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Abstrakt 

 
I arbetet som anestesisjuksköterska sker möten med patienter med ibland svåra sjukdomar och 

skador. Det är ofta korta möten i en högteknologisk miljö, vilket ställer höga krav på 

anestesisjuksköterskans kompetens.  Syftet med studien var att undersöka vad 

anestesisjuksköterskan har för syn på och erfarenhet av återkoppling och uppföljning på sitt 

arbete samt hur anestesisjuksköterskan upplever sitt behov av denna återkoppling/uppföljning 

som en del i sin kompetensutveckling. Författarna har genomfört en kvalitativ intervjustudie, 

med intervjufrågor av semistrukturerad karaktär. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys och resulterade i sex kategorier. Studien visar att deltagarna ser återkoppling 

och uppföljning i arbetet som kompetenshöjande och givande, och man anser det vara en 

mycket viktig del i den egna kompetensutvecklingen. Trots att verksamheten ofta inte initierar 

eller har möjlighet till denna typ av återkoppling/uppföljning, genomförs det ofta ändå i det 

dagliga arbetet, då på den enskilda anestesisjuksköterskans initiativ. En generell uppfattning 

är att det krävs en strukturerad modell för återkoppling/uppföljning för att höja kvaliteten i 

omvårdnaden, men även som ett led i ökad kunskap och förståelse för anestesisjuksköterskan. 

 

Nyckelord: anestesi, kompetensutveckling, omvårdnad, uppföljning/återkoppling, kvalitativ 

innehållsanalys 



 

Abstract 

 
Working as a anesthesia nurse, you encounters patients with sometimes serious illnesses and 

injuries. It is often short meetings in a high- tech environment, which places high demands on 

the skills of the anesthesia nurse. The purpose of this study was to investigate the anesthesia 

nurses visions and experiences of feedback and follow up on their work, and how they 

perceive their need of feedback/ follow-up as part of their professional development. The 

authors have conducted a qualitative study, with interview questions of semistructured nature. 

The interviews have been analyzed with qualitative content analysis and resulted in six 

categories. The study shows that participants consider the feedback and follow-up work as 

skill-enhancing and rewarding, and they believe it to be a very important part of their own 

competence development. Although the workplace often does not initiate or are able to this 

kind of feedback/ follow-up, it is still implemented in daily work, then on the individual 

anesthesia nurse initiatives. A general view is that it requires a structured model for feedback/ 

follow-ups to improve the quality of care, but also as part of a greater knowledge and 

understanding of the anesthesia nurse. 

 

 

Keywords: anesthesia, feedback, follow-up, nursing, skills development, qualitative content 

analysis
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1. Inledning 

Den komplexa och högteknologiska vårdmiljön på operationsavdelningen ställer höga krav på 

anestesisjuksköterskans kompetens och arbetet innebär ett oerhört stort ansvar gentemot 

patienten. Att söva en patient som kanske både är rädd och har ont inför en operation, ställer 

höga och noggranna krav, inte bara fysiologiskt utan även att bemöta patienten där denne 

befinner sig just där och då. Anestesisjuksköterskans uppgift är att optimera patientens 

förutsättningar och tillstånd under det perioperativa förloppet, och där ingår även att motverka 

en lång rad postoperativa komplikationer som smärta, illamående, kräkningar, trycksår etc. 

Författarna vill undersöka hur anestesisjuksköterskan ser på återkoppling och uppföljning i 

det dagliga kliniska arbetet, dess betydelse och utvecklingspotential. Vi avser även kartlägga 

huruvida anestesisjuksköterskan upplever att återkoppling/uppföljning påverkar sin 

kompetensutveckling. 

 

Återkoppling och uppföljning kan inom olika vetenskaper definieras olika, och kan utföras 

och eftersträvas med olika syften. Nationalencyklopedin definierar återkoppling som 

”principen att föra tillbaka signaler från ett system och låta denna information i sin tur 

påverka systemet” (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ 

%C3%A5terkoppling). Uppföljning beskrivs som ”ett arbete som utforskar eller bygger på 

tidigare arbeten” (http://www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Verksamhetsplanering/Uppfoljning-

och-utvardering/). Återkoppling och uppföljning kan även genomföras och utvärderas på 

många sätt. Gemensamt för dessa begrepp enligt författarnas definition är en individuell eller 

organisatorisk strävan efter kunskapsutveckling kring ett skeende eller situation som inträffat.  

Eftersom återkoppling och uppföljning ofta används synonymt men av vissa som åtskilda 

begrepp, kommer författarna i arbetet benämna dessa begrepp återkoppling/uppföljning. Det 

har emellertid specificerats där ett visst begrepp avsågs i presentationen av resultatet. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Anestesisjuksköterskans profession 

I arbetet inom anestesiologisk omvårdnad sker förhållandevis korta möten med patienten, men 

där anestesisjuksköterskan inte sällan ställs inför svåra etiska och moraliska frågor. Hovind 

(2005) beskriver arbetet som högteknologiskt, och där anestesisjuksköterskan skall tillgodose 

patientens behov av behandling och omvårdnad både i samband med akuta situationer i och 

utanför sjukhus, såväl som vid planerade undersökningar, procedurer och operationer. 
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Hellmuth menar vidare att anestesisjuksköterskan, till skillnad mot många andra 

sjuksköterskeprofessioner alltid finns vid patientens sida under hela anestesisjuksköterskans 

vårdansvar. Anestesisjuksköterskan verkar som patientens advokat och måste tillse att all 

omvårdnad sker med respekt för patientens egen integritet, och att denne behandlas som en 

självständig, handlande och tänkande människa. Anestesisjuksköterskan har ett eget 

yrkesansvar och ansvarar personligen för de handlingar denne genomför. Hovind beskriver att 

arbetet skall utföras i överensstämmelse med beprövad erfarenhet och vetenskap. 

 

2.2 Anestesisjuksköterskans ansvar 

Socialstyrelsen klargör i författningen SOSFS 1995:5 att specialistsjuksköterska skall ” följa, 

utnyttja och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete- samt ta initiativ till och leda 

utvecklingsarbete”. I Högskoleförordningen 1993:100 (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument 

-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/) står 

att läsa att specialistsjuksköterskan skall inneha ”förmåga att medverka i planering, 

uppföljning och utveckling av verksamheten samt bidra till ett effektivt resursutnyttjande”. 

 

Det står även att läsa i patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 (http://www.riksdagen.se/sv/ 

Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-

659/) att vårdpersonal är skyldiga till att patientsäkerheten upprätthålls, men att 

sjuksköterskor med specialistutbildning förväntas ta ett större steg till att driva 

kompetensutvecklingen framåt. Vidare står att läsa i SOSFS 2005 (http://www.socialstyrelsen 

.se/ists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052) Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska, att högre kompetens är nödvändig för att det kliniska arbetet skall 

kunna utvecklas. En specialistsjuksköterska har ett större ansvar att bedriva 

kvalitetsutveckling inom sitt specifika område och där ingår även att ta hänsyn till 

kvalitetsindikationer genom olika mätningar och att sedan åtgärda det som mätts. 

 

2.3 Kompetensutveckling 

Enligt Gunningberg, Brudin och Idvall (2010) har studier påvisat att bristande kompetens och 

resursbrist ofta är en viktig faktor till att utvecklingsarbetet ej kan utföras på ett optimalt sätt. 

Det beskrivs vidare att det är specialistsjuksköterskans roll att förutom sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter även tillföra kunskap om hur utvecklingsarbetet kan och bör främjas. Aiken, 

Clarke, Sloane, Sochalski & Silber, (2002) visar i en annan studie på att ju högre kompetens  
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sjuksköterskor har, ju lägre är inte bara mortaliteten hos patienterna utan även kostnaderna 

och antal vårddagar. Vidare visar en annan studie gjord av Aiken et al, (2012) att kvalitets– 

och säkerhetsutvecklingen blir märkbart förbättrad ju mer kunskaper omvårdnadspersonal bär 

på. 

 

Morag och Lyne (2000) påvisar i en studie där 32 erfarna sjuksköterskor verksamma på en 

postoperativ avdelning djupintervjuats, hur sjuksköterskans kunskaper utvecklas genom ökad 

erfarenhet, tillgång på externa kunskapskällor samt möjlighet att utöva sina förvärvade 

kunskaper i praktiken. De kunde efter genomförda intervjuer identifiera två typer av kunskap. 

