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Sammanfattning
Ambulanssjukvården blir allt viktigare i den moderna akutsjukvården då avancerad
akutsjukvård kan utföras i prehospital miljö. World Health Organization menar
att bristande kommunikation är orsaken till upp emot 70 procent av alla
händelseavvikelser. Kommunikation i teamet har stor betydelse för samarbetet kring
den skadade/sjuka patienten. Syftet var att undersöka kommunikation hos
ambulansteamet vid simulerade prehospitala patientfall under utbildning i Crew
Resource Management (CRM). Urvalet bestod av tolv deltagare där samtliga arbetade
inom ambulanssjukvård. Datainsamlingen skedde i samband med ett
utbildningsprojekt i ett ambulansdistrikt i södra Sverige och bestod av 12 stycken
filmer. Dessa analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med deduktiv
ansats. I resultatet framkom tre kategorier utifrån befintliga nyckelord i CRM,
adressering, readback och teamsummering. Analysen visar att de flesta fallen blir
strukturerade genom kroppsspråk, ögonkontakt, att tala högt, även vid ickeadressering, icke-readback eller icke-teamsummering. Icke-verbal kommunikation
såsom kroppsspråk spelar stor roll vid kommunikation i teamet. Ytterligare forskning
behövs inom området för att förstå vilka effekter kommunikationen har kopplat till
patientsäkerhet i det akuta prehospitala patientomhändertagandet.
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Abstract
Ambulance services are becoming more important in modern emergency medical care
as advanced emergency medical care can be carried out in the prehospital
environment. According to World Health Organization poor communication causes as
much as 70% of all healthcare errors. Communication in the team is of great
importance for the teamwork when working with an injured/ill patient. The aim was
to study communication in the ambulance team at simulated prehospital cases during
an education in Crew Resource Management (CRM). The data selection consisted of
twelve participants, all of whom worked in ambulance care. The data collection took
place in connection with a training project in an ambulance district in southern
Sweden and consisted of 12 films. These were analyzed by means of qualitative
content analysis with deductive approach. The results presented three main categories
based on existing keywords in CRM, addressing, readback, and team summary. The
analysis show that most cases are structured through body language, eye contact,
talking loudly, even at non-addressing, non-readback or non-teamsummering. Nonverbal communication like body language plays an important role in communication
with the team. Further research is needed in this area to understand what effects the
communication is linked to patient safety in the emergency pre-hospital patient care.
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Inledning
Ambulanssjukvården blir allt viktigare i den moderna akutsjukvården då avancerad
akutsjukvård kan utföras i den prehospitala miljön. Ambulansteamet består av två
personer varav en bör vara specialistutbildad sjuksköterska. Både medicinsk och
vårdvetenskaplig kunskap behövs hos ambulansteamet för att kunna ge en adekvat
behandling och god omvårdnad. Det ställs höga krav på hälso- och
sjukvårdspersonalens skicklighet och breda kompetens att möta patienter opartiskt
och snabbt kunna växla mellan olika synsätt (Suserud & Lundberg, 2016).
I en rapport med titeln ”To Err is Human” (Kohn, Corrigan & Donaldson, 1999)
framkom det att upp emot 98 000 amerikaner årligen dör av vårdskador. Rapporten
innebar att arbetet med patientsäkerhet startade på allvar för att förändra hälso- och
sjukvårdssystemet genom högre säkerhet och kvalitet (Bunting & Groszkruger, 2016).
I en uppföljande artikel menar James (2013) att det kan vara så många som upp emot
400 000 amerikaner som årligen dör av förebyggbara vårdskador och tycker att
patientsäkerhetsarbetet fortfarande går oacceptabelt långsamt. I Sverige drabbas cirka
110 000 patienter på svenska sjukhus årligen av vårdskador och i 1400 dödsfall
bedöms vårdskadan ha varit en bidragande orsak (SKL, 2017).
Enligt Kohn et al (1999) kan upp emot 70 procent av alla fel som uppstår i vården
bero på den mänskliga faktorn. Ett sätt att minska den mänskliga faktorns misstag kan
vara Crew Resource Management (CRM) (Rall & Dieckmann, 2005; WHO, 2009).
Syftet med att använda CRM inom sjukvården är att veta vilka resurser som finns och
använda dessa för att optimera patientsäkerheten och patientöverlevnaden. CRMutbildning kan leda till en organisatorisk förbättring (Rall & Dieckmann, 2005).
World Health Organization (WHO, 2009) skriver att bristande kommunikation är
orsaken till upp emot 70 procent av alla händelseavvikelser. Kommunikation i teamet
har stor betydelse för samarbetet kring den skadade patienten. När kommunikationen
brister kan det leda till sämre omhändertagande av patienten (Rall & Dieckmann,
2005).

Bakgrund
Ambulanssjukvård
Under de senaste decennierna har ambulanssjukvården utvecklats och genomgått en
stor förändring. I dag är det en kvalificerad akutsjukvård och höga krav ställs på
personalen som arbetar inom ambulanssjukvården. De ska tillgodose patientens
medicinska och omvårdnadsmässiga behov samt även samhällets förväntningar och
krav på verksamheten. Samhället förändras och ambulanssjukvården står hela tiden
inför nya utmaningar för att möta akuta vårdbehov. Detta ställer ökade krav på
bedömningskompetensen hos ambulanssjuksköterskan (Suserud & Lundberg, 2016).
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Inom ambulanssjukvården finns fyra olika utlarmningsprioriteringar som utgår från
den hjälpsökandes symptom (SOS Alarm, 2018):
Prio 1, Akut livshotande symptom eller olycksfall
Prio 2, Akuta men ej livshotande symptom
Prio 3, Övriga ambulansuppdrag
Prio 4, Uppdrag där det inte krävs tillsyn eller vård av medicinsk personal under transporten.
Transporten kan genomföras av ett annat fordon än ambulans. (SOS Alarm, 2018, sid. 1)

