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Abstrakt 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur verksamheten vid en förlossningsavdelning 

fungerar med fokus på patientsäkerhet. Detta undersöktes genom att samla in data i form av 

intervjuer från Linköpings och Norrköpings förlossningsavdelningar. Materialet analyserades 

sedan genom en tematisk analys som resulterade i sex huvudteman (team, hälsa, information, 

träning, mål och system). Resultatet visar på att team, kommunikation och stresseliminering 

är de viktigaste fynden i studien. Dock är alla teman viktiga för patientsäkerheten då de 

tillsammans skapar ett säkrare system.  
För att dessa faktorer ska kunna samspela med varandra är det viktigt att systemet 

regelbundet utvärderas för att justeringar ska kunna göras. Detta för att systemet ska vara 

resilient och klara av de utmaningar som de ställs inför. 

Framtida studier som skulle vara intressanta att göra är att utöka insamlingen av data, 

undersöka hur små och stora förlossningsavdelningar i Sverige ser på patientsäkerhet och 

även jämföra den svenska verksamheten med exempelvis den kenyanska verksamheten.  

.  
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Abstract 
The purpose of this project was to investigate how the organization of a delivery department 

works, with focus on patient safety. This was carried out by collecting data consisting of 

interviews from the delivery wards in Linköping and Norrköping. A thematic analysis 

resulting in six main themes (team, health, information, training, goals and systems) was then 

used to analyze the data. The results show that teams, communication and stress elimination 

are the most important themes in this study.  

However, all themes are important to be able to achieve a good patient safety as they 

together create a safer system. It is important that the entire system is regularly evaluated to 

be able to make adjustments, in order for these themes to interact with each other. This 

contributes to a more resilient system that can cope with different upcoming challenges. 

In the future, it would be interesting to make an extended data collection, investigate 

how smaller and larger delivery wards from all over Sweden regard the patient safety. It 

would be interesting to study the differences between countries as well, for instance Sweden 

and Kenya, regarding patient safety. 
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1. Introduktion 
Svensk förlossningssjukvård har som mål att ge mamma och barnet en så bra sjukvård som 

möjligt. Det inkluderar att mamma och barn ska må bra och vara friska efter förlossningen 

och att mamman ska föda med så få skador som möjligt. Enligt svenska FN-förbundet (2017) 

låg barnadödligheten år 2015 på 3 barn av 1000. Detta är en siffra som succesivt har minskat. 

År 2005 var det 4 barn per 1000 och år 1995 var den 5 barn per 1000 som dog. Siffran är låg i 

jämförelse med andra länder men det är fortfarande ett för stort antal. I siffran för 

barnadödlighet räknas de barn som visar livstecken vid födseln och som sedan dör innan fem 

års ålder (Svenska FN-förbundet, 2017a).  

Mödradödligheten låg år 2015 på 4 mödrar per 100 000 som också har minskat med 

åren. I ordet mödradödlighet inkluderas de mödrar som dör i samband med graviditet samt 

under eller av komplikationer vid förlossningen (Svenska FN-förbundet, 2017b).  

Sjukvården har förbättrats de senaste åren men det finns fortfarande stora möjligheter 

till utveckling (Ezziane et al., 2012). För att minska mortaliteten är patientsäkerhet ett viktigt 

område i sjukvården att studera och förbättra. Sveriges sjukvård förhåller sig till lagar och 

regler för att patientsäkerheten ska vara hög och för att patienter ska känna att de får en bra 

och säker vård. Dessa lagar omfattar många områden, bland annat hygien och läkemedel, men 

det går inte att lagstadga allt. De kognitiva förmågorna, exempelvis perception, går inte att 

styra över men de är minst lika viktiga att analysera och förstå för en förbättrad 

patientsäkerhet. Patientsäkerhet handlar inte bara om hur vi kan öka säkerheten med att ta 

fram ny teknik och nya lagar utan även hur personalen på arbetsplatsen arbetar och hur det 

från ett kognitionsvetenskapligt perspektiv kan förbättras. Personalen är en viktig fel i 

systemet och därför måste fokus läggas på dem också. 

Enligt Ödegård (2013a) är Sveriges hälso- och sjukvård ett dynamiskt sociotekniskt 

system där patientsäkerhetsfrågor genomsyrar alla plan. Det är viktigt att personalen har stor 

kompetens och erfarenhet för att kunna ge en säker vård. Teknikutvecklingen som sker i 

vården gör att fler patienter kan botas och lindras från skador och sjukdomar. I takt med 

teknikutvecklingen behöver även det sociala samspelet inom personal granskas och förbättras 

(Ödegård, 2013a). 