Författarna beskriver den referentiella kunskapen, vilken utvinns från de externa 

kunskapskällorna tillgängliga såsom riktlinjer, litteratur etc. Författarna menar vidare att när 

sjuksköterskan integrerar denna kunskap med sin egen personliga och erfarenhetsbaserade 

kunskap, utvinns vad författarna benämner effektiv kunskap. Väl integrerat, använder 

sjuksköterskorna den effektiva kunskapen som beslutsgrund i sitt dagliga arbete, och ökar 

möjligheterna till att uppnå fastställda mål med omvårdnaden. Författarna konstaterar även i 

sin studie vikten av fortlöpande praktisk träning för att kunna upprätthålla och utveckla denna 

effektiva kunskap. De menar även att de sjuksköterskor som aktivt i sitt arbete deltar i 

beslutsfattande, ökar sin erfarenhet och därmed den effektiva kunskapen, även har större 

benägenhet att vidare öka den referentiella kunskapen. 

 

Ett annat sätt att öka kunskapsnivån inom verksamhetens områden är de egenkontroller som 

skall utföras av den ledningsansvarige eller den chef som ansvarar för verksamheten. I 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, står att läsa att ”egenkontroll är en kvalitetssäkring av verksamheten”. Dessa 

kontroller skall genomföras och dokumenteras regelbundet (http://www.socialstyrelsen. 

se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18777/2012-6-53.pdf). 

 

Benner (1993) beskriver att ”Ett viktigt första steg för sjuksköterskor är att utveckla 

samstämmighet i sitt deskriptiva kliniska språk. Detta sker i ökad utsträckning i 

omvårdnadshandledning, men kan ytterligare utvecklas genom systematiserade strategier för 

at dokumentera och jämföra kliniska bedömningar och kliniskt språk. Benner beskriver även 

sjuksköterskans kompetensutveckling i fem steg, från novis till expert. Sjuksköterskor på 

nivåerna skicklig och expert kan ha nytta av meningsutbyten, kliniska fallstudier och 

möjligheter att genomföra och delta i forskning om kliniska problem. För närvarande är 
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mycket få personalutbildningsprogram inriktade på sjuksköterskornas behov på de här 

nivåerna. Ökade ansträngningar på det här området skulle förbättra patient-omvårdnaden och 

få de yrkesskickliga sjuksköterskorna att stanna kvar i yrket.  

 

3. Problemformulering 

Författarna har under den verksamhetsförlagda utbildningen inom ramen för 

anestesisjuksköterskeutbildningen noterat att uppföljning och feedback angående patientens 

postoperativa välbefinnande ofta saknas. Då anestesin är avslutad och patienten är 

överrapporterad till postoperativ avdelning/uppvakningsavdelning, lämnar 

anestesisjuksköterskan patienten och påbörjar arbetet med nästa patient. Då det finns 

individuella skillnader vid varje anestesi, kan detta komma att påverka resultatet av den 

postoperativa omvårdnaden, avseende en lång rad omvårdnadsproblem. Ett kontinuerligt 

lärande genom granskning och reflektioner kring sitt arbete, med återkoppling/uppföljning 

som instrument, kan inverka positivt på anestesisjuksköterskans kompetens, och därigenom 

minska patientens lidande. Benner (1993) menar att det är nödvändigt att sjuksköterskor 

skriftligt noterar sina ”tidiga varningssignaler” och för lärande avgörande patientfall så att de 

kan förbättra och dokumentera sina kliniska lärdomar. Detta kan utgöra ett rikhaltigt 

bakgrundsmaterial för forskningsändamål. I litteraturgenomgången framkommer att 

forskningen kring hur återkoppling/ uppföljning påverkar anestesisjuksköterskor i 

kompetensutvecklingen är bristfällig. I syfte att öka denna kunskap, samt undersöka hur 

återkoppling/ uppföljning kan öka kvaliteten på den anestesiologiska omvårdnaden, vill 

författarna genomföra denna studie. 

 

4. Syfte 

Studiens syfte var att beskriva anestesisjuksköterskornas erfarenheter och upplevda behov av 

återkoppling/ uppföljning i relation till den anestesiologiska omvårdnaden samt sin egen 

kompetensutveckling. 

 

5. Metod 

5.1 Design  

Författarna har genomfört en empirisk studie med kvalitativ design. Den kvalitativa designen 

beskrivs av Polit och Beck (2010) som holistisk, där en förståelse för helheten i den 

frågeställning som studeras eftersträvas. Vidare har författarna till denna studie valt att 
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kategorisera denna som en kvalitativ, deskriptiv studie. Polit och Beck menar att den 

kvalitativa, deskriptiva designen inte direkt utgår från en specifik forskningstradition.  

 

5.2 Deltagare och procedur  

Tio anestesisjuksköterskor har rekryterats från två sjukhus från två olika städer i Sverige. Det 

ena var ett större sjukhus i en storstad och det andra ett länssjukhus i en medelstor stad i norra 

Sverige. Storstadsjukhuset har en omsättning på omkring 31000 operationer/ år, och har 

ungefär 90 anestesisjuksköterskor anställda på heltid. Den operativa verksamheten är 

uppdelad i allmänkirurgi, kärlkirurgi, ortopedi, gynekologi/ obstetrik samt handkirurgi och till 

viss del pediatrik. På länssjukhuset genomförs omkring 18000 operationer/ år, uppdelat på 

kirurgi, ortopedi, gynekologi, och öron-näsa-halspatienter. Det genomförs även anestesi på 

mottagningar förekommande på sjukhuset. Länssjukhuset har ungefär 30 

anestesisjuksköterskor anställda på heltid. Förfrågan har skickats skriftligen till 

verksamhetscheferna på anestesiklinikerna på dessa sjukhus. I denna förfrågan har även 

deltagarinformation bifogats (se bilaga 1). Efter att verksamhetschef godkänt intervjuer, har 

intervjuer genomförts på dessa sjukhus. Författarna har valt att intervjua 

anestesisjuksköterskor med minst ett års erfarenhet inom professionen. Inklusionskriteriet på 

yrkeserfarenhet motsvarande ett års heltidsarbete bedömdes av författarna som relevant för att 

säkerställa att de intervjuade hade uppnått erforderlig trygghet i sin yrkesroll. Detta krav 

specificerades i den skriftliga förfrågan, och anestesisjuksköterskor med kortare 

yrkeserfarenhet exkluderades ur studien. Kliniken valde ut intervjukandidater utifrån 

inklusionskriterierna samt intresse hos de presumtiva deltagarna.  De intervjuade 

anestesisjuksköterskorna representerades av sex deltagare från storstadssjukhuset, och fyra 

från länssjukhuset. Av dessa var tre kvinnliga och sju manliga deltagare. Tjänstgöringstiden 

inom professionen varierade från två till trettio års yrkeserfarenhet. Medianvärde 8,7 år. 

Dessa delgavs för vilket ämne som skulle beröras i bifogad deltagarinformation. De 

informerades även om att de hade rätt att avbryta intervjun när helst de önskade och att deras 

svar skulle behandlas strikt konfidentiellt. 
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5.3 Datainsamling  

De tio intervjuerna som ligger till grund för resultatet genomfördes februari-mars 2015. Båda 

författarna deltog i de sex intervjuerna genomförda på storstadssjukhuset, vilka genomfördes 

först. I de resterande fyra intervjuerna deltog endast en av författarna. Intervjuerna bestod av 

frågor enligt av författarna skapad intervjuguide, och i förekommande fall även följdfrågor 

beroende på deltagarens svarsutfall (bilaga 2). Intervjuerna varade mellan 28 till 42 minuter 

(md= 33). De semistrukturerade individuella intervjuerna genomfördes i avskilt rum på 

respektive deltagares arbetsplats, och inleddes med frågor avseende deltagarens 

tjänstgöringstid inom professionen. Exempel på andra förekommande frågor var hur 

deltagaren värderade begreppen återkoppling och uppföljning, och ”hur skulle 

uppföljning/återkoppling kunna bidra till en ökad kompetens i omvårdnaden för Dig som 

anestesisjuksköterska”. För att uppnå rik och varierad data, ställdes följdfrågor som till 

exempel exemplifiering av specifika upplevelser i samband med utebliven eller genomförd 

återkoppling/uppföljning, eller om och hur en återkoppling/uppföljning via avvikelsesystemet 

följs upp ytterligare. Intervjuerna spelades in digitalt, och skrevs ut ordagrant, efter att båda 

författarna lyssnat igenom samtliga intervjuer. Dessa sparades sedan på ett USB-minne som 

förvarades inlåst.  