I Skåne finns regionala behandlingsriktlinjer i akut prehospitalt omhändertagande som
är utarbetade för att användas inom Region Skåne. Ambulansteamen använder
riktlinjerna i sin dagliga yrkesutövning som stöd för behandlingsåtgärder för olika
sjukdomar/skador (RSPE, 2015).
Ambulanssjuksköterskan
Prehospitalt förekommer yrkeskategorierna ambulanssjukvårdare, grundutbildad
sjuksköterska, specialistutbildad sjuksköterska eller läkare (RSPE, 2017a), där varje
ambulans bemannas med två personer. Sedan 2005 ska alla akutambulanser i Sverige
bemannas med minst en sjuksköterska för att kunna administrera läkemedel (SOSFS
2005:24). Sjuksköterskans uppgift är att bedöma och göra en primär behandling för
att sedan triagera patienten till lämplig vårdnivå. Det är av stor vikt för patientens
hälsa. Därför ställs det höga krav på sjuksköterskans kunskap och förmåga att inhämta
nödvändig information om patienten (Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003; Suserud,
2005). Suserud, Bruce & Dahlberg (2003) visar i sin studie betydelsen av att ha ett
”öppet sinne” för bedömning av patienten. En korrekt bedömning av patienten främjar
patientens hälsa och eventuell rehabilitering av skada/sjukdom. Sjuksköterskans
uppgift är att bedöma och ge en primär behandling för att sedan triagera patienten till
lämplig vårdnivå. Därför ställs det höga krav på sjuksköterskans kunskap och
förmåga att inhämta nödvändig information om patienten (a.a.).
Enligt Suserud & Lundberg (2016) bör minst en av personerna i ambulansteamet vara
sjuksköterska med specialistutbildning i prehospital vård. Specialistsjuksköterskan
har en roll som medicinskt ansvarig. Den medicinskt ansvarige är ansvarig för
medicinska bedömningar, triagering och behandling av patienten under hela den
prehospitala vårdinsatsen. Den medicinskt ansvarige ansvarar även för journalföring,
förvarning och överrapportering (RSPE, 2017b). Riksföreningen för
ambulanssjuksköterskor (RAS) har tillsammans med svensk sjuksköterskeförening
(SSF) utfärdat en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning
ambulanssjukvård. Där beskrivs att den specialistutbildade sjuksköterskan ska
medverka till en helhetssyn av patienten och ta till vara på andras erfarenheter och
kunskaper. Den specialistutbildade sjuksköterskan ska ha ett etiskt synsätt, kunna
vårda kirurgiska, ortopediska, psykiska och medicinska sjukdomar, ha
handlingsberedskap i alla lägen samt kunna vårda vid akuta tillstånd, även i
ogynnsamma miljöer prehospitalt (SSF & RAS, 2012).
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Sjuksköterskans kärnkompetenser
Cronenwett et al (2009) beskriver i sin studie att de sex kärnkompetenserna,
personcentrerad omvårdnad, samverkan i team, evidensbaserad omvårdnad,
förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik bör ingå i all
utbildning för att bidra till högre kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården.
I kärnkompetensen samverkan i team menar Cronenwett et al (2009) att
sjuksköterskan ska ha förmåga att samarbeta med omvårdnadsteamet och andra
professioner runt patienten. Sjuksköterskan ska även kunna hantera konflikter och se
helheten i teamet för att öka kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården.
Kärnkompetensen säker vård innebär att sjuksköterskan har en förmåga att tänka
patientsäkert. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår avvikelserapportering och
liknande som ska förebygga skador hos patienten och vårdutförare (a.a.).
Patientsäkerhetslagens (SFS 2010:659) syfte är att göra vården säkrare genom att
arbeta förebyggande och förhindra vårdskador. Här finns det även beskrivet att
specialistsjuksköterska är en skyddad yrkestitel vilket förutsätter att sjuksköterskan
avlagt en examen som motsvarar utbildning på avancerad nivå.
Enligt Katzenbach och Smith (1993) är definitionen av ett team en mindre grupp med
ett definierat mål som ska uppnås. Teamet har olika kompetenser som kompletterar
varandra och har ett engagemang och ett arbetssätt som är utvecklande. Känslan i ett
team skapas genom kommunikation och kommunikationsmönster och
samhörighetskänsla är viktig i alla team. Ett tillåtande klimat för öppen
kommunikation skapar kunskap och kompetens i teamet. I ett bra team krävs
teamträning för att skapa förståelse och ett gemensamt ansvar för varandra (Klarare,
Hagelin, Fürst & Fossum, 2013). Teamarbete kan ha sina brister då det kan finnas
gruppmedlemmar som inte vågar tänka högt, detta kan leda till
kommunikationsmissar. Ju mer ett team tränar desto mer effektivt blir de i sitt
teamarbete (Hunziker et al, 2011). Att arbeta i multidisciplinärt team kräver många
färdigheter som innebär att inte bara förstå sin egen roll utan också de roller som
andra yrkeskategorier har (Atwal & Caldwell, 2006).
Teamträning inom hälso- och sjukvården har utvecklats de senaste åren och är en
effektiv strategi för att förbättra patientsäkerheten. Teammedlemmarna vågar agera
och göra fel under träningarna vilket gör att gruppen får ömsesidigt förtroende för
varandra (Salas & Rosen, 2013).
Crew Resource Management
Crew Resource Management (CRM) är ett instrument som utarbetats inom
flygindustrin för att förbättra ledarskap, kommunikation och säkerhet. Senare har
även sjukvården anpassat sig till CRM. För att kunna tillämpa detta instrument inom
sjukvården behöver den anpassas till aktuell verksamhet. Idag är CRM en metod som
används inom hälso- och sjukvården för att förbättra patientsäkerheten. CRM går ut
3