Patientsäkerhet skapas genom samspel i systemet och därför är det viktigt att säkerhet 

ses på rätt sätt. Säkerhet är inte en produkt som ett system har utan snarare ett resultat av 
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interaktioner mellan komponenter, processer och material i systemet. En hög säkerhet uppstår 

när de olika delarna i systemet smidigt interagerar med varandra (Cook, 2013). 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att se hur verksamheten vid en förlossningsavdelning fungerar med 

fokus på patientsäkerhet. IMP avser att genom detta arbete och den beskrivning som skapas, i 

framtiden kunna göra jämförelser med andra organisationer. 

Detta kommer att göras genom att intervjua personal på två förlossningsavdelningar för 

att få en inblick i hur deras arbete fungerar, även för att få höra deras egna tanker kring 

verksamheten. Materialet som samlas in granskas sedan med en tematisk analys för att 

identifiera teman i intervjumaterialet. 

 

1.2 Frågeställningar 
Frågeställningarna för detta arbete är: 

• Hur uppfattar personalen att patientsäkerheten fungerar på avdelningen  

• Vilka faktorer anses ha en påverkan på patientsäkerheten? 

• Hur kan patientsäkerhet förbättras? 

 

1.3 Internationella Medicinska Programmet  
Uppdraget med följande uppsats kommer från det Internationella Medicinska Programmet 

(IMP) och går ut på att se hur verksamheten vid förlossningsavdelningar här i Sverige 

fungerar. Uppdraget kommer att utföras på två kliniker som ligger i Linköping och 

Norrköping. IMP, en verksamhet under Region Östergötland1, är en organisation som startade 

1995 i uppdrag av Migrationsverket. Idag är även International Organization for Migration 

(IOM)2 en del av projektet. IMP försöker återuppbygga medicinsk verksamhet i länder som 

har drabbats av en kris genom att skicka ner specialiserade medicinska team för att stötta den 

lokala personalen och verksamheten. Teamens uppgift är att försöka utbilda personalen 

utifrån deras existerande resurser, villkor och kunskaper för att vårdens kapacitet ska öka. 

Samtidigt som teamen stöttar personalen får de ett kunskapsutbyte genom praktisk träning där 

de får behandla tillstånd som inte är lika vanliga i Sverige. De svenska teamen är vanligtvis 

                                                
1	http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/IMP/	
2	https://www.iom.int	



 3 

borta i en till två veckor, två till fyra gånger per år beroende på förutsättningar och behov. 

Personalen som fått stöd i länderna blir även uppmanade att besöka Sverige för vidare 

snabbutbildning (Hodza-Beganovic, 2016).  

 

1.4 Linköpings och Norrköpings förlossningsavdelningar 
Linköpings förlossningsavdelning, Universitets sjukhuset (US), är den största 

förlossningskliniken i Region Östergötland. Varje år föds det ca 3000 barn på US. Det är 52 

barnmorskor och 30 undersköterskor med heltidstjänster som arbetar för att vården ska vara 

så bra som möjlig. Vid Norrköpings förlossning på Vrinnevisjukhuset jobbar det 39 

barnmorskor och 26 undersköterskor med heltidstjänster och år 2016 förlöstes 2339 barn. 

Norrköpings är i jämförelse med Linköpings förlossning lite mindre, både när det gäller 

personal och antal förlossningar. 

Om personalen redan i förväg vet att en mamma kommer att föda för tidigt eller om 

personalen misstänker att det kan ske en komplikation skickas mamman till Linköpings 

förlossning eftersom de har fler resurser. Detta oavsett vilken klinik mamman tillhör i Region 

Östergötland.  

I Region Östergötland var det år 2015 fyra barn som dog 0-6 dygn efter födseln och 5 

barn som dog efter 0-27 dygn (Socialstyrelsen, 2017b). 

 

1.5 Avgränsningar 
Studiens avgränsningar var att det fanns en tidsbegränsning för insamling av data och även att 

data endast samlades in från två förlossningskliniker, Linköpings och Norrköpings, båda 

tillhörande Region Östergötland. Studien avgränsade sig till att se patientsäkerhet inom 

ramarna för ett kognitionsvetenskapligt perspektiv där vissa metoder och begrepp har belysts.  
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2. Teori - Patientsäkerhet 
Patientsäkerhet i denna uppsats är ett begrepp som innebär att vården för patienter ska vara 

säker. För att den ska vara säker går det att se på säkerhet från flera perspektiv. 

Patientsäkerhet studeras i denna rapport utifrån ett kognitionsvetenskapligt perspektiv där 

vissa metoder och begrepp belyses.  

Enligt Ödegård (2013b) är teamarbete en avgörande faktor för ett hålla en bra 

patientsäkerhet. Den viktigaste faktorn inom teamarbete är kommunikation och om den inte 

fungerar har den en tydlig negativ effekt på kvalitén och säkerheten i vården. Sämre 

patientsäkerhet handlar om hur teamarbetet fungerar snarare än om hur de olika individernas 

kompetenser ser ut. 