 

5.4 Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Den 

kvalitativa innehållsanalysen kännetecknas enligt Graneheim och Lundman (2003) av en 

metod, som beskriver fokus på ett sammanhang, och där texten delas in i kategorier och 

teman. Först lästes allt material igenom av båda författarna, i syfte att skapa en överblick. Den 

induktiva ansatsen syftar till att utifrån mätning eller tolkning av verkligheten observera och 

identifiera teorier eller modeller (http://www.leduc.se/metod/Induktion, 

deduktionochabduktion.html). Tre intervjuer valdes sedan ut, genomförda som nummer tre, 

fyra och nio i ordningen, och dessa granskades noggrant. Utifrån dessa, skapades preliminära 

kategorier, som sedan diskuterades av författarna till att konsensus uppstod. Polit och Beck 

(2010) menar att skapandet av mindre, mer överskådliga enheter såsom kategorier ofta sker 

baserat på genomlästa data, där mönster framträder i texten. 
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Därefter analyserades resterande intervjuer på likartat sätt, varvid den slutliga analysen 

resulterade i sex kategorier. Efter granskning har några kategorier tagits bort, och data har 

flyttats till de för syftet mer relevanta kategorier. Som exempel kan nämnas att det initialt 

skapats en kategori som benämndes ”Ansvaret för den egna kompetensutvecklingen och 

professionellt lärande”, men då innehållet granskats, insåg författarna att endast viss del av 

innehållet matchade mot återkoppling/uppföljning. Därför reviderades denna kategori, och 

stycken flyttades till andra, mer lämpliga kategorier, exempelvis Att få återkoppling och 

uppföljning av att arbeta i olika roller. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Denna studie bygger på Helsingforsdeklarationens (http://www.wma.net/en/30publications/ 

10policies/b3/) krav på samtycke, information och sekretess. Enligt informationskravet skall 

både muntlig och skriftlig information ges tydligt till de intervjudeltagare som väljer att 

medverka i studien. Samtycke innebär att studien endast får genomföras om deltagarna har 

fått information om studien information om att de kan avbryta intervjun närhelst de önskar, 

samt medgivit att de vill delta. Kravet på konfidentialitet innebär att intervjudeltagarnas 

integritet skyddas. Det material som blev resultatet i studien avidentifierades och behandlas 

konfidentiellt fram till att det materialet raderas. Under intervjuerna har inget material 

framkommit som kan röja enskild patients identitet, eller vara hotande mot patients integritet. 

I resultatredovisningen har författarna säkerställt att deltagarna inte går att identifiera.   
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6. Resultat 

Analysen av intervjuerna resulterade i sex kategorier: Olika uppfattningar av återkoppling 

och uppföljning, Att få återkoppling och uppföljning genom att arbeta i olika roller, 

Egeninitierad återkoppling/ uppföljning, Organisationsinitierad återkoppling/uppföljning 

samt Patientinitierad återkoppling/ uppföljning samt Övergripande strukturerad 

återkoppling/uppföljning.  

 

6.1 Olika uppfattningar av återkoppling och uppföljning 

Deltagarna beskrev att återkoppling och uppföljning i olika former är något som ansågs 

viktigt och flera beskrev det som en väsentlig kunskapsgrund i all omvårdnadsforskning. En 

deltagare uttryckte: 

Återkoppling blir ju ett slags facit, där man kan jämföra och granska sin egen och 

andras insats, och kanske göra annorlunda nästa gång. Det är ju som när man var 

student, då var ju dagen fylld av återkopplingar från handledare förhoppningsvis, och 

det lärde man sig jättemycket på. 

En annan deltagare beskrev ”Utan att få något kvitto på det vi gör, och sedan kunna granska 

det i syfte att lära sig, kommer vi aldrig utvecklas i vår yrkesroll”. Deltagarna hade olika 

uppfattningar av begreppen återkoppling och uppföljning. Några få av deltagarna ansåg att 

begreppen återkoppling och uppföljning hade likartad betydelse, dessa deltagare beskrev 

svårigheter att förklara om de såg någon skillnad mellan begreppen. För de flesta hade dock 

begreppen olika innebörd. De ansåg att återkoppling var att få respons efter konkreta moment 

eller specifika händelser. Det kunde röra sig t ex om att inte patienten hade fått tillräckligt 

med smärtstillande och/eller antiemetika för sitt postoperativa illamående.  

 

En deltagare beskrev återkoppling som att teamet efter en speciell händelse går igenom vad 

som gjordes bra respektive mindre bra. Händelseförloppet gås igenom, för att vid behov 

kunna förändra rutiner om liknande händelse skulle uppstå igen. En annan såg också 

återkoppling som en genomgång av en händelse eller ett förlopp där deltagarna får 

konstruktiv kritik och positiv feedback. Dock ansåg deltagaren att denna önskade positiva 

feedback uteblir och att det i regel bara ges återkoppling kring det som varit dåligt. Någon 

ansåg att återkoppling var något som kunde förväntas ges av närmaste chef, i 

medarbetarsamtal. Det kunde röra sig om sin egen kompetensutveckling, om hur arbetet går 

generellt och vad som behöver utvecklas. Många av deltagarna valde i intervjuerna att 
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använda begreppet feedback som synonym istället för återkoppling. ”Återkoppling är för mig, 

ja det är väl som feedback, att man får reda på vad man kunde gjort bättre och vad som 

gjordes bra, liksom”. 

 

När det gällde begreppet uppföljning ansåg deltagarna att det mer handlade om hur det gick 

för patienten postoperativt, efter genomförd anestesi då patienten lämnats på 

uppvakningsavdelning. Genomgående i intervjuerna kom det fram att återkoppling handlar 

om det som hänt i operationssalen före väckning av patient och uppföljning är att få vetskap 

om hur det gick efter patienten vaknat. En deltagare ansåg att en återkoppling var ett bättre 

ord eftersom personen tyckte att uppföljning är någonting som följer upp vad som sker med 

patienten de nästkommande dygnen. Detta var enligt deltagaren inte möjligt i rollen som 

anestesisjuksköterska, på grund av brist på resurser och framförallt tid.  

 

6.2 Att få återkoppling och uppföljning genom att arbeta i olika roller  

De flesta deltagarna beskrev att det skedde rotation mellan operationssal och 

uppvakningsavdelning. I synnerhet är det personalen som jobbar jourpass som ofta roterade 

och tjänstgjorde på uppvakningsavdelning utanför kontorstid. Det beskrevs av flera deltagare 

hur värdefullt det ansågs vara att ha roterande tjänstgöring, då detta ökar möjligheterna till 

holistiskt arbetssätt genom att få möjlighet att se vad som sker efter att anestesin avslutats. 

”Även om jag inte kan följa upp just den patient jag varit med och sövt, ger ju detta en chans 

att betrakta hur patienterna mår, och vad som kanske kunde gjorts bättre inne på sal”. Denna 

form av återkoppling uppgavs av en annan deltagare som ”man får lite ett facit, om man 

kopplar ihop just den patienten man har framför sig med den typen av ingrepp som gjorts, och 

genom att studera anestesijournalen, lär man sig massor tills man själv står på sal nästa gång”. 

 

En deltagare ansåg dock att det var bäst att de som står och söver skulle ägna sig åt det och de 

som jobbar på uppvakningsavdelningen skulle vara där. Argumentet för detta var att 

anestesisjuksköterskan och intensivvårdssjuksköterskan då blir specialiserade på olika typer 

av medicinsk omvårdnad. Denna vårdkedja skulle då fungera bättre om 

specialistsjuksköterskorna ägnar sig åt det de är vana vid och därmed också bättre på. På ett 

av sjukhusen fanns det tendenser till än mer rotation än uppvakningsavdelning och 

kvinnokliniken, och det kallades för ’utgårda verksamhet’ som den intervjuade deltagaren 
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 uttryckte det. Detta förklarades som att anestesisjuksköterskorna förutom på operationssalen 

även gick runt och utförde anestesi på sjukhusets specialisttandvård och endoskopienhet. 