på att få sjukvårdspersonalen att fokusera på de mänskliga faktorerna som till stor del
påverkar arbetet och patientsäkerheten. CRM bör tillämpas och övas av alla
inblandande yrkeskategorier. Detta för att utövandet inte ska falla tillbaka i gamla
mönster. Alla yrkeskategoriers kunnande och observationer bör beaktas (Oriol, 2006).
Under CRM:s anpassning till sjukvården infördes femton nyckelord som fortfarande
används som grund, dessa är (Rall & Dieckmann, 2005).;
• känn omgivningen
• planera i förväg
• kalla på hjälp tidigt
• praktisera ledarskap och följarskap
• fördela arbetet
• mobilisera alla tillgängliga resurser
• kommunicera effektivt
• använd all tillgänglig information
• förebygg och hantera fixationsfel
• dubbelkontrollera
• använd kognitiva hjälpmedel
• re evaluera
• koordinera teamarbetet
• fördela uppmärksamheten förnuftigt
• ändra prioriteringen utifrån hur situationen ändras
Kommunikation
Kommunikation är ett utbyte av information mellan två människor, grupper eller
enheter (Nadzam, 2009). Kommunikation kan uttryckas på flera sätt och delas ofta in
i verbal och icke-verbal kommunikation (Härgestam, Hultin, Brulin & Jacobsson,
2016). Nadzam (2009) beskriver icke-verbal kommunikation som ”kommunikation är
inte bara vad en person säger, utan hur han eller hon säger det” (s 184). Det finns en
medvetenhet om att verbal kommunikation är viktigt i teamarbetet kring den akut
sjuke patienten, men även icke-verbal kommunikation är betydelsefull (Härgestam,
Hultin, Brulin & Jacobsson, 2016).
För att stärka patientsäkerheten så är öppen kommunikation, ömsesidig respekt,
effektivitet och delad beslutsfattning viktigt mellan sjuksköterskor och olika
professioner i teamet (Cronenwett, 2009). Enligt en studie av Delupis et al, (2014)
framkom det brister i kommunikationen mellan vårdpersonalen kan orsaka
patientskada. Detta kan förebyggas genom att medvetandegöra bristerna i
kommunikationen. Enligt Apker, Propp, Zabava, Ford & Hofmeister (2006) är
kommunikation en viktig del i ett team för att leda till en bättre vårdmiljö. Detta leder
till ett bättre behandlingsresultat. För att skapa en bra kommunikation gäller det att
teammedlemmarna har en förmåga att inhämta åsikter från varandra (a.a.).
Kommunikationen mellan kolleger är finkänslig och en balans. Teamet kan nå sitt mål
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när alla i gruppen förstår varandra, då blir kommunikationen tydlig och jämställd.
Spänningar i teamet kan påverka kommunikationen negativt (Lingard, Reznick,
Espin, Regher & DeVito, 2002).
För att god kommunikation ska ske, finns behov av en budskapssändare och en
budskapsmottagare. För att veta att budskapet gått fram krävs en
tvåvägskommunikation (Karlsson, 2007). Enligt Rall & Dieckmann, (2005) är
kommunikation nyckeln i en akut situation, men är inte alltid så lätt. Kommunikation
är viktigt för både avsändare och mottagare av ett budskap. Det är viktigt att bekräfta
vad du hörde så att teamet vet att informationen gått fram (a.a.). Carne, Kennedy &
Gray (2012) menar att closed-loop kommunikation är ett effektivt verktyg för att
tydliggöra kommunikation mellan två personer. Closed-loop kommunikation innebär
att till exempel en ordination ges av en sändare till en mottagare. Mottagaren
bekräftar verbalt att den förstått, hört och tagit emot ordinationen. När ordinationen är
utförd informeras sändaren verbalt av mottagaren att ordinationen är utförd. För att
detta ska fungera i ett team så är det viktigt att teamet har en klar rollfördelning (a.a.).
I en studie som Figueroa, Sepanski, Goldberg & Shah (2013) gjort visade det sig att
efter användandet av closed-loop kommunikation och simuleringsövningar upplevde
personalen en förbättrad kommunikation och ett ökat självförtroende. Enligt en studie
som Halverson et al (2011) gjort så visade resultatet att antalet kommunikationsmissar
minskades från 56 missar under 76 timmar till 20 missar under 74 timmar efter
införandet av teamträning med fokus på kommunikation som bygger på CRM.
Slutsatsen var att utbildning i teamträning och kommunikation leder till förbättrad
kommunikation mellan teammedlemmarna (a.a.)
Teoretisk referensram
Den progressiva pedagogiken grundades i början av 1900-talet, grundaren var
filosofen, psykologen och pedagogen John Dewey (1936). Ett uttryck som kopplas
samman med Dewey är ”Learning by doing” eller "Learn to do by knowing and to
know by doing" som Dewey egentligen uttryckte det, alltså att lära sig genom att göra
något där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop (Dewey, 1999). Dewey
anser att utbildning är ett måste för människans förståelse och för den sociala
gruppens vanor och mål. Kunskapsutvecklingen inspirerade Dewey genom att betona
människors behov av att dela erfarenheter. Kommunikationen är viktig för att nå
samstämmighet. Enligt Dewey är all kommunikation bildande och ger en förändrad
erfarenhet (a.a.). Deweys teori kännetecknas genom praktisk handling och lärande av
misstagen genom reflektion. Människan är en social varelse som alltid är i utveckling.
Praktik och teori hör ihop och är varandras förutsättningar och inte varandras motsats
(Dewey, Hartman & Hartman, 2004).
Influerad av Dewey arbetade Hirokawa fram den funktionella teorin för
gruppbeslutsfattande ”the functional theory of group decision making” (Schement &
Ruben, 1993). Kommunikation och interaktion inom en grupp påverkar kvaliteten på
5