Teori för patientsäkerhet kommer att presenteras här nedan. Det börjar med lagrummet 

avseende patientsäkerhet, där olika lagar lyfts fram. Därefter följer socio-tekniska system, 

Cognitive System Engineering och makrokognition. Sedan tas teori om resiliens upp där det 

nämns hur en akut avdelning hanterar resilient, hur resiliens ser på säkerhet från två olika 

perspektiv, schweizerostmodellen, barriärer och till sist human error. Sedan tas det upp teori 

om team med dess kommunikation och ledarskap. Teorin avslutas med stress och hur 

tidspress vis stress påverkar beslut. 

 

2.1 Lagrummet avseende patientsäkerhet 
Sveriges sjukvård följer lagar för att kunna ge en säker och bra vård som möjligt. De lagar 

som rör patientsäkerhet är bl.a. basala hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2015), medicintekniska 

produkter (Socialstyrelsen, 2017a) och patientsäkerhetslagen (Sveriges Riksdag, 2016). Dessa 

lagar kommer nedan att presenteras. 

 

2.1.1 Basala hygienrutiner 

Basala hygienrutiner är en lag innehållande fem krav där personalen ska tänka på hur 

hygienen ska skötas för att undvika vårdrelaterade infektioner. Det första kravet är att 

arbetskläderna endast får bäras på arbetsplatsen. Det finns även regler för hur dessa kläder får 

se ut. Det andra kravet är att personalen måste bära skyddskläder om de riskerar att komma i 

kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material när de är i kontakt med patienterna. 

Det tredje kravet säger att händer och underarmar måste hållas fria från smycken och annat 

dylikt. Det är även viktigt att naglarna är kortklippta samt att de hålls fria från material som 
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inte är naturliga. Det fjärde kravet tar upp hur händer ska tvättas och desinfekteras. Det femte 

och sista kravet säger att skyddshandskar ska användas om personalen riskerar att vara i 

kontakt med kroppsvätskor. Lagen tar även upp att dessa handskar endast får användas en 

gång (Socialstyrelsen, 2015). 

 

2.1.2 Medicintekniska produkter  

Denna lag består av flera bestämmelser om de medicintekniska produkterna som används i 

sjukvården. Allt material och alla produkter som används måste kontrolleras av personalen 

innan användning för att säkerställa att utgångsdatum inte har passerat. Personalen ska även 

se till att produkten är anpassad efter patienten och att patienten informeras om hur produkten 

ska användas. Allt som ges ut till patienten måste även dokumenteras (Socialstyrelsen, 

2017a). 

Personalen ska veta vad produktens funktion är och riskerna som kan uppstå när 

patienten använder eller tar produkten. Personalen ska veta hur produkten ska användas och 

även vilka åtgärder som måste tas till om det sker en negativ händelse för att begränsa 

omfattningen av skadan. När det har skett en negativ händelse ska händelsen anmälas för att 

produkten ska kunna genomgå en utredning (Socialstyrelsen, 2017a). 

Lagen tar upp vilka som har behörighet för att skriva ut vissa produkter, detta för att 

läkaren inte alltid har det ansvaret (Socialstyrelsen, 2017a). 

 

2.1.3 Patientsäkerhetslagen 

På Sveriges Riksdags hemsida (Sveriges Riksdag, 2016) står det om patientsäkerhetslagen. 

Det är en lag som består av tio bestämmelser som täcker punkter för att hålla en bra 

patientsäkerhet. Dessa bestämmelser finns för att främja säkerheten och för att försöka 

undvika skador i vården (Vårdförbundet, 2016). Varje bestämmelse består i sin tur av flera 

olika påbud. De tio bestämmelserna visas nedan i tabell 1. 
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Tabell 1. Tabellen visar de nio bestämmelserna som ingår i patientsäkerhetslagen 

Patientsäkerhetslagen 

 
1. Inledande bestämmelser 

2. Anmälan av verksamhet m.m. 

3. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 

4. Behörighetsfrågor 

5. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa 

hälso- och sjukvårdande åtgärder 

6. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. 

7. Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn 

8. Prövotid och återkallelse av legitimation mm 

9. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

10. Straffbestämmelse och överklagande mm. 

Övergångsbestämmelser 

 
 

2.2 Socio-tekniska system 
Hollnagel, Rober, & Braithwaite Jeffrey (2015) skriver att ett socio-tekniskt system (STS) är 

ett system där samspelet mellan människorna och teknologin i systemet studeras. Waterson et 

al. ( 2015) skriver att ett STS är ett begrepp som Trist, Bamforth och Emery tog fram när de 

studerade hur kolgruvearbetarna var organiserade och hur de arbetade på 1950-talet. Idag 

studeras även STS i andra miljöer som samhällets och organisationers komplexa intrafrakturer 

(Hollnagel, Rober, & Braithwaite, 2015).  

