jakobsson, Furuåker och Nilsson (2011) styrker. Undersköterskor i Lancaster et 
al. (2015) studie uttryckte det som att läkaren var tekniskt sett ledare men att sjuksköterskan 
var den faktiska ledaren eftersom läkaren försvann när hens jobb var utfört. Detta förekom 
även i föreliggande studie vilket gjorde det svårare att kommunicera med dem. 
Undersköterskorna som de nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna jobbade nära och på 
samma plats som var det lättare att kommunicera med vilket även Lancaster et al. (2015) 
visade i sin studie. Flertalet studier (Dean et al. 2016; Liu, Manias, Gerdtz, 2014) tar upp just 
den fysiska närvaron som en viktig del till hur kommunikationen inom teamet i akutsjukvård 
erfars.  

För att kunna kommunicera effektivt inom teamet beskrev de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna att det förekom flera avstämningar vilket gjorde att teamet kunde 
arbeta självständigt men ändå utifrån samma plan och mål vilket stärks av Andersson et al. 
(2011). Detta förekom däremot inte alltid naturligt utan berodde på situation och person. 
Nyutexaminerade allmänsjuksköterskor menade att avstämningarna var något de själva 
värdesatte som undersköterskor vilket även undersköterskorna i Lancaster et al. (2015) studie 
lyfter fram. Genom att planera, diskutera och hjälpa varandra bidrog det till sammanhållning 
och samarbete visare föreliggande studie samt Andersson et al. (2011) studie. Thylefors 
(2013) förespråkar det sociala underhållsarbetet i form av småprat ”här och där”. Vardagligt 
småprat, kafferaster tillsammans och ”after work” då och då bidrar till att teamet synpunkter 
tydliggörs och verkar konfliktförebyggande. Dessa typer av avstämningar leder till 
sammanhållning och samarbete vilket i sin tur hjälper till att hålla kommunikationskanalerna 
öppna (ibid). Detta framkommer även i föreliggande studie som viktiga faktorer för effektiv 
kommunikation. 

Kommunikationen i stressade situationer 
Bristande kommunikation inom teamet lyfts fram som en vanligt förekommande 
bakomliggande orsak till vårdskador (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska 
Läkaresällskapet, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Dietisternas Riksförbund & 
Sveriges Tandläkarförbund, 2016). Kommunikation är ett ömsesidigt utbyte men kan leda till 
fel när den uppfattas på ett annat sätt än vad som var menat, när inte hela budskapet når fram 
eller kan vara rätt uppfattat men budskapets innebörd tolkas fel (ibid). Fel som alla de 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna i föreliggande studie hade erfarit. Stress lyfts fram 
som en anledning till att kommunikationen inte når fram eller framförs tillfredsställande. En 
störning i mening och förståelse som ger en känsla av utmaning eller hot är vad Benner och 
Wrubel (1989) beskriver som stress. Kommunikation som inte varit förståelig har flertalet 



	 	

	

25 
 

gånger resulterat i bristande patientsäkerhet. Bristande kommunikation i stressade och 
pressade situationer leder till frustration då även teamets helhetsbild och gemensamma plan 
och mål brister (Grover et al. 2017). De nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev 
erfarenheter från när rapporter varit bristfälliga. Detta stärks av Pun et al. (2015) som tar upp 
att flera professioner arbetar sida vid sida och information ska utbytas snabbt vilket lett till att 
information kan bli utelämnad eller ofullständig. I föreliggande studie uttrycktes att de 
involverade i teamet gick om varandra vilket ytterligare gjorde att helhetsbilden gick förlorad 
och kommunikationen uteblev. Akutsjukvård präglas av stress och tidspress vilket gör att 
kommunikationen fokuseras på det som endast är nödvändiga menar Pun et al. (2015) samt 
informanterna i föreliggande studie. Kommunikationen blir därmed komplex, nyanserad, 
avbruten och i sig stressad (ibid). 