de fattade besluten, detta har lett till utvecklingen av den funktionella teorin för
gruppbeslutsfattande (Scott-Poole & Hollingshead, 2005). Denna teori ser
kommunikation som ett verktyg gruppmedlemmar använder för att lösa problem och
fatta beslut. Kommunikation hjälper gruppmedlemmarna att främja rationella
bedömningar och kritiskt tänkande, samt att förhindra gruppmedlemmarna från
felaktigt beslutsfattande och bristfällig problemlösning. Således är kommunikation
avgörande då det gör att gruppmedlemmarna kan uppnå sina mål (Hirokawa & ScottPoole, 1996).
Tre viktiga antaganden för att definiera det funktionella perspektivet på teorin
effektivt gruppbeslutsfattande är enligt Wittenbaum et al (2004):
1. Grupper är målorienterade.
2. Gruppens prestation varierar i kvalitet och kvantitet och kan utvärderas.
3. Interna och externa faktorer påverkar gruppens prestation genom
interaktionsprocesser.
Enligt Hirokawa (1990) krävs en tydlig och innehållsrik kommunikation mellan
gruppmedlemmarna för att kunna bestämma sig för bra lösningsalternativ. För att
kommunikation ska ge bästa resultat måste det finnas möjligheter till olika typer av
interaktion samtidigt. Tre uppgifter anses vara viktiga för betydelsen av
kommunikation vid beslutsfattande inom gruppen, struktur, informationskrav och
efterfrågan av utvärdering (a.a.).
Problematisering
Ambulanssjukvård arbetar ofta med akuta patienter där det ställs betydande krav på
effektivt teamarbete. I dessa situationer spelar kommunikation mellan
ambulanspersonal en stor roll för det fortsatta omhändertagandet, denna
kommunikation står för en stor del av antalet undvikbara vårdskador. Det är därför
angeläget att ytterligare studera kommunikationen hos ambulanspersonal för att kunna
minska andelen vårdskador.

Syfte
Syftet var att undersöka kommunikation hos ambulansteamet vid simulerade
prehospitala patientfall under utbildning i Crew Resource Management.

Metod
Design
Kvalitativ observationsstudie med deduktiv ansats kopplat till teorierna kring
nyckelorden som ingår i kommunikation i CRM.

6

Urval
En förfrågan om att delta i ett utbildningsprojekt i CRM gick ut via mejl till all
ambulanspersonal i ett ambulansdistrikt i södra Sverige. Utbildningsprojektet
initierades av ambulanspersonal (projektledare). Arbetsgivaren gav förutsättningar att
bedriva utbildningsprojektet som ett förbättringsarbete med möjlighet att leda vidare
till ett forskningsprojekt. Planen var att två arbetslag från två olika arbetsställen i
södra Sverige skulle delta i utbildningsprojektet. All ambulanspersonal på de två
arbetsställena kontaktades via mejl och fick svara på om de var intresserade att delta i
ett utbildningsprojekt om CRM och systematiskt omhändertagande. Efter att
svarstiden passerat valde projektledarna ut de två arbetslag som hade störst antal
intresserade deltagare. Alla i dessa två arbetslag bjöds in till ett första
informationsmöte där projektledarna berättade om förutsättningarna för såväl
utbildnings- som eventuellt forskningsprojekt. Deltagandet i utbildningsprojektet var
frivilligt och tre personer av de femton inbjudna valde att inte delta. Kvar fanns tolv
deltagare som var alla positiva till att vidare delta i utbildningsprojektet. Dessa tolv
deltagare fick förfrågan att delta även i forskningsprojektet, vilket samtliga var
positiva till. Inget bortfall fanns under projektets gång av de tolv informanter som
valde att delta i forskningsprojektet.
Inklusionskriterier var yrkesverksam ambulanspersonal, ambulanssjukvårdare,
sjuksköterska eller specialistsjuksköterska, som arbetande i något av de två arbetslag
som deltog i utbildningsprojektet. Exklusionskriterier var studenter samt personal som
vid den aktuella tidpunkten gick introduktionsutbildning.
Tabell 1. Sammanställning av demografiska data hos informanterna
Ålder

Medelålder

Erfarenhet inom
ambulanssjukvård

Kön

Antal informanter

29–45 år

37 år

2–20 år

6 kvinnor
6 män

12 st

Tabell 2. Fördelning av utbildningsnivå hos informanterna
Ambulanssjukvårdare

Ambulanssjuksköterskor

Intensivvårdssjuksköterska

Anestesisjuksköterskor

Antal med >1
specialistsjuksköterskeutbildning

1 st

6 st

2 st

4 st

1 st

7

Datainsamling
Våren 2016 genomfördes filminspelningar i samband med ett utbildningsprojekt i
systematiskt omhändertagande och CRM. Dessa var i första hand tänkta att användas
för att utvärdera utbildningsprojektet och i andra hand för att nyttjas i ett eventuellt
forskningsprojekt. Av de undersökta filmerna i utbildningsprojektet spelades sex
filmer in före utbildningens start och sex filmer efter genomförd utbildningsinsats. De
12 undersökta filmerna, som varar mellan 6:15 till 15:33 minuter, spelades in vid fyra
tillfällen under en period om tre månader. Inspelningarna genomfördes i samband
med teamträningar som var del av utbildningstillfällena, här kallat scenarioövningar. I
scenarioövningarna ingick ett team om två ambulansbesättningar á två personer
således med totalt fyra personer i varje scenarioövning. Som patient i
scenarioövningarna användes en avancerad patientsimulator (SimMan 3G) vilken
styrdes av en operatör som var till viss del gömd för deltagarna. Patientsimulatorns
vitala parametrar förändrades realistiskt utefter deltagarnas medicinska åtgärder och
operatören använde även sin röst genom högtalare för att förtydliga och göra
scenarioövningarna så realistiska som möjligt gentemot ett verkligt patientfall.
Dataanalys
Filmerna spelades in i samband med ett utbildningsprojekt och analyserades med
hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Vid riktad
innehållsanalys görs en strukturerad kodning utifrån teorier eller tidigare forskning.
Ansatsen i denna innehållsanalys ansågs vara deduktiv vilket gör det lämpligt att
relatera mot existerande nyckelord i CRM. Den riktade innehållsanalysen startade
genom att en kodningsguide utformades. I denna skapades ett antal kategorier utifrån
relevanta nyckelord inom CRM. Därefter analyserades filmmaterialet genom att
observatörerna var för sig tittade igenom filmerna för att få ett sammanhang av
materialet (a.a.). Därefter transkriberas materialet till text som noggrant lästes av båda
författarna. Ur texten identifierades meningsbärande enheter som kondenserades och
därpå skedde en kodning som innebar att ett eller några ord sammanfattade de
meningsbärande enheterna i en kod. Denna kod placerades slutligen i den
underkategori eller kategori som knöt an till nyckelorden i CRM.
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Tabell 3. Exempel på analysprocess