Ett sjukhus kan ses som ett STS där flera delar tillsammans bildar ett system. Här 

studeras organisationens design och samspelet mellan människa och teknik i det sociala 

systemet (Waterson et al., 2015). De delar som systemet består av är bland annat organisation, 

regelverk, krav, teknik och personal. Dessa delar samverkar för att systemet ska fungera. 

Synen på STS har under åren ändrat fokus från att tidigare fokusera på de tekniska 

bitarna till att nu lägga fokus på de mänskliga (Waterson et al., 2015).  
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2.3 Cognitive System Engineering 
Cognitive System Engineering (CSE) är ett synsätt att se på ett kognitivt system (KS) där 

fokus hamnar på kognition i arbete istället för hur kognition fungerar i hjärnan. Ett KS 

definieras som ett system som är målinriktat, använder symbolmanipulation, är 

anpassningsbart och kan se ett problem från flera perspektiv. Ett KS har även som grund att 

använda sig av kunskapen om sig själv och miljön för att systemet ska planera och modifiera 

handlingar utifrån den kunskapen som har skapats (Hollnagel & Woods, 2005).  

CSE fokuserar på vad sammansatta kognitiva system (SKS) gör och varför det gör som 

det gör, istället för att fokusera hur det gör det som det gör. CSE försöker analysera allt som 

ett system istället för att analysera komponenterna var för sig. Innan har det varit viktigt att se 

ett KS som människa plus maskin medan CSE tycker det är mer intressant att se det som en 

komponent (Hollnagel & Woods, 2005). För att lägga fokus på helheten i ett system och hur 

komponenterna interagerar med varandra är det viktigt att systemet studeras genom 

observationer ute i verkligheten och inte i ett laboratorium (Flach, 1998).  

 

2.4 Makrokognition 
Makrokognition beskriver kognitiva funktioner i naturliga miljöer. Genom att studera det 

skapas en bättre förståelse för hur de kognitiva processerna fungerar. Makrokognition är ett 

slags ramverk som försöker främja utvecklingen av beskrivande modeller för processer som 

beslutsfattande, meningsskapande, och upptäckter av problem (Klein et al., 2003).  

Makrokognition är i dagsläget ett område som är väldigt outforskat då fokus brukar 

hamna på mikrokognition då det historiskt sett har varit ett relevant tillvägagångssätt att 

använda. Mikrokognition är ett traditionellt perspektiv som används av forskare för att se hur 

de kognitiva funktionerna är uppbyggda. Mikrokognition är därför stark kopplat till 

laboratoriemiljöer. De processer som studeras i laboratoriemiljöer är oförändliga eftersom en 

kontrollerad experimentell metod utgår från att förutsättningar konstanthålls och försöker 

isolera specifika kognitiva mekanismer. Om de kognitiva processerna istället studeras i 

naturliga miljöer är det makrokognition som studeras. Genom att studera processer från ett 

naturligt perspektiv går det att få en mer realistisk bild av hur saker fungerar. Att skapa sig en 

bild av ett mänskligt beteende i ett laboratorium är inte detsamma som att studera det i 

naturalistiska miljöer (Klein et al., 2003).  

Makrokognition har även studerats i team för att förstå och främja de komplexa 

samarbeten som sker i en aktivitet. Hur ett team löser problem har blivit mer intressant att 
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studera för att förstå hur de mentala processerna används vid problemlösning i ett team. Det är 

intressant att se är hur information samlas in, filtreras, bearbetas och hur iden delas mellan 

teammedlemmarna. Forskningen vill ha mer kunskap om detta för att förstå hur ett team löser 

ett problem tillsammans. Team ingår i en process där teammedlemmarna tillsammans bygger 

upp kunskap om en händelse och får därmed kunskap på teamnivå. Makrokognition i team 

studerar därav hur denna byggnadsprocess av information går till. De undersöker vilka 

komponenter som är med i denna process, vilka egenskaper komponenterna har och hur de 

går att studera för att se hur de interagerar och påverkar hur väl ett team utför en uppgift. 

Genom att förstå och förbättra dessa processer går det att effektivisera teamarbete i situationer 

där teamet ska fatta ett snabbt beslut. Detta gäller särskilt i problemlösning som sker under 

tidspress, när det är svåra problem som ska tas ställning till, eller när ett beslut sker under 

osäkerhet. För att fatta dessa beslut är kommunikation en viktig del och då även 

kommunikation som sker via teknik (Letsky & Warner, 2008). 