Förslag på fortsatt forskning 
Fortsatt forskning om kommunikation inom teamet är nödvändig för att ytterligare kunna 
styrka dess relevans sett till omvårdnaden. Även forskning gällande nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskor i andra kontexter skulle vara av intresse. Detta för att se om även deras 
erfarenheter är att kommunikationen inom teamet inte tas upp i tillräcklig utsträckning under 
utbildningen. Studier av fler professioner är önskvärt för att allas erfarenheter ska kunna 
synliggöras och värderas. Kommunikation inom teamet i akutsjukvård samt andra kontexter 
är ett problemområde som behöver belysas ytterligare för att undersöka dess betydelse för 
effektiv och säker vård.  
 

SLUTSATSER 

De nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas erfarenheter av kommunikation inom teamet i 
akutsjukvård är många. Dessa erfarenheter kan vara anledningen till att effektiv 
kommunikation är en svår utmaning för nyutexaminerade allmänsjuksköterskor. De 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna beskrev bland annat att erfarenheter av 
kommunikation inom teamet i akutsjukvård inte stämde överens med de förväntningar de fått 
från utbildningen. Detta ger en bild av att utbildningen behöver tillgodose de 
nyutexaminerade allmänsjuksköterskorna med ytterligare kunskap om hur kommunikation 
inom teamet kan se ut. Kunskap som bland annat bygger på de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskorna erfarenheter av vilka komponenter som är viktiga för effektiv 
kommunikationen inom teamet i akutsjukvård. Detta för att kunna bidra till bästa möjliga vård 
för patienten. Ytterligare behöver verksamheter beakta de nyutexaminerade 
allmänsjuksköterskornas erfarenheter av betydelsen av ett öppet arbetsklimat för att kunna 
underlätta för effektiv kommunikation. De nyutexaminerade allmänsjuksköterskornas 
erfarenheter av bristande kommunikation inom teamet i akutsjukvård och de konsekvenser de 
kan komma att få för såväl arbetsmiljön som patientsäkerheten är avgörande i arbetet för att 
möjliggöra och förbättra effektiv och säker vård.  
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INTERVJUGUIDE 
Intervju nr:   Datum:  Intervjuplats: 
Starttid:   Sluttid: 
Kön:  Ålder: Arbetsplats:  Universitet/Högskola: 
Månader som legitimerad sjuksköterska och jobbat inom akutsjukvård:  
Läst kommunikation under utbildningen:   JA  NEJ 
Arbetat inom vården innan sjuksköterskeutbildning: JA NEJ 

Syftet är att beskriva nyexaminerade allmänsjuksköterskors erfarenhet av 
kommunikation inom teamet inom akutsjukvård. 

Intervjufrågor: 

• Berätta hur du upplever kommunikationen på din arbetsplats!  
• Vilka professioner ingår i “ditt team”? 
• Hur upplever du att olika professioner kommunicerar med varandra? 

• Alla till tals? 
• Beror på? 
• Värderas åsikter lika mycket? 
• Syn på dig själv? 

• Akuta situationer? 
• Vad skulle du säga bidrar till effektiv kommunikation? 
• Berätta om du upplevt eller märkt någon skillnad i kommunikation från när du börja 

tills nu! 
• Berätta hur arbetsklimatet påverkar kommunikationen och tvärtom? 
• Berätta om ett tillfälle där kommunikationen brustit 

• Varför? 
• Inblandade?  
• Gavs det i uttryck? 
• Hände efteråt? 
• Tänkte du då? 
• Kände du då? 

• Hur fungerar kommunikationen i stressade situationer?  
• Inverkan?  
• Olika?  
• Påverkat patientsäkerheten? 

• Berätta om någon gång som du avstått från att uttrycka dina åsikter?  
• Varför? 

• Påverkat patientsäkerhet? 
• Vad gör att du vågar uttrycka dem? 

• Hur tror du patientsäkerheten påverkas av kommunikationen? 
• Om du jobbat inom vården innan utbildningen – tror du att det påverkat din syn på 

andra professioner? 
• Nytta av detta? 

• Har du några förslag på vad verksamheten skulle kunna göra för att möjliggöra för 
effektiv kommunikation inom teamet? 