Meningsbärande enhet

Kondenserad
meningsbärande enhet

Kod (verktyg)

Underkategori

Kategori

1: Räknar du 2 (namn på den
som tilltalas)?

Ambulanspersonalen vill
gemensamt vända patienten
och den som är vid
huvudänden räknar högt så
att alla vänder patienten
samtidigt.

Strukturerat

Adressering

Adressering

MA ber en ambulanskollega
att inspektera patientens
baksida i samband med
stockvändning.

Ostrukturerat

Icke-adressering

Adressering

1: Vi vänder han mot mig så
tittar du på ryggen.

Ögonkontakt
Tilltalad med namn
- svarar

Ej ögonkontakt
Börjar prata om
annat

Forskningsetiska överväganden
Hänsyn tas till informanternas integritet, sekretess och anonymitet i enlighet med
Helsingforsdeklarationen (WMA, 2018). Därför kommer filmernas innehåll endast att
observeras av författarna och deras handledare samt kommer att förvaras inlåst. Det
finns risk att informanterna skulle känna obehag eller kränkas om filmerna kom att
publiceras offentligt. Inspelningarna genomfördes i en uppbyggd lägenhet där det
endast befann sig personer som deltog i utbildningsprojektet. Det fanns inga patienter,
anhöriga eller besökare som kunde filmas utan tillstånd då det inte filmades i lokaler
avsedda för vårdarbete. Deltagandet var helt frivilligt och skriftligt informerat
samtycke inhämtades före filminspelningarna. Informanterna fick inom ramen för ett
förbättringsprojekt möjlighet att under ordinarie utbildningstid utvecklas i sitt arbete.
De fick öva sina icke-tekniska färdigheter och omhändertagande av patientsimulatorer
under överinseende av erfarna instruktörer. Återkoppling följde efter varje scenario
och informanterna fick möjlighet att reflektera över sitt handlande.
Då videofilmerna observeras kunde det uppkomma data som inte var förväntad.
Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2018) finns en skyldighet att även publicera
negativa data. Det innebar att diskussioner fördes med handledaren om vad som
skulle presenteras, i de fall resultatet kunde uppfattas som känsligt.
Projektet omfattades inte av lagen om etikprövning av forskning som avser människor
men projektet är granskat och godkänt av den lokala etikprövningsgruppen på
Högskolan i Halmstad. Diarienummer UI2017/117.
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Resultat
Resultatet utgick från tolv filmade observationer i ett utbildningsprojekt i systematiskt
omhändertagande och CRM. Resultatet beskrivs i löpande text och förstärks med
förtydligande citat från observationerna. De presenteras i tre kategorier, adressering,
readback och teamsummering. Under varje kategori sker uppdelning i
underkategorier. Underkategorierna är adressering, icke-adressering, readback, ickereadback, teamsummering och icke-teamsummering.
I texten nedan anger ambulanspersonalens avidentifierade namn deras roll/placering i
ambulanserna enligt följande system:
ETT = medicinskt ansvarig (MA), högst medicinsk kompetens ur första ambulansen
på plats och tillika den som leder omhändertagandet på platsen.
TVÅ = ambulanskollega ur första ambulansen.
TRE = högst medicinsk kompetens i den hjälpande/biträdande andra ambulansen på
plats.
FYRA = ambulanskollega ur andra ambulansen.
I texten anges ur transkriberad text vilken person som citeras med siffrorna 1, 2, 3 och
4 enligt samma system som ovan.
Adressering
Adressering
Med adressering menas då deltagarna tilltalar varandra med namn då de
kommunicerar verbalt.
I observationerna var det en fördel för teamet att använda namn då en person
tilltalades, det gav en tydlighet då alla i teamet visste vem som tilltalades. Om
personen som pratade hade ögonkontakt med mottagaren blev kommunikationen
tydligare och samarbetet kring patienten flöt på lättare. I huvudsak leddes
kommunikationen av den medicinskt ansvarige (MA) som också var den som ledde
omhändertagandet av patienten. Det noterades att MA var den som pratade mest
under de simulerade patientfallen.
Då MA gör en teamsummering delar denne också ut arbetsuppgifter till sin
ambulanskollega.
”Kan vi förbereda för att sätta nål där på den sidan TVÅ?”. (Film 7)
Den första ambulansen har kommit till platsen, då är det bara två ambulanspersonal
vid patientens sida. MA har ögonkontakt med sin kollega i samband med frågan
angående nålsättning. Kollegan svarar och tittar på MA. Ambulansteamet är
samspelta och det blir en klar struktur i deras arbete.
MA fördelar arbetsuppgifterna till ambulanspersonalen på plats
”FYRA sätter nål”. (Film 9)
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MA är filmad från midjan så ögonkontakten kan ej bedömas. MA pekar med hela
handen till sin kollega och delar ut uppgiften. Pratar högt och tydligt. Kollegan svarar
och påbörjar sin uppgift direkt. Strukturerat genom bra teamledning och följsam
kollega.
Icke-adressering
Med icke-adressering menas att deltagarna inte använder namn utan till exempel säger
du eller använder icke-verbalt språk.
MA ber en i ambulansteamet att fortsätta stabilisera huvudet under tiden patienten
spännes fast på spineboard.
”Du kan fortsätta hålla där”. (Film 3)
MA pratar rakt ut i rummet, ingen ögonkontakt med kollegan som han ber fortsätta
stabilisera nacken på patienten. Kollegan svarar inte, fortsätter hålla nacken men vet
ej om han hört MA. Ostrukturerat genom att inte tydligare visa att MA pratar till sin
kollega och kollegan svarar ej.
Ambulanspersonalen ska förvarna akutmottagningen att denne kommer som prio 1
”Om du börjar förlarma”. (Film 3)
En i ambulansteamet säger till MA att förvarna in till akuten. MA svarar att det ska