Warner och Letsky (2008) definierar makrokognition såhär; ”Macrocognition is defined 

as the internalized and externalixed high-level mental process employed by teams to create 

new knowedge during complex, one-of-a-kind, collaborative problem-solving”(Letsky & 

Warner, 2008. s.7). ”Macrokognition defineras som en intern och extern mental process på 

hög nivå som team använder sig av för att skapa ny kunskap under komplexa, unika, 

kollaborativa problemlösningar” (författarens översättning). 

Hög nivå i detta fall definieras som en process där visualisering och 

informationsinsamling kombineras för att kunna lösa otydligheter genom att använda nya 

samband och kunskaper. När ett team studeras är det dessa interna och externa processer som 

är av intresse (Letsky & Warner, 2008). 

De interna processerna är de processer som sker i hjärnan och som inte uttrycks utåt 

genom exempelvis skrift eller tal. Dessa interna processer går istället att mäta indirekt genom 

kvalitativa mätmetoder där exempelvis deltagaren ska tänka högt vid ett test. De externa 

processerna är istället de handlingar som går att observera. Dessa processer finns både på en 

individuell nivå och på en teamnivå, därför analyserar makrokognition både individen i 

teamet och teamet tillsammans. Detta eftersom det förekommer två olika processer på de två 

olika nivåerna. Mikrokognition som är den traditionella metoden kan därmed inte förse 

tillfredsställande svar på frågeställningar rörande ett teams förmåga eller kognition då 

metoden i fråga har ett annat fokus (Letsky & Warner, 2008).  
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2.5 Resiliens 
Resiliens kan betecknas på många olika sätt och det vanliga är att det används för att beskriva 

materials tänjbarhet eller stabilitet (Hassel, 2016). Ett system kan även vara resilient genom 

att ett system kan anpassa sig efter händelser. I denna definition ska systemets funktioner 

både innan en händelse, under en händelse och efter en händelse kunna hantera situationen 

utan att systemet kraschar. Systemet ska även klara av förutsägbara händelser så väl som 

oförutsägbara händelser (Hollnagel et al., 2015). 

Begreppet resilience engineering är ett nytt tankesätt när det gäller resilienta 

organisationer men även ett nytt sätt att tänka på för att skapa resiliens (Aase & Rosness, 

2014). Detta betyder att fokus ligger på att utveckla principer och riktlinjer som är 

nödvändiga för att göra det möjligt för ett system att vara resilient (Hollnagel et al., 2015). 

Resilience engineering är en inriktning som syftar till att förbättra människors förmåga 

att hantera komplexitet. Genom att använda sig av flera perspektiv ger det en större bredd för 

hur organisationen ska kunna hantera situationer som ligger utanför det vanliga (Woods & 

Hollnagel, 2006).  

Resilience engineering perspektivet försöker titta på andra perspektiv och idéer som 

finns och binda samman dem och se hur kunskapen kan bidra till att skapa säkrare system. 

Detta för att få en bättre förståelse för hur resiliens fungerar i socio-tekniska miljöer. 

Förståelsen bidrar i sin tur till att organisationer kan hantera kriser och avvikelser (Hollnagel, 

Woods, & Leveson, 2006). 

Woods och Hollnagel (2006) menar att säkerhet inte är något som ett system har 

automatiskt utan någonting som systemet skapar. För att ett komplext system ska vara 

tillförlitligt är det viktigt att systemet regelbundet ses över för att anpassa sig till störningar 

och förändringar som kan ske. Dessa justeringar som sker är nödvändiga för att hålla ett 

system dynamiskt stabilt och för att kunna hantera situationer som tillhör det ovanliga. Om ett 

komplext system är stabilt och kan klara av dynamiken både när det gäller att förebygga 

situationer som kan bryta ner systemet samt att det ska kunna hantera störningar så är 

systemet resilient. Att ett system är resilient innebär att det kan svara på både mindre 

respektive stora hot och regelbundna så som oregelbundna hot (Hollnagel & Woods, 2006). 

 

2.5.1 Sjukvård 

Förlossningen och akuten är två akutavdelningar. De som arbetar på akuten måste kunna 

arbeta under stressande och tidsbegränsade förhållande precis som personalen på 
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förlossningen. Personalen på de båda avdelningarna ska kunna arbeta under förhållanden där 

resurserna är bristfälliga och de ska på bästa möjliga sätt kunna lösa problem som är 

svårdefinierade. De ska kunna anpassa sig till en situation och sedan gå tillbaka till det 

normala när det har lagt sig (Wears, Perry, Anders, & Woods, 2008).  