 

6.3 Egeninitierad återkoppling/ uppföljning 

Deltagarna beskrev att den egeninitierade återkopplingen innefattar den återkoppling 

anestesisjuksköterskan själv tar initiativ till och genomför, efter att anestesin avslutats. Flera 

av deltagarna beskrev det egna ansvaret i lärandet och sin kompetensutveckling, och en 

deltagare uttryckte det ”Du kan ju gå och klaga på att du aldrig får någon 

kompetensutveckling och så vidare, men rätt mycket kan du göra själv. Så har jag alltid 

fungerat, för ingenting kommer gratis”.  En annan deltagare menade:  

Det ligger i vårt ansvar att kritiskt granska både vårt eget och kollegors arbete, och 

det är ju väldigt utvecklande i sig. Man får inte glömma bort det dagliga lärandet vi 

får i arbetet, alla patienter är unika, även om ingreppen i sig blir rutin. 

Arbetsuppgifterna i sig ansågs av några vara en grogrund till lärande och utveckling, och detta 

beskrevs av tre deltagare som att den nyexaminerade specialistsjuksköterskan har en högre 

grad av inlärning och en brantare kompetensstege, då arbetsuppgifterna i det dagliga arbetet 

utgör ett lärande. 

 

Några deltagare upplevde att där det gavs möjlighet att förhöra sig kring hur den föregående 

patienten mår, då den efterföljande patienten lämnades på uppvakningsavdelning, ledde till en 

ökad förståelse och helhetssyn. Deltagarna beskrev den egeninitierade återkopplingen/ 

uppföljningen som helt beroende av tid, och flera talade om hur värdefull de ansåg att denna 

typ av återkoppling var. Majoriteten av deltagarna som även tjänstgör på uppvaknings-

avdelning, förklarade att de upplever detta som kompetenshöjande, trots att de inte har 

möjlighet att följa patienter de själva sövt postoperativt. De menade att förståelsen för de 

eventuella konsekvenserna för de patienterna som genomgått ett för operationsavdelningen 

vanligt förekommande ingrepp ökar, och detta kan de ta med sig när de själva skall söva en 

patient i liknande situation. En deltagare sade ”Även om man själv inte sövt just denna  
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patient, kan man ju ta med sig lärdomarna från uppis tills man själv står där på sal”, en annan 

intervjuad uttryckte ”Kommer man till uppvaket och föregående patient inte är kvar, då har 

allt gått bra och patienten kommit upp fort. Ligger patienten kvar, då frågar man hur det gått”.  

 

Möjligheterna för den enskilda anestesisjuksköterskan att själv söka information gällande 

utfall för de patienter anestesisjuksköterskan vårdat, genom att studera patientens journal, 

ansågs av de flesta deltagare som mycket små. Det uppgavs att med den nya, striktare 

journallagstiftningen har sekretessen medfört ökade svårigheter att söka återkoppling och 

uppföljning. En deltagare sade att ”folk är ganska rädda för att liksom gå in på journaler, för 

att man vet att det har hänt ganska mycket liksom anmälningar och såna fall”. De deltagare 

som nämner lagstiftningen som begränsande gällande den egna återkopplingen och 

uppföljningen, betonade dock att de ser fördelar i att den enskilde patientens integritet 

skyddas genom sträng lagstiftning. Dock upplevdes det för detta specifika syfte 

kontraproduktivt då den kunskapskälla de anser att detta skulle utgöra går förlorad. En 

deltagare talade även om det egna välbefinnandet, som denne anser att i vissa enskilda fall 

skulle gynnas av att kunna följa upp patientens fortsatta tillstånd genom tillgång till 

journalhandlingar. 

 

Den egeninitierade återkopplingen och uppföljningen skulle enligt flera deltagare bidra 

positivt till den egna kompetensutvecklingen, om mer tid avsattes för att möjliggöra detta i 

större utsträckning. ”Det gäller ju inte enskilda fall, personligen skulle jag vilja kunna söka 

återkoppling på alla mina patienter. Det kan ju göra att jag hittar mönster på vad jag gör bra, 

mindre bra och vad som behöver utvecklas och förbättras”. En annan deltagare uttryckte: 

Sen behöver det ju inte vara så att bara för att man får konstruktiv kritik gällande en 

lösning på ett speciellt omvårdnadsproblem, innebär ju inte det alltid att man gjort 

fel. Anestesin kan skötas på många olika sätt, det kan ju handla om olika synsätt, och 

man vidgar sitt perspektiv genom dialog. 

En annan deltagare uttryckte: 

Sen är det ju många gånger man undrat hur det gick för vissa patienter, hur gick det 

sen, men oftast på grund av tidsbrist har man inte hunnit följa upp direkt, och sen går 

ju journalsekretessen in och omöjliggör en titt i journalen. Det är bra att man är 

skyddad som patient, men personligen tycker jag det blivit alldeles för överdrivet, då 

man faktiskt varit med och ansvarat för patientens anestesi borde man kunna få 

uppföljning. 
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6.4 Organisationsinitierad återkoppling/ uppföljning  

Den organisationsinitierade återkopplingen identifierar deltagarna som den återkoppling och 

uppföljning som den egna klinikens representanter eller andra vårdenheter initierar till berörd 

personal. En tydlig trend som uttrycktes av deltagarna, var att det ofta brister i möjligheterna 

till samling av teamet för genomgångar av enskilda patientfall, förutom då patient avlidit eller 

där situationen varit omfattande eller traumatisk. Deltagarna berättade unisont att det ofta 

saknas tid, men även personalbrist är vanliga orsaker till att detta ej sker mer rutinmässigt. En 

deltagare menade att ”debriefing” var den enda återkoppling som erbjöds, och det var när det 

hade hänt någonting extraordinärt som exempelvis dödsfall under själva operationen eller 

anestesin. Då fanns det möjlighet till att hela teamet fick sätta sig och gå igenom 

händelseförloppet för att gå igenom vad som hände och vad som eventuellt kunde ha 

förhindrats. Merparten av deltagarna önskade återkoppling beroende på vilken operation som 

patienten hade genomgått, att arbetsgruppen får tillbaka resultatet på hur patienter som 

genomgått specifika operationer mår efter anestesins avslut. En av deltagarna sa så här:  

jag skulle nog vilja se på patientgrupper i stort liksom, hur mår våra lapgallor, då vill 

jag inte titta på nån enskild, för de så mycket enskilda, individuella faktorer, hellre 

att jag skulle vilja ha återkoppling på vissa elektiva ingrepp i stort. 

Även i de andra intervjuerna framkommer att daglig återkoppling skulle vara ett mycket 

värdefullt verktyg i den perianestesiologiska omvårdnaden. Att anestesiteamet, både de som 

varit på uppvakningsavdelning samt de som stått för anestesin, får samlas vid dagens slut och 

reflektera och diskutera och ge varandra återkoppling om hur dagen varit.  

 

Att kunna ta konstruktiv kritik från medarbetare, oavsett om den var av positiv eller negativ 

natur, var även det något som efterlystes generellt bland deltagarna. För dem var detta absolut 

nödvändigt för att kunna bli bättre på sitt jobb och öka patientsäkerheten. Deltagarna menar 

att om denna återkoppling uteblir, framkommer inte heller vad som varit bra och vad som 

varit mindre bra. En deltagare uttryckte: 

Det kan jag tycka att det skulle vara bättre med sån återkoppling, för jag skulle ju 

inte ta det personligt så, att om nån kom och berätta för mig att ja ”din patient kom ut 

och hade jätteont”, det skulle jag tycka var ganska skönt, att ja då kan man få veta 

hur man kanske inte ska göra nästa gång, eller att man faktiskt gjort det så bra man 

kan, och patienten mår bra vid just den typen av anestesi eller smärtlindring, så man 

inte rullar på i samma gamla hjulspår så blir det inte bra i slutändan. Man kanske tror 

att det är bra, för man hör inget annat. 
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Någon uttryckte även att då organisatorisk uppföljning och återkoppling lyser med sin 

frånvaro blir istället risken att medarbetare talar om ens fel och brister bakom ryggen. 