han göra. Strukturerat genom ögonkontakt och att uppgiften blir utförd direkt.
Readback
Readback
Med readback menas att mottagaren repeterar relevant information ex. 130/80.
MA efterfrågar en kroppstemperatur.
”36,1 i temp” svarar kollegan.”36,1 i temp” upprepar MA. (Film 5)
MA efterfrågar kroppstemperaturen till ambulansteamet. En kollega tar tempen och
säger svaret till MA och tittar på henne. MA upprepar svaret högt och tydligt.
Strukturerat genom ögonkontakt och genom att upprepa svaret högt minskas risken
för felvärde. Alla i ambulansteamet hör svaret.
En i ambulansteamet informerar MA om pupillerna.
”Pupiller ua” informerar en i ambulansteamet. ”Pupiller ua, tack för det”
svarar MA. (Film 11)
En i ambulansteamet informerar MA om pupillerna, de har ingen ögonkontakt men
genom att svaret upprepas så blir det strukturerat och kollegan vet att budskapet gått
fram.
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Icke-readback
Med icke-readback menas att mottagaren svarar jakande/motsvarande, använder ickeverbalt språk eller inte alls ger respons på sändarens budskap.
MA ber kollega att sätta perifer venkateter och ta blodsocker.
”Tar du det TRE...?” frågar MA. ”Hmmmm” svarar kollegan. (Film 2)
MA har låg samtalston och tempo saknas i vårdarbetet runt patienten. MA ber kollega
om perifer venkateter och blodsocker. Kollegan bredvid svarar utan att upprepa
uppgiften tydligt. Ostrukturerat, ingen ögonkontakt, vem pratar med vem, inga tydliga
svar att uppgiften är uppfattad.
Ambulansteamet diskuterar hur de ska kunna titta på baksidan av patienten.
”Vi tippar honom åt mitt håll” säger en av ambulanspersonalen. ”Ja” svarar
MA. (Film 3)
Ambulansteamet arbetar nära intill patienten. Strukturerat genom att alla i
ambulansteamet tittar upp på varandra och är överens genom nickningar/ögonkontakt
och svar.
Teamsummering
Teamsummering
Med teamsummering menas att en komplett eller inkomplett sammanfattning enligt
A-E genomförs högt till teamet.
Teamsummeringen har gjorts på två olika sätt under inspelningarna. Första exemplet
är att MA själv går igenom teamsummeringen enligt A-E konceptet.
Efter att ha låtit ambulansteamet arbetat med att stabilisera patienten går MA in och
gör en ny teamsummering.
1: A-fritt
3: vi har en man som håller sin luftväg här
1: Fri luftväg nu ja
1: B, syrgas har han fått, jag ska lyssna på lungorna. Fina radialaspuls…
eller radia… eller fina andningsljud bilateralt. Har en AF på runt 14–16,
normalt andningsarbete, fina normala mönster, C - har vi fortfarande en
radialis
2: oregelbunden runt 100
1: oregelbunden som han ska ha, han har ett blodtryck på 215/125
2: kallsvettig och blek
1: kallsvettig och blek. Har vi en temp?
2: 36.1
1: Ska jag, där har vi en ficklampa
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4: Yes
3: 16 i Af, jag har kollat dom är normala
1: normala pupillrar, då tar vi ett blodsocker också
4: Det är taget
1: och det var
4: 6.9
1: 6.9
4: och där är infart. (Film 8)
MA halvsitter vänd mot ambulansteamet, har ögonkontakt med samtliga. Visar med
hela handen mot patienten när han ger en strukturerad teamsummering. MA pratar
högt och bestämt, ambulansteamet sitter tysta och lyssnar.
Andra exemplet är att MA pekar eller tilltalar med namn till den person i
ambulansteamet som har ansvar för en uppgift. Tillsammans gör ambulansteamet en
teamsummering med MA som är strukturerad.
MA gör den första teamsummeringen.
1: A (pekar mot 2)
2: fri luftväg
1: B
2: andas 18 i AF på 10 liter på mask
1: Ja, C-(pekar mot 4)
4: 92/50 och 120
1: Takykardi vi misstänker blödning
4: Ja
1: E eller D (pekar mot 2)
2: normala pupillrar, vaken
1: E - skottskada buken (Film 9)
MA ställer sig upp, pratar med hög och bestämd röst. Pekar mot den i
ambulansteamet som han ställer frågan till. Alla i ambulansteamet är med direkt och
svarar på frågan. Hela ambulansteamet engageras och teamsummeringen blir
strukturerad och allt arbete runt patienten flyter på.
Icke-teamsummering
Med icke-teamsummering innebär att A-E används färre än 2 gånger per summering
eller inte alls.
När teamsummering inte sker till samtliga teammedlemmar upplevs ingen tydlig
struktur och ambulansteamet börjar småprata med varandra. Vid otydlig
rollfördelning finns risk att arbetet runt patienten inte flyter på och då inte blir säkert.
Ambulanspersonalen gör en första icke-teamsummering.
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1: Ska vi ta och gå igenom vad vi har, vi har ju fri luftväg vi har, vi har en
andning lite dämpade ljud, han kanske är lite sjuk sedan tidigare här. Han
svarar inte riktigt, vi vet ju inte om han har D eller om det bara är alkohol
eller om han har någon… (Film 1)
MA sitter på knä. Har ingen ögonkontakt med övriga i ambulansteamet. Oklart om
samtliga i ambulansteamet uppfattar teamsummeringen. Här ses en ostrukturerad
teamsummering.
MA gör en icke-teamsummering när andra ambulansen anländer till platsen.
1: Här har vi Erik född 42, vatt saknad sedan några dagar, hittad så här på
golvet när polisen kommer in. Han andas ok, syresätter sig lite dåligt 95–96.
Bra andningsljud bilateralt. Svag och takykard i radialis. Blodtryck fick vi här
nu 90/50, vi behöver sätta ett dropp här. Han har kissat på sig… (Film 10)
MA gör en icke-teamsummering, sitter ner men gör sig hörd av att prata högt och
vänder sig mot samtliga i ambulansteamet. Visar med hela handen när hon pratar,
övriga i ambulansteamet lyssnar och väntar på att få en uppgift. Det sker strukturerad
teamsummering av MA och övriga teammedlemmar är följsamma.