Wears et al. (2008) tar upp två scenarier där de beskriver hur akuten på ett sjukhus 

hanterar två olika fall där det första fallet beskriver hur akuten är resilient medan det andra 

fallet inte är det. I det första fallet har akuten fått samtal om att det är flera patienter som är på 

väg till akuten. Genom att de blir informerade om att patienter är på väg in börjar de förbereda 

mottagandet av dem. Patienterna kommer så småningom in med jämna mellanrum och detta 

bidrar med att personalen hela tiden har tid till att omstrukturera avdelningen. De får hela 

tiden omprioritera patienter och försöker hela tiden se till att det finns sängar till de nyanlända 

patienterna. Genom att hela tiden töja på systemet och dra ut på det till en maxgräns lyckas de 

hålla situationen under kontroll (Wears et al., 2008). 

Det andra scenariot beskriver istället hur en situation ibland kan gå över gränsen för hur 

mycket akutens system klarar. När de inte lyckas hålla allt under kontroll sänks kvalitén på 

vården och i fallet som beskrivs är det patienterna som drabbas av det. När de exempelvis får 

in nya patienter som de vet behöver vård kan patienter med mindre akuta situationer 

bortprioriteras. De skriver och berättar även om hur analys av prover fungerar under detta 

tillfälle. Istället för att analysera proverna från en patient med hög prioritet valde de att 

analysera alla prover från alla patienter samtidigt för att slippa gå fram och tillbaka. Att 

analysera alla prover är en krävande process som tar tid. I denna situationen finns ingen tid att 

vänta på exakt alla svar. Detta leder till att det blir en ovisshet på akuten vid väntan på svar. 

Om vissa prover först hade analyserats för att sedan analysera de resterande hade de mest 

akuta patienterna kunnat behandlats snabbare och blivit ivägskickade till den avdelning som 

de skulle till för vidare behandling och vård (Wears et al., 2008).  

 

2.5.2 Säkerhet 

Många människor ser idag säkerhet som ett tillstånd där endast ett fåtal saker kan få gå fel. 

Det kan exempelvis handla om att det sker ett fel i en process, någonting tekniskt går sönder 

eller att det sker ett mänskligt fel som bidrar med att en risk skapas. När det gäller säkerhet 

söks det hela tiden efter hot för att kunna förebygga eller förhindra dessa hot från att uppstå. 

När felen åtgärdas kan det antingen ersättas eller lagas. Det går även att bygga barriärer för 

göra systemet säkrare (Hollnagel et al., 2015).  
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Dagens krav har ökat på system och organisationer och det har medfört att det inte 

räcker att se på säkerhet utifrån det här enkla perspektivet. Allt är mycket mer komplext vilket 

medför att åtgärder måste ökas för att säkerheten ska höjas. Om en del av systemet förändras 

påverkas de andra delarna, vilket rubbar hela systemet. Därmed är det viktigt att se på hela 

systemet och inte enbart de individuella delarna. Ibland är det inte tillräckligt att laga eller 

ersätta del för del (Hollnagel et al., 2015).  

Safety 1 perspektivet tittar bara på vad som går fel i ett system och försöker åtgärda det. 

De ser bara problemen och hittar lösningar utifrån vad det är för fel. Av ett helt system är det 

en liten del som är problematisk vilket skulle betyda att det andra i systemet fungerar bra. 

Safety 1 handlar mycket om att vi letar efter fel istället för att se det som fungerar bra. Det 

görs analys på analys för det som fungerar dåligt men inte på det som fungerar bra. De menar 

att saker som går rätt till sker på ett sätt medan det som går fel sker på ett annat sätt 

(Hollnagel et al., 2015).  

För att komplexa system ska vara säkra krävs det att vi flyttar vårt fokus från det som 

går dåligt till det som går bra. Utvecklingen i sjukvården går framåt och den utvecklingen 

kräver mer komplex teknologi vilket medför att säkerheten måste öka. Safety 2 handlar helt 

enkelt om att studera det som fungerar bra och försöka använda den lärdomen och tillämpa 

den på de saker som inte fungerar lika bra (Hollnagel et al., 2015).  

 

2.5.3 Barriärer 

Det är lätt hänt att det sker en olycka men för att minska risken till att det sker en kan olika 

barriärer sättas in. Dessa barriärer fungerar som ett skydd för att det ska vara svårare för ett 

system eller för en funktion att ta sig just till den punkten att det inte är säkert längre. En 

barriärfunktion ser till att barriären uppfyller sitt syfte medan ett barriärsystem är basen som 

avgör vilka funktioner som behövs (Hollnagel, 2014). 

Det finns fyra olika varianter av barriärer. Den första är materiella barriärer som är 

exempelvis väggar, dörrar, staket eller byggnader. Den andra varianten är funktionella 

barriärer som exempelvis ett lås. Den tredje är symboliska barriärer och skulle kunna vara 

tecken och symboler som vägleder en till de rätta besluten. Den sista är immateriella barriärer 

som regler, lagar, etik etc. (Hollnagel, 2014).  