Personen ansåg därför att för teamandan är det en viktig anledning till systematiserade möten 

borde finnas för då kan berörd personal istället bemöta kritik och diskutera detta rätt 

omgående. 

 

Två deltagare förtydligade att dessa även ansåg att en återkoppling och uppföljning måste 

inkludera annan personal vilka varit inblandade i patientens anestesi, och även gärna utformas 

så att andra yrkeskategorier kunde inkluderas, till exempel operationspersonal. 

”Slutligen vill jag säga att jag tror det är viktigt med helhetstänk och teamarbete, det räcker 

inte att man bara som narkossyrra får feedback, utan läkaren måste också vara med i 

förloppet, så alla är med på tänket”. En annan deltagare säger att ”Man får ju inte glömma 

bort de andra professionerna på salen, både operationssjuksköterskor, operatörer, 

undersköterskor och anestesiologer, alla är vi ju inblandade i omvårdnaden”. Många menade 

på att avvikelsesystemet är det sätt som återkopplingen oftast sker på, samtidigt som det 

ansågs vara ett negativt sätt att få återkoppling på, då det bara skrivs avvikelser på särskild 

negativ händelse. Någon menar även på att arbetet fortlöper som vanligt och så länge ingen 

hör något eller att det skrivs avvikelser så har arbetet utförts på ett bra sätt. Deltagaren 

uttryckte det så här: 

Man får väldigt sällan höra det positiva, utan man jobbar lite så att så länge man inte 

hör något, i form av avvikelse etcetera, så har man gjort ett bra jobb. Inte så bra, jag 

vet, men man slutar ju aldrig reflektera över vad som kan göras bättre och så vidare, 

och utan uppföljningen blir det ju mest spekulationer 

Några av deltagarna som nämnde just avvikelsesystemet, såg det som ett problem att när 

avvikelsen väl var skickad blev det inte någon vidare uppföljning av det som hänt, såvida det 

inte rörde sig om någon stor händelse där flera parter och professioner var inblandade. 

Därmed gavs inte den önskade uppföljningen av den specifika händelsen eller momentet. När 

detta väl hände handlade det ofta om en slags händelseanalys där var och en fick berätta sin 

version av händelseförloppet. 

 

6.5 Patientinitierad återkoppling/ uppföljning 

Den patientinitierade återkopplingen innefattar återkoppling genomförd av patient eller 

anhörig, där anestesisjuksköterskan eller kliniken generellt i efterhand får återkoppling/ 

uppföljning kring patientens upplevelser av omvårdnaden. Några deltagare beskrev denna typ 
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av återkoppling som ytterst värdefull, men den sker oftast då någonting negativt inträffat, eller 

då patienten är missnöjd med något. Det fanns dock exempel på när patienter hört av sig och 

uttryckt tacksamhet och positiv återkoppling. Denna typ av återkoppling delgavs främst av de 

deltagare tjänstgörande på länssjukhuset. En av dessa deltagare uttryckte att återkoppling 

oftast sker via grannar eller anhöriga till patienter där anestesisjuksköterskan varit inblandad i 

omvårdnaden, och att tjänstgöring på ett mindre sjukhus kan vara en bidragande orsak till att 

detta möjliggörs. Denne deltagare beskrev detta som mycket positivt, även om återkopplingen 

gäller mindre positiva erfarenheter ”Ibland hör man ju att de inte är nöjda, och då undrar man 

ju varför”. En annan deltagare kopplade ihop denna typ av återkoppling med en känsla av 

tillfredsställelse i arbetet ”När patienterna upplevs nöjda med sövningen och verkar må bra, ja 

då känner man sig ju uppskattad och det blir en viktig feedback på ens egna jobb, ett kvitto så 

att säga”. 

 

6.6 Behov av systematisk återkoppling/ uppföljning  

Den systematiska återkopplingen är något som idag förekommer på sjukhusen, men då riktat 

mot specifika problem, och ofta under en begränsad tidsperiod. Klinikerna har använt och 

använder detta som ett redskap i förbättringsarbetet, där svaren från patientenkäter och 

undersökningar utvärderas och ger möjlighet till revision av behandlingsprogram och 

riktlinjer. Deltagarna uppgav att det ofta involverat enskilda patientgrupper, och enligt 

majoriteten förekom ingen strukturerad modell idag för återkoppling och uppföljning av det 

dagliga arbetet. Samtliga deltagare intervjuade från storstadssjukhuset påtalade 

organisationens ansvar i kompetensutvecklingen, och de beskrev de etablerade 

förbättringsgrupperna, där utsedda anestesisjuksköterskor tillsammans med undersköterskor 

och anestesiologer arbetar tillsammans inom olika fokusområden. I dessa grupper 

sammanställs statistik möjliggör att nya arbetssätt arbetas fram, utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Här menade deltagarna att återkoppling från patientenkäter vara ett 

viktigt verktyg för att kunna identifiera och mäta eventuella omvårdnadsproblem.  

 

Responsen från deltagarna gällande ett verktyg för systematisk återkoppling visade sig stark, 

och en deltagare uttryckte ”En systematisk uppföljning skulle bidra till att jag skulle säkert få 

nya ideer, omvärdera ideér, få djupare kunskap hur man handhar den här patienten, både 

omvårdnadsmässigt och anestesiologiskt”. Flera deltagare efterlyste i högre utsträckning 

strukturerade återkopplingar, där data sammanställts statistiskt och presenteras på 

arbetsplatsträffar eller regelbundna möten. Ett flertal omvårdnadsåtgärder föreslogs kunna 
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 utvärderas på detta sätt. Några ansåg att en daglig återkoppling vore önskvärt, och skälen till 

detta uppgavs vara ett ”normaliserande klimat”, där arbetsgruppen vänjer sig vid kontinuerlig 

feedback, men även ökad förmåga att tillgodogöra sig återkopplingen och uppföljningen, då 

patientfallet finns färskt i minnet. De ansåg att en modell för denna typ av återkoppling måste 

utarbetas så att den inte är för tidskrävande eller kräver omfattande resurser, då tids- och 

resursbrist identifierades som det största hotet mot en fungerande återkoppling/uppföljning. 

 

Utifrån de intervjuade deltagarnas beskrivningar, utkristalliserades olika metoder för hur 

deltagarna ansåg att strukturerad systematisk återkoppling/uppföljning skulle kunna 

genomföras i den dagliga verksamheten. En metod som samtliga deltagare ansåg inneha stor 

potential, var den anonyma patientenkäten. En deltagare beskriver ”Det är ju patienten vi 

arbetar för, och då kan ju inget vara viktigare än dennes upplevelser av hur vi skött vårt 

arbete”. Denna typ av enkät beskrevs som välanvänd och beprövad sedan tidigare i 

verksamheten, dock påtalades vid ett flertal tillfällen att deltagarna idag inte upplever att 

verksamheten använder detta till dess fulla potential. Några förutsättningar som uttrycktes var 

att enkäten bör innehålla flervalsfrågor, med eventuella skattningsskalor, där patienten får 

beskriva sitt välbefinnande och eventuella omvårdnadsproblem under och efter anestesin. Det 

ansågs även relevant med fält för fritext, där patienten kan uttrycka upplevelser kring 

bemötande och förbättringsförslag. 

 

En deltagare beskrev hur kliniken tillämpar metoder med patientenkäter, även om dessa 

besvaras sporadiskt. Detta bidrog dock till ökad medvetenhet och kompetensuppveckling, 

enligt deltagaren. Denne förklarade att svaren på enkäten kan dröja upp till sex månader, men 

att det är ett värdefullt instrument, där det antingen blir ett ”kvitto” på väl utfört arbete, eller 

kännedom om mindre positiva upplevelser vilket i sin tur kan omsättas i eventuell revidering 

av arbetssätt i specifika situationer. 

 

En annan för deltagarna tänkbar modell för återkoppling och uppföljning var en enkät som 

fylls i av tjänstgörande personal på uppvakningsavdelningen/ postoperativa avdelningen. 