• Har du något annat du kommer på som möjliggör för effektiv kommunikation inom 
teamet? 
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Informationsbrev gällande C-uppsats  
Betydelsen av effektiv kommunikation med teamet inom akutsjukvård.  
 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie till dig som är 
nyutexaminerad sjuksköterska på en akutenhet: 
 
Effektiv kommunikation är en viktig byggsten för att kunna bedriva effektiv och säker vård. 
Kommunikation har betydelse för såväl arbetsklimatet som patientsäkerheten. Att komma 
som ny på en arbetsplats kan vara både roligt och spännande som påfrestande och 
skrämmande.  
 
För att undersöka detta närmre kommer jag genomföra en intervjustudie som syftar till att 
generera kunskap om effektiv kommunikations betydelse för teamet, arbetsklimatet, 
patientsäkerheten och sjuksköterskan själv.  
 
Syftet med studien är att beskriva nyexaminerade allmänsjuksköterskors erfarenhet av att 
kommunicera med teamet inom akutsjukvård. Den kommer beröra frågor som teamet, 
arbetsklimat, patientsäkerhet och hierarkier. Förväntat resultat syftar till att ge kunskap till 
nyexaminerade och avdelningschefer men även för studenter och lärare inom 
sjuksköterskeutbildningen gällande vikten av effektiv kommunikation. Förhoppningsvis kan 
den införskaffade kunskapen vara givande för såväl yrkesverksamma sjuksköterskor som 
studenter inför sitt kommande yrkesliv. 
 
Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan.  
 
Plats för genomförandet av intervju får du välja utifrån vad som passar dig. Intervjun beräknas 
ta 30 minuter.  
 
De enda uppgifter om dig som kommer noteras för studien är kön, ålder, antalet månader som  
legitimerade allmänsjuksköterska, lärosäte och arbetsplats. Intervjuerna kommer hanteras och 
behandlas konfidentiellt samt förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det.  
 
Jag heter Johanna Gustafsson Vrågård och går på Linnéuniversitet i Växjö och läser till 
sjuksköterska. I utbildning ingår att genomföra en C-uppsats vilket är anledningen till att 
denna intervjustudie kommer att göras. Vid eventuella funderingar hör gärna av dig! 
 
 
Växjö 2018-11-12 
 
Studerande   Handledare 
Johanna Gustafsson Vrågård Sylvi Persson 
073-8984736   0470708361 eller 0725941318 
jv222gy@student.lnu.se  sylvi.persson@lnu.se



Bilaga 3 
 

 

Samtyckesformulär informant 
Jag har tagit del utav informationen om kandidatuppsats med syftet att beskriva 
nyexaminerade allmänsjuksköterskors erfarenhet av att kommunicera med teamet inom 
akutsjukvård. Jag har fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtycker 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 
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Samtyckesformulär avdelningschef 
Jag har tagit del utav informationen om kandidatuppsats med syftet att beskriva 
nyexaminerade allmänsjuksköterskors erfarenhet av att kommunicera med teamet inom 
akutsjukvård. Jag har fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtycker 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.  
 
Jag som avdelningschef ger härmed mitt samtycke till att studien får genomförs på min 
avdelning.  
 
 
Enhet/Verksamhet 
 
 
Ort, datum 
 
 
Namnunderskrift  
 
 
Namnförtydligande 
 
 Studerande   Handledare 
Johanna Gustafsson Vrågård Sylvi Persson 
073-8984736   0470708361 eller 0725941318 
jv222gy@student.lnu.se  sylvi.persson@lnu.se 
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ETISK EGENGRANSKNING 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

 

  Ja Kanske Nej 

1 
Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som 
rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som 
inte avviker från rutinerna men som är ett led i studien)?   X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka deltagarna 
(t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka?    X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov )?   X 

5 
Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i vetenskaplig 
tidskrift efter studiens genomförande.   X 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk person) 
och anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).     X 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till nivån 
på studien. X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår 
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga 
krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för studien 
är namngivna (student och handledare) X   

 