Alla dessa barriärer har som mål att vägleda människan och hjälpa oss i beslut och 

agerande för att undvika en olycka. Barriärer används även tillsammans i syfte att göra det så 

säkert som möjligt. Hollnagel (2014) skriver i artikeln om ett exempel med en dörr. En dörr 
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kan fungera som en varning för det som är bakom den. På dörren kan det även sitta en skylt 

med en symbol som visar på att det är farliga ämnen där inne. Det kan dessutom finnas ett lås 

på dörren för att göra det svårare att komma in. I denna situation har tre barriärerna använts 

där de tillsammans ökar säkerheten (Hollnagel, 2014).  

 

2.5.4 Schweizerostmodellen 

Schweizerostmodellen är en modell som har tillämpats på komplexa system, exempelvis 

kärnkraftverk och gasindustri, för att beskriva hur säkerhetssystemet kan brista. Det är även 

en modell som på senare tid har tillämpats på sjukhus för att se hur patientsäkerheten fungerar 

(Reason, 2013).  

Modellen tar upp tre grundläggande begrepp som är viktiga och dessa är risker, 

barriärer och konsekvenser. Modellens syfte är att förhindra att faror uppstår som kan påverka 

personer och föremål som finns i systemet. För att detta ska förhindras sätts det ut barriärer i 

systemet (Reason, 2013). 

Reason (2006) säger att målet i ett komplext system är att systemet ska vara säkert, men 

ibland finns det fel som inte går att undvika. Varje ostskiva i systemet är barriärer där de olika 

barriärerna täcker olika delar i systemet. Det kan uppstå hål i systemet, därav namnet 

Schweizerost, där de risker som de utsätts för leder till en konsekvens. I figur 1 visas det hur 

hålen ger möjlighet för barriärerna att släppa igenom mänskliga fel och mekaniska fel som 

kan ske när de hamnar bakom varandra (Sheridan, 2008). När detta händer uppstår det en 

konsekvens, det vill säga en olycka (Reason, Hollnagel, & Paries, 2006). 

Hålen uppstår av två skäl, av aktiva fel och av latenta fel. Aktiva fel är de som handlar 

exempelvis om ouppmärksamhet och misstag av de som står närmast felet, det vill säga de 

personer som i sjukvården har närmast kontakt med patienterna och därav fungerar som den 

sista ostskivan och barriären i systemet. När dessa hål hamnar bakom varandra tillåter 

systemet fel att ske då det inte finns något som blockerar dem. Dessa fel kommer och går och 

existerar oftast under kortare perioder (Reason, 2013).  

Latenta fel är de fel som ligger och väntar på att utlösas av andra faktorer. Det går inte 

att förutse allt som kan uppstå och om det uppstår ett glapp där en barriär är svagare kan det 

ske en konsekvens. Det är då lätt att det sker ett latent fel som kan leda till att systemet inte är 

helt felfritt då inga system är helt felfria (Reason, 2013). 

 



 14 

 
Figur 1. Bilden visar hur flera ostskivor med hål bakom varandra leder till en olycka. 

 

2.5.5 Human error 

Individmodellen är en modell som ser på människan som en risk. Ibland finns det dock 

tillfällen där människan har varit en hjälte och löst ett problem på ett annat sätt än vad som 

var tänkt. Det finns de tillfällen då människan har agerat på ett visst sätt som hade kunnat 

förvärra situationen men som istället lett till att det inte skett ett mänskligt fel. I dessa fall har 

de tänkt lite utanför boxen där anpassning, kompensationer, återställande och improvisationer 

har använts för att systemet ska fortsätta att fungera. Dessa egenskaper är dock någonting som 

faller tillbaka då fokus istället läggs på hur säkerheten kan förbättras och inte hur problem kan 

lösas på olika sätt (Reason, 2013).  

Denna modell lägger mycket fokus på vad individen har gjort för fel och försöker 

skuldbelägga och peka ut personen för att visa att personen begick ett misstag. Istället för att 

endast fokusera på individen kan det vara värt att lägga fokus på systemet och se felet som 

uppstod som ett systemfel. Om systemet är helt korrekt utformat, vilket det aldrig kan vara, 

ska det inte ge utrymme för mänskliga fel. Detta synsätt är en systembaserad modell där fokus 

ligger på att utforma systemet för att inte mänskliga fel ska kunna uppstå (Reason, 2013). 