Diskussion
Metoddiskussion
Kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats användes vilket möjliggjorde
undersökning av kommunikation hos ambulansteamet. Valet av deduktiv ansats var
att det redan fanns nyckelord att koppla kategorier till. Att använda kvantitativ analys
ansågs olämpligt då det fanns tveksamheter till om materialet var tillräckligt stort.
Enligt Härgestam, Hultin, Brulin & Jacobsson (2016) uppstår svårigheter kring
kommunikation i teamet när nya teammedlemmar sätts tillsammans. Om nya personer
ingår i teamet krävs mer verbal kommunikation för att teammedlemmarna ska förstå
varandra. Teammedlemmarna i denna studie har arbetat tillsammans under lång tid
vilket möjligen kan ha påverkat resultatet jämfört med om teammedlemmarna inte var
så vana att arbeta tillsammans.
Observationerna har genomförts i simulerad miljö i en och samma lägenhet utan
andra störande moment. Sauter et al (2016) menar att övning i simulerade scenarion
ger positiv effekt då personalen sedan arbetar med verkliga scenarion. Möjligen hade
resultatet blivit annorlunda om observationerna gjorts i verklig miljö, dels med byte
av fysisk plats vid varje patientfall men även om det varit en verklig patient.
Simuleringen genomfördes i så verklig miljö som det var möjligt med bland annat
radiokommunikation, ambulansväskor etcetera. Patienten som användes i detta
projekt var en avancerad patientsimulator (SimMan 3G) vilket kan vara jobbigt för
informanterna då de inte riktigt visste om och hur patientsimulatorn reagerade i
relation till en riktig människa. Teammedlemmarna kan då uppleva att de spelar teater
och därför bekymras för att bli observerade. Ett fåtal informanter visade med sitt
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kroppsspråk att de inte var bekväma med att bli filmade. Decker et al (2013) menar att
det är instruktörernas ansvar att skapa en trygg miljö för deltagarna. Situationer kan
bli ångestladdade och stressande vid simuleringsövningar samtidigt som flera
sjuksköterskor tyckte att deras självförtroende stärktes och att de fick insikter om sig
själva de tidigare inte haft (a.a.).
Trovärdigheten i en kvalitativ studie bedöms genom begreppen, tillförlitlighet,
överförbarhet, verifierbarhet och giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). I syfte att
stärka tillförlitligheten användes triangulering genom att två observatörer analyserade
det filmade materialet var för sig och sedan diskuterade det gemensamt.
Tillförlitligheten stärktes även genom att tydligt visa på hur analysen genomförts och
att en tabell över analysprocessen redovisades (se tabell 3). Överförbarheten beskriver
hur studiens resultat kan överföras till ett annat sammanhang (a.a.). Det är upp till
läsaren att besluta om resultatet är överförbart, vilket tydliggjordes genom en
noggrann beskrivning av metod, urval, datainsamling och analys. För att ge tyngd i
verifierbarheten transkriberades filmerna ordagrant till text, analyserades genom
triangulering och citat användes i resultatet. I metoden är tiden för insamlat material
beskriven vilket behövs för att tydliggöra giltigheten i studien (a.a.)
Resultatdiskussion
Forskning visar att simuleringsövningar är ett bra verktyg för inlärning av CRM
(Sauter et al, 2016; Figueroa et al, 2013). Det styrks även genom Frengley et al.
(2011) som i sin artikel beskriver att simuleringsträning förbättrar teamets totala
teamarbete. Teamen inom hälso- och sjukvård varierar ofta i nya
teamsammansättningar. Inom ambulanssjukvården behövs en grund så att alla kan
arbeta med varandra. Det är vanligt att två ambulanser från olika stationer kallas till
samma ärende och behöver då kunna arbeta och kommunicera på ett likartat sätt. I sin
funktionella teori om gruppbeslutsfattande ser Hirokawa att kommunikationen inom
gruppen är av vikt för att lösa problem och fatta beslut, vilket kan vara en stor fördel
vid temporära gruppsammansättningar (Hirokawa & Scott-Poole, 1996).
I analysen av filmerna utifrån tre kategorier samt indelningen i underkategorier blir de
flesta fallen strukturerade genom kroppsspråk, ögonkontakt, tala högt fast det är ickeadressering, icke-readback eller icke-teamsummering. Även Härgestam (2015) har
sett att kroppsspråk, ögonkontakt och att tala högt är viktigt. MA blandar både verbal
och icke verbal kommunikation för att på bästa vis uttrycka budskapet. Enligt
Härgestam (2016) bör simuleringsträning praktiseras för att förbättra
patientsäkerheten både i verbal och icke-verbal kommunikation.
Adressering
De ambulansteam som observerats, kände alla varandra till namn vilket underlättade
arbetsfördelningen. Ambulansen får ofta uppdrag tillsammans med andra ambulanser
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från annat distrikt, då är det svårare att tilldela en person en uppgift med namn.
Härgestam & Hultin (2016) fann i sin studie att när de kom in nya teammedlemmar så
försvårade det icke verbala kommunikationen. Härgestam & Hultin (2016) menar
också att när ledaren pekar och betonar budskapet genom att säga ”du” så förstärker
och tydliggör det budskapet.
Det är viktigt att MA identifierar sig med sin roll gentemot ambulansteamet. Castelao,
Boos, Ringer, Eich, & Russo (2015) menar i sin artikel att teamets prestation
förbättras när ledaren tar ett steg tillbaka. Genom att ledaren tar ett steg tillbaka
skapar MA sig överblick över situationen och det skapar trygghet i ambulansteamet
och en bra teamkänsla uppstår. De filmer där MA tar ett steg tillbaka visar att MA får
kommandot över gruppen, blir strukturerat då MA inte deltar i uppgifter som är direkt
patientnära.
Readback
Kommunikation ska vara enkel och rak. Under observationerna har vi sett att
repetition av information minska risken för missförstånd och ger även information till
övriga teammedlemmar. Rall & Dieckmann (2005) menar att sändaren försäkrar sig
om att meddelandet har nått fram till mottagaren och att mottagaren meddelar
sändaren att denne har förstått meddelandet. Vikten av att använda standardiserade
readback beskrivs i Prabhakar et al (2012) där sjukvården jämförs med flygindustrins
användande av rätt readbacks.
Teamsummering
Det spelar inte så stor roll om det är teamsummering eller icke-teamsummering,
viktigare är hur ledaren i teamet kommunicerar med övriga medarbetare/följare.
Viktigt är att tala högt så att alla i teamet hör och kan engageras. Härgestam, Hultin,
Brulin & Jacobsson (2016) menar att röst, ögonkontakt och gester är viktiga för en
tydlig kommunikation och för att nå lyssnarnas uppmärksamhet. Vidare menar
Härgestam, Hultin, Brulin & Jacobsson (2016) att det viktigaste inte är vad som sägs
utan hur det sägs vilket ses upprepade gånger framförallt under teamsummering och
icke-teamsummering. Då har vi sett att teamet når ett engagemang trots att all
information inte kommer fram under teamsummering.
I resultatet framkom att teamsummering eller icke-teamsummering enligt den
definition som angetts i resultatet har liten betydelse. Det viktiga för teamet är att
teammedlemmarna får en sammanställning och ett mål att arbeta mot. Courtenay,
Nancarrow & Dawson (2013) menar att teamledaren har det yttersta ansvaret för att
skapa mål och att samarbeta i samma riktning.
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Konklusion
Ambulansteamen kommunicerar på olika sätt för att överföra viktig information kring
patientens tillstånd. Vissa teammedlemmar använder ett strukturerat sätt att
kommunicera på medan andra kommunicerar på ett ostrukturerat sätt. Hur tydlig
kommunikationen var skiljde såväl på vilken individ det var som på vilken roll
vederbörande hade i teamet. Det fanns skillnader i hur tydlig kommunikationen var
mellan de olika teamen. Icke-verbal kommunikation såsom ögonkontakt och gester
spelar stor roll i hur kommunikationen kring patienten förmedlas.