Denna enkät skulle bygga på en checklista. Hälften av de tillfrågade ansåg detta som positivt, 

då anestesisjuksköterskan utvärderas av annan personal med likvärdig eller liknande 

kompetens. Denna modell ansågs av två av de positivt inställda deltagarna inte inneha något 

reellt egenvärde, utan borde kombineras med patientenkäter. De som inte ansåg det positivt 

med denna typ av modell, förklarade olika synsätt kring detta. En ansåg att det i dennes 
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vardag alltför ofta förelåg skillnader i synsätt mellan intensivvårdssjuksköterskor och 

anestesisjuksköterskor, något som skulle kunna komma att påverka utfallet. Denne deltagare 

poängterade dock att skillnaderna i arbets- och synsätt inte nödvändigtvis behöver betyda att 

någon har fel, utan bara olika sätt att tolka och värdera olika problem. En annan deltagare 

menade att detta kunde vara en positiv modell. Han ansåg det dock osannolikt att en 

verksamhet med så hög arbetsbelastning ämnade genomföra båda modellerna, patientenkäten 

upplevdes då som dominerande avseende värdefulla data. I händelse av att någon lyckas ta 

fram två, tidseffektiva och relevanta enkäter, var det dock flera som trodde på en 

kombination. Gällande hur denna återkoppling och uppföljning sedan skulle redovisas, var det 

några deltagare som uttryckte sig skeptiska inför att genomföra detta under sedvanliga 

arbetsplatsträffar, då dessa upplevdes tidspressade redan i nuläget. Det som ansågs prioriteras 

på dessa möten var på verksamhetsrelevant information från chef till medarbetare, och där tid 

sällan fanns till projekt eller reflektion. 

 

7. Metoddiskussion 

 

En intervjustudie valdes, med semistrukturerade intervjuer. Detta är enligt Polit och Beck 

(2010) lämpligt, då en rad breda frågor avser ställas, och eftersträvar att uppmuntra deltagarna 

att fritt delge sina svar på samtliga frågor. 

Fyra sjukhus i en storstad och ett länssjukhus tillfrågades om deltagande. Endast ett sjukhus i 

storstaden samt länssjukhuset svarade positivt på den initiala förfrågan. Trots tre skriftliga 

påminnelser, uteblev svar från de övriga sjukhusen, varför de exkluderades. Inget av de 

tillfrågade sjukhusen har aktivt avböjt deltagande, och skälet till uteblivet svar är oklart. 

Processen med förfrågningar till klinikerna samt det merarbete påminnelser och väntan 

inneburit, har medfört fördröjningar och gett upphov till viss frustration hos författarna. De 

sjukhus som dock valde att medverka i studien har avsatt tid och resurser för att optimera 

förutsättningarna för författarna att genomföra intervjuerna utan tidspress. Respektive sjukhus 

har själva valt ut deltagarna utifrån deras intresse samt att de uppfyllde författarnas 

inklusionskriterier. 

Författarna valde att intervjua från två olika sjukhus i två olika landsting, vilket ökade 

möjligheten att hitta nyansskillnader i arbetssätt mellan de olika klinikerna och landstingen. 

Studien syftar inte till jämförande mellan olika sjukhus, men en sekundärvinst framträdde då 

författarna noterat vissa skillnader i synsätt och organisatoriska skillnader i intervjusvaren.  
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De intervjuade anestesisjuksköterskorna uppvisade en yrkeserfarenhet mellan två och trettio 

år, vilket vi anser har ökat möjligheten att hitta representativa mönster. Medianvärdet på 

yrkeserfarenheten hos anestesisjuksköterskorna var 8,7 år vilket får betraktas som relativt 

hög. Skillnader sågs i de olika nyanser deltagarna uppvisade i sina svar, kanske delvis 

beroende på olika lång erfarenhet av yrket. 

Författarna önskade en stor spridning av insamlad data och genom detta erhålla ett mer 

tillförlitligt resultat, varför individuella djupintervjuer valdes för datainsamling. Av denna 

anledning valde författarna att kontakta fem sjukhus, vilket får anses vara ett högt antal för en 

analys av denna omfattning. Då deltagare från endast två sjukhus intervjuades, väcktes initialt 

en oro hos författarna huruvida tillförlitligheten skulle påverkas negativt. Det konstaterades 

dock att den innehållsrika datan som erhölls vid de tio djupintervjuerna trots allt bör anses 

representativt och tillförlitligt. Därmed anser vi även att vi uppnått tillräckligt antal intervjuer. 

Studiens syfte och metod är tydliga, och det finns goda möjligheter att göra om studien med 

likartat resultat, däremot kvarstår viss tveksamhet till studiens replikerbarhet. Författarna har 

intervjuat tio individer, och erhållit svar utifrån deltagarnas subjektiva upplevelser och 

uppfattningar, och därför skulle tio intervjuer av andra individer kunna ge vissa skillnader i 

svar. Det har skett en viss modifiering av studiens syfte under arbetsprocessen, då materialets 

kvalitet gav författarna ökad förståelse och insikt kring nyanser som även kunnat belysas. Vi 

har exempelvis implementerat delen av syftet den egna kompetensutvecklingen, efter att ha 

insett hur deltagarna i mycket stor omfattning kopplar ihop just återkoppling/uppföljning till 

kompetensutveckling. Författarna har reflekterat kring hur modifiering av syftet skulle 

komma att påverka studien, dock har vi kommit till slutsatsen att då det ursprungliga syftet 

inte reviderats, utan utökats, ger detta en ökad förståelse till det mångfacetterade resultatet. 

I resultatet framkommer att patientenkäter ansågs av de flesta deltagarna som den mest 

optimala metoden att få återkoppling/uppföljning, vilket uppmärksammat författarna på ett 

potentiellt problem med den kvalitativa metoden. I en studie, där det efterfrågas olika 

individers uppfattningar och upplevelser kring ett ämne, kan det vara så, att även om 

deltagarna anser en specifik åtgärd vara lösningen på ett problem, kan det fortfarande finnas 

andra lösningar som enligt studier visar sig vara mer effektiva. Arbetet med intervjuerna har 

varit dynamiskt då vi eftersträvat att på ett tydligt sätt kunna presentera resultatet, därför har 

vi fått ändra och i något fall även tagit bort en kategori. Under arbetets gång, där resultatet 

färdigställdes, visades det sig att kategorin Övergripande strukturerad 
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återkoppling/uppföljning innehöll betydligt mer data än de andra. Dock är det författarnas 

uppfattning att innehållet är kärnan i studien, där deltagarna mer konkret beskrev det upplevda 

behovet av en väl fungerande återkoppling och uppföljning samt hur detta anses skulle kunna 

ske i det dagliga arbetet. Texten har kondenserats och vissa konkreta exempel har reviderats 

bort, då de påvisar redan redovisade uppfattningar. Resultatet från den här studien anses i stor 

utsträckning vara överförbart till andra verksamhetsområden inom akutsjukvård, till exempel 

ambulanssjukvården och intensivvården.  

Vidare kan nämnas att det bör finnas ett förbehåll för författarnas subjektiva uppfattningar 

kring vad återkoppling/ uppföljning är, och hur behovet av detta ser ut. Som studenter i 

klinisk utbildning inom anestesiologisk omvårdnad, finns givetvis ett omfattande behov av 

detta som ett led i läroprocessen, vilket kan ha kommit att påverka författarnas tolkningar av 

deltagarnas svar. Författarna har emellertid varit medvetna om detta under arbetet med 

tolkning av resultatet, och aktivt diskuterat detta för att minimera risken för att tolkningar 

påverkats utifrån egna uppfattningar. Författarna anser sig haft stor fördel av sin långa 

erfarenhet inom akutsjukvården, främst gällande förförståelse av den terminologi vilken 

använts av deltagarna under intervjuerna. 

 

8. Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka och beskriva anestesisjuksköterskornas erfarenheter och 

upplevda behov av återkoppling/uppföljning i relation till den anestesiologiska omvårdnaden. 

Författarna till denna studie avsåg även att koppla detta syfte till anestesisjuksköterskans 

kompetensutveckling. 

 

I resultatet framkommer att trots att det förelåg vissa skillnader till hur man definierade 

begreppen återkoppling och uppföljning, fanns det till stor del gemensamma nämnare. 

Majoriteten av deltagarna ansåg till exempel att båda begreppen innefattade att få något 

tillbaka, en mer holistisk och bred syn på omvårdnaden än utan förekomst av detta. 