Norman (2013) säger att 75–95% av olyckor som sker inom industrin anses vara 

mänskliga fel. Han tycker att det låter märkligt att vi människor hela tiden gör fel och trycker 

istället på att det måste bero på något annat. Han menar att det är designen det är fel på och 

inte på oss människor. Med rätt design för ett system är det svårt för oss människor att göra 

fel (Norman, 2013). 
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2.6 Team 
Ett team kan defineras som; ”A distinguishable set of two or more people who interact, 

dynamically, interdependently, and adaptively toward a common and valued 

goal/objective/mission, who have each been assigned a specific role of function to perform, 

and who have limited life-span of membership.” (Salas, Dickinson, Converse, & 

Tannenbaum, 1992, s.4). Med denna definition beskriver Salas et al. (1992) att ett team ska 

bestå av två eller fler personer som tillsammans interagerar med varandra och jobbar mot 

samma mål. 

Salas, Cooke, & Rosen (2008) skriver att varje medlem i teamet har en specifik roll. 

Individernas tydliga roller i teamet är viktigt att ha definierade enligt Garbis (2002) för att alla 

de ansvarsområden som teamet arbetar inom ska täckas av. Detta för att alla inte ska behöva 

hålla koll på allt. En grupp å andra sidan är inte ett team då en grupp mer är en samling av 

människor. Det betyder att en grupp inte nödvändigtvis har samma mål och att gruppen i sig 

inte påverkas om medlemmar byts ut (Garbis, 2002).  

Team används i organisationer där det finns komplexa och svåra arbetsuppgifter att 

utföra. Det kan exempelvis vara situationer där en individ inte klarar av att utföra uppgiften 

själv. Det kan även handla om att miljön är stressig och det krävs att det tas ett flertal snabba 

beslut. Ett team behöver inte endast bestå av människor då team kan vara utformade på olika 

sätt. Ett team kan exempelvis bestå av både människor och robotar som tillsammans arbetar 

mot samma mål. Eftersom organisationer utvecklas blir de även mer komplexa vilket gör att 

de är beroende av team (Salas et al., 2008). 

Teamarbete i dynamiska miljöer som sjukvård har visat sig vara en bidragande faktor 

till hur patientsäkerheten ser ut. Teamet ska agera i kritiska händelser och är det som ska 

förebygga skador eller annat skadligt som kan hända vid en insats (Ödegård, 2013a).  

Team inom sjukvård har tagit efter från team i andra domäner, bl.a. militären och 

kärnkraftverk. Dessa team i sjukvården fokuserar på att arbeta efter tydliga mål för att 

förbättra patientsäkerhet och dess kvalité. Målen som sätts upp får teammedlemmarna att sätta 

patienten i fokus och på så sättet förbättra vården (O’Sullivan, Moneypenny, & McKimm, 

2015). 

 

2.6.1 Kommunikation 

Kommunikation är viktigt och nödvändigt för att människor ska kunna samarbeta med 

varandra (Swärd, Thunberg, & Claesson, 2016). Hargie (2011) skriver att kommunikation är 
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meddelanden som skickas mellan personer; det är någon som skickar och någon som tar emot. 

För att det ska räknas som en konversation krävs det att minst två personer deltar i 

konversationen. Kommunikation är en dynamisk process som består av flera sekvenser där 

personer interagerar med varandra. I en kommunikation skapas en förståelse av kontexten och 

respons ges på det som har sagts på ett följsamt sätt (Hargie, 2011). 

Kommunikation kan ske i många olika former där det exempelvis både kan ske verbalt 

och icke-verbalt. Den verbala kommunikationen används i samtal där vi vill förmedla något 

till varandra. Den icke-verbala kommunikationen kan ske genom olika varianter som 

exempelvis brev, meddelanden, instruktioner och böcker. Den icke-verbala delen involverar 

även det kroppsliga språket, gester och ansiktsuttryck. Symboler i form av hur vi klär oss, 

lukter, frisyrer och annat fungerar även det som kommunikation (Angelöw & Jonsson, 2000). 

För att det ska vara en säker vård förutsätts det att det ska vara en effektiv 

kommunikation där information fungerar bra mellan alla personer och plan. Sjukvården är 

komplex där en stor mängd information om patienter ska överföras och där 

kommunikationsmissar är den vanligaste orsaken till att det sker en händelse i form av en 

olycka, liten som stor. När kommunikation brister eller faller bort helt leder det till att 

patientsäkerheten påverkas negativt. I motsatta fall när kommunikationen är strukturerad och 

organiserad höjs patientsäkerheten (Sveriges kommuner och landsting, 2017a).  

 

2.6.2 Ledarskap 

Alla team behöver en eller flera ledare för att effektivisera teamarbete. Ett team sätts inte ihop 

slumpmässigt där de enskilda individerna i teamet råkar ha massa mål, samma 

tillvägagångssätt och samma tankar kring processen. Det är ofta en ledare som måste stå för 

den biten och leda teamet mot ett mål (Ezziane et al., 2012). Ett teams ledare blir antingen 

vald av de övriga medlemmarna som ledare eller via någon annan som exempelvis chefer etc. 

(Hargie