Implikation
Inom ambulanssjukvården är behovet av att samverka i team och kommunicera rätt av
stor vikt då personalen ofta arbetar i akuta situationer. Genom att ambulanspersonal
medvetandegörs av hur viktigt det är att kommunicera på ”rätt sätt” kan förståelsen av
dess effekter öka. Exempelvis betydelsen av att använda såväl sin röst som sitt
kroppsspråk för att förstärka den verbala kommunikationen. Ytterligare kunskap om
hur kommunikationen påverkar teamarbetet kan ge ökad förståelse för risker med
bristande kommunikation samtidigt som det ger en insikt i behov av att använda
verktyg för effektiv kommunikation. Ytterst påverkar detta patientsäkerheten i det
akuta prehospitala patientomhändertagandet. För att optimera kommunikationen i
teamarbetet bör teoretisk och praktisk CRM-utbildning inkluderas vid inskolning av
nya kollegor.
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”CRM inom ambulanssjukvård?”
Du tillfrågas om deltagande i ovanstående studie.
Crew Resource Management (CRM) har som huvudsakliga uppgift att skapa förbättrade
förutsättningar för god kommunikation, ledarskap och samarbete för att minimera fel, öka
säkerheten och motverka hierarkiska strukturer. Inom hälso- och sjukvården har CRM
kommit att ha blivit mer populär de senaste decennierna, varpå arbetssättet har
implementerats vid olika sjukvårdsenheter. Inom ambulanssjukvård i Sverige är
erfarenheterna av implementering av CRM begränsade.
Syftet med detta projekt är att belysa förutsättningarna för implementering av CRM inom
operativ ambulanssjukvård.
För att kunna besvara syftet bedrivs in-situ övningar (simuleringsmiljö), där deltagarna
frivilligt har anmält sig att delta och bidra till att kunna utvärdera och skapa förutsättning för
vidare arbete med arbetsmodellen. Ett steg i att möjliggöra utvärdering är att analysera
kommunikationen, verbal som icke-verbal samt teamarbetet, med fokus på ledarskap under
de simuleringar som genomförs inom ramen för projektet.
Med Din tillåtelse vill vi gärna ljud-och videouppta simuleringarna. Inspelningen kommer
att förvaras inlåst så att ingen obehörig kan ta del av den, för att sedermera analyseras enligt
vedertagen och vetenskapligt accepterad metod.
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak
eller med några konsekvenser för Dig. Om resultatet av data från inspelningarna publiceras
kommer det att redovisas så att Du inte kan identifieras.
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