Författarna noterade vidare att det finns en presumtiv risk att deltagarnas svar varierat något 

på grundval av olika definitioner, men de gemensamma nämnarna har varit frekvent 

återkommande. Möjligheten att få arbeta i olika roller, upplevdes av de flesta deltagarna som 

både stimulerande och utvecklande, och ansågs aktivt bidra till ökad kompetens och 
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förståelse. Douglas, Hagland, Richardson och Shuttler (2003) påvisar i en studie gällande 

rotationstjänstgöring bland intensivvårdssjuksköterskor har gett positivt resultat, med ökad 

förståelse och positiv kompetensutveckling som följd. Douglas et al beskriver vidare en tydlig 

överförbarhet till liknande akutvårdsverksamheter.  

 

Känslan av att få en mer holistisk syn på omvårdnaden, och införskaffa nya tankesätt och 

lärdomar var en relativt generell uppfattning bland de intervjuade deltagarna i denna studie. 

Här beskrevs också det värdefulla i att få en kontinuerlig återkoppling då 

anestesisjuksköterskan observerar patienter postoperativt, och därmed kunna dra paralleller 

till sitt eget arbete i operationssalen.  

 

De intervjuade deltagarna vittnade om hur det personliga engagemanget har stor inverkan i 

den egna kompetensutvecklingen med avseende på återkoppling och uppföljning. De uppgav 

att de i stort själva får ta ansvaret för att hämta kunskap kring hur patienten mår i 

efterförloppet. Trots att flera faktorer såsom tidsbrist och sekretess ofta föreligger, var det 

flera som ändå genomförde detta på daglig basis. Vikten av det personliga engagemanget för 

att verksamheten skall utvecklas tydliggörs av Eriksson, Holgers och Mullern (2013) som 

menar att verksamhetens utveckling är avgörande om huruvida detta skapas hos 

medarbetarna. Författarna menar att kommunikation mellan chefer och medarbetare skapar 

förutsättningar för engagemang, och hur fokus på konkreta patientfall och verksamheten på 

ett gynnsamt sätt kan främja både den personliga kompetens-utvecklingen men även 

verksamhetens framgång. Eriksson et al redogör vidare hur engagemanget bidrar till att 

hantera den operativa osäkerheten, vilket förklaras som bland annat samarbetet mellan olika 

yrkesgrupper på kliniken. Betydelsen av engagemang i sjukvården beskrivs som påfallande 

viktigt, inte minst då medarbetarna individuellt bidrar med olika professionella perspektiv, 

men även då de under tidspress måste prestera ett resultat.  

 

Resultatet visar att att möjligheten idag att arbeta i olika roller, och därmed följa patienter 

genom hela den anestesiologiska vårdkedjan, utgör en oerhört viktig faktor i huruvida 

anestesisjuksköterskorna får någon återkoppling/uppföljning överhuvudtaget. Det råder högt 

produktionstempo och på grund av tidsbrist och bristande resurser finns en risk att detta ej 

kommer att ske annars. Den rådande och allt ökande tidspressen medför även risk för att 

patientens upplever av vårdkvaliteten påverkas negativt, vilket även Ching-I, Feng-Ju, och 



 22 

Tin-An (2010) påvisar i en studie. De menar även att det är viktigt för arbetsledningen att 

eftersträva reduktion av tidspressen på sjuksköterskorna för att bidra till ökad vårdkvalitet.  

 

Det är möjligt att den egeninitierade återkopplingen skulle skett i betydligt högre omfattning, i 

händelse av ett mer ”luftigt schema”, samt ett mer tillåtande klimat avseende detta. 

Författarna har utifrån intervjusvar anat nyanser från deltagarna vilka gör gällande att det 

personliga engagemanget är mycket varierande hos individuella anestesisjuksköterskor på 

klinikerna. Den egeninitierade återkopplingen sker idag, men det personliga engagemanget 

kan komma att decimeras med anledning av den upplevda känslan av att under tidspress 

prestera resultat. Enligt ovan angiven litteratur kan betydande vinster i verksamheten ses 

genom ett personligt engagemang hos medarbetarna, vilket organisationen bör värna om i det 

fortsatta kvalitetsarbetet. 

 

I resultatet framkommer att deltagarna betonade hur viktig roll återkoppling och uppföljning 

från arbetsgivare, vårdgrannar samt patienter har, men att denna återkoppling oftast 

uteslutande sker via avvikelser. En avvikelse skrivs när en person eller enhet anser att ett 

skeende eventuellt avvikit från gällande praxis. Trots att det för de flesta innebär något 

negativt att få eller skriva en avvikelse, uppger deltagarna hur avvikelser är en viktig del av 

kompetensutvecklingen, även om det oftast handlar om potentiella misstag begångna i vården. 

Det finns även en tydlig koppling mellan kompetens och granskning av sina egna insatser 

beskrivna i studier. Som ett led i ökad kunskap och förståelse hos vårdpersonalen, samt ökad 

patientsäkerhet, menar Edberg et al (2013), att det krävs ett dynamiskt och systematiskt 

patientsäkerhetsarbete som är förebyggande, långsiktigt och tillåtande mot kontinuerliga 

förbättringar. Det krävs härmed analyser såsom riskanalyser och händelserapportering, vilka 

skall granskas av utsedda representanter. Ansvarig person skall sedan besluta åtgärder utifrån 

identifierade risker, samt även följas upp och utvärderas. 

 

Utifrån resultatet framgick tydligt att trots att avvikelser skrivs, sker det mycket sällan en 

uppföljning gentemot den medarbetare som avkrävts svar på en avvikelse. Mentaliteten 

förefaller vara att såvida respondenten ej hör något mer, anses saken enligt deltagarna vara 

utagerad. Detta anser författarna utgör en brist, då den enskilda anestesisjuksköterskan både 

för egen sinnesfrids skull, men även ur ett lärandeperspektiv, skulle ha stor behållning av 

uppföljning kring sitt svar. Här anser författarna att organisationens bär ett stort ansvar, då 

avvikelser slutligen avser att lära av potentiella misstag, och att förebygga ett upprepande av 
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dessa. Cull, Filipp och Morath (2014) beskriver att skapandet och upprätthållandet av ett 

positivt och öppet klimat, vilket präglas av kontinuerligt lärande och kvalitetsutveckling, är 

organisationens och arbetsledarens ansvar. Då detta uppnås, kommer det ha stor inverkan på 

patientsäkerheten. 

 

Utifrån de upplevelser och uppfattningar deltagarna presenterat, framgick att återkoppling och 

uppföljning av patienternas upplevelser av vården var mycket angeläget att utveckla. 

Patienterna ansågs av de flesta deltagare vara den absolut viktigaste kunskapskällan gällande 

hur anestesisjuksköterskorna kunde förbättra sitt arbete och den egna kompetensen. Det fanns 

en tydlig trend under intervjuerna där deltagarna inte såg något annat sätt som mer värdefullt 

än att söka återkoppling och uppföljning hos patienterna. Engström (2012) beskriver hur 

patienternas upplevelser av den givna vården kan bidra till ökat lärande hos 

specialistsjuksköterskan. Här föreslås dagböcker och nedskrivna berättelser som användbara 

verktyg. Engström menar vidare att en studie som genomförts där patienterna dokumenterat 

sina intryck under sjukhusvistelsen inte bara uppgav förbättringsförslag gällande den egna 

vården, utan även identifierade förbättringsområden gällande mer generella vårdprocesser och 

organisation. 

 

Det framgår även i en studie av Hawkins, Kremer och Swanson (2012), att det är viktigt att 

klassificera de olika faktorer som är beroende av patienters nöjdhet efter generell anestesi, och 

detta med information är en stor del som anestesipersonal verkligen kan påverka, och som är 

enkelt att mäta. Därför är uppföljningsarbete som är riktat åt att förbättra kommunikationen 

mellan vårdtagare och vårdgivare och att effektivisera den perioperativa omvårdnaden av 

yttersta vikt för den framtida kvalitetsutvecklingen. Syftet med denna studie var att genom 

den givna informationen ta fram ett verktyg som förmedlar just hur nöjd patienten var efter att 

ha genomgått generell anestesi. Författarna eftersträvade att patienterna skulle ges möjlighet 

att under hela det postoperativa förloppet lämna feedback, och därigenom indirekt kunna vara 

med och påverka omvårdnaden generellt.  

 

Författarna till denna studie kan utifrån deltagarnas svar utläsa att ett kontinuerligt arbete med 

återkoppling och uppföljning skulle genom patientenkäter kunna reducera risken för 

missförstånd och bristande kommunikation mellan patient och vårdgivare. Detta styrks av 

Miles, Pearson och Rhodes (2006) som menar att bristande kommunikation och missförstånd 

är den största orsaken till att patienter upplever missnöje med omvårdnaden. De beskriver 
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även vikten av att anestesipersonalen själva skall bidra till sin egen kompetensutveckling 

genom att ta del av den feedback som faktiskt ges. Genom att utföra denna utvärdering 

framkommer skillnaden mellan patientens förväntningar på omvårdnaden före operationen, 

och resultatet av den verkliga omvårdnaden som faktiskt har givits. Vikten av återkoppling 

och uppföljning i form av mätningar av patienters tillfredställelse efter anestesi tydliggörs 

även av Fleisher, Naqibuddin och Wu (2001) som anser att ändamålet för utveckling av dessa 

verktyg är att underlätta så att patienters feedback kommer till nytta, och att höja kvaliteten av 

den givna anestesiologiska omvårdnaden.  

 

Den övervägande majoriteten av deltagarna i studien beskrev patientenkäter som det optimala 

sättet att få återkoppling och uppföljning på i sitt arbete. Deltagarna uttrycker även 

samstämmigt vikten av denna återkoppling i sin kompetensutveckling, samt som ett led i att 

öka kvaliteten, patientsäkerheten och engagemanget i sitt arbete. En i intervjuerna vanligt 

beskriven anledning till att just denna form av återkoppling bedömdes som mest kvalitativ, 

var just att patienten är i fokus, och dennes upplevelser är viktigast. Författarna till denna 

studie anser dock att det bör beaktas att patienter som genomgått anestesi, i många fall kan 

vara oroliga eller påverkade av potenta läkemedel efter narkosen, och detta kan påverka 

upplevelserna av omvårdnaden både positivt och negativt. Detta kanske inte alltid heller kan 

ses som representativt för kvaliteten på den faktiska omvårdnaden, vilket skulle kunna ge 

otillförlitliga resultat från patientenkäter. Det finns dock som beskrivet ovan omfattande 

forskning som även styrker det faktum att patientens upplevelser behövs tas tillvara för att 

utveckla omvårdnaden och kompetensen hos anestesisjuksköterskorna.  

 

9. Konklusion 

Att arbeta i en högteknologisk miljö, där anestesisjuksköterskan ansvarar för en människas 

hälsa och välbefinnande under ibland dramatiska former, ställer stora krav på att denna är väl 

uppdaterad avseende den senaste forskningen och kontinuerligt strävar efter att öka sin 

kompetens. Det framgår tydligt att återkoppling och uppföljning har en mycket viktig 

funktion, inte minst då den upplevs som utebliven. Utifrån de samlade erfarenheterna hos 

deltagarna, kunde avläsas en frustration över de brister deltagarna upplevde fanns i 

organisationen med avseende på återkoppling och uppföljning.  Det framgick tydligt en 

önskan och strävan att få en kontinuerlig och strukturerad feedback, då samtliga 
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anestesisjuksköterskorna beskrev denna typ av händelser som mer eller mindre avgörande för 

sin kompetensutveckling. 

 

Författarna kan dock inte göra anspråk på att inom ramen för denna studie klargöra hur 

återkoppling och uppföljning praktiskt mest optimalt bör ske i det dagliga arbetet, utan fokus 

har vilat på att identifiera hur anestesisjuksköterskorna upplever och uppfattar detta. Vidare 

forskning gällande utvecklande av ett specifikt, tillförlitligt instrument för att möjliggöra en 

strukturerad och kontinuerlig återkoppling och uppföljning krävs inom anestesiologisk 

omvårdnad. En modell för att på ett objektivt, tidseffektivt och enkelt sätt ta tillvara 

patienternas upplevelser i syfte att ge återkoppling och uppföljning till anestesisjuksköterskan 

är enligt forskningen att föredra. Detta kan dock efter övervägande kombineras med andra 

metoder såsom lättnader i lagstiftning gällande sekretess, personalenkäter etc.
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om genomförande av intervjustudie. 

 

Vi studerar till anestesisjuksköterskor. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning noterat att uppföljning 

och feedback angående patientens postoperativa välbefinnande ofta saknas, efter att anestesin är avslutad och 

patienten är överrapporterad till postop/uppvakningsavdelning. Då det finns individuella skillnader vid varje 

anestesi, kan detta komma att påverka resultatet av den postoperativa omvårdnaden, avseende till exempel 

illamående, smärta etc. Uppföljning anser vi är av yttersta vikt för patientsäkerheten och vi vill därför undersöka 

hur anestesisjuksköterskor ser på uppföljning/återkoppling och kompetensutveckling inom anestesiologisk 

omvårdnad. För att uppnå detta vill vi intervjua anestesisjuksköterskor från tre större sjukhus i Stockholm, och 

det vore önskvärt med tre- fyra intervjukandidater från Er klinik. 

 

Kravet för inklusion är anestesisjuksköterskor med minst ett års erfarenhet inom professionen. Varje intervju 

beräknas mellan 30- 45 minuter och om möjligt önskar vi att träffa deltagarna på arbetstid.  

Intervjun spelas in digitalt för att inget som sägs ska gå förlorat, förvrängas, missuppfattas eller glömmas bort. 

Det är bara vi författare och eventuellt vår handledare som kommer att lyssna på intervjuerna. All data som 

senare kommer presenteras i arbetet är givetvis konfidentiellt och ingen fysisk person eller klinik kommer kunna 

identifieras i den färdiga uppsatsen. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och deltagarna kan avbryta när som 

helst om de så önskar. 

 

Skulle ni på er avdelning vilja dela med er av era erfarenheter? Vi önskar då ha ditt tillstånd att utföra intervjuer 

på din avdelning. Vi vill också be om hjälp att dela ut deltagarinformationen till dina medarbetare. 

 

Studien kommer att presenteras i form av en D-uppsats vid Mittuniversitetet .  

 

Vid frågor om studien kontakta någon av nedanstående personer: 

 

Mikael Gilliusson, student         Johan Bergström, student 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

mickeskarholmen@hotmail.com  johan.jorm@gmail.com                      

  

073-3610771    073-0556910 

 

Åsa Audulv, handledare 

Universitetslektor, Mittuniversitetet 

Tel 060-148494 

asa.audulv@miun.se 

mailto:mickeskarholmen@hotmail.com


 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

 

1. Hur länge har Du arbetat som anestesisjuksköterska? Här på kliniken? 

 

2. Inom ramen för Din tjänstgöring som anestesisjuksköterska, sker rotation på operationsavdelning/ 

postop? 

                   

3. Vad lägger Du för värderingar i begreppet återkoppling? uppföljning? Vilket föredrar Du att vi 

använder utifrån Ditt synsätt när vi frågar om detta under intervjun? 

 

4. I ditt arbete som anestesisjuksköterska, hur ser möjligheterna till den egna kompetensutvecklingen ut? 

 

5. Vad är uppföljning/återkoppling för Dig? 

 

6. Uppfattar Du att uppföljning/återkoppling sker på Din arbetsplats? 

 

7. Om Du får uppföljning/ återkoppling, hur ges denna? 

 

8. Kan Du ge ett exempel på när Du fått uppföljning/ återkoppling på något positivt? 

 

9. Kan du ge ett exempel på när Du fått uppföljning/återkoppling på något negativt? 

 

10. Hur är det att få uppföljning/ återkoppling? Vilken form av återkoppling skulle Du vilja ha? 

 

11. Tycker Du att Du lär Dig något på att få uppföljning/återkoppling? Berätta! 

 

12. Hur skulle uppföljning/ återkoppling kunna bidra till en ökad kompetens i omvårdnaden för Dig som 

anestesisjuksköterska? 

 

13. När ges det idag återkoppling? 

 

14. Om Du anser att det är viktigt med återkoppling/ uppföljning, när tycker Du i så fall det bör ges? 

 

15. Vad är enligt din uppfattning skälet/ skälen till att inte uppföljning sker i det dagliga arbetet? 

 

16. Skulle Du kunna se att en systematisk modell för uppföljning/ återkoppling av dina patienter skulle 

kunna bidra med positiva aspekter på omvårdnaden? Negativa aspekter? Berätta! 

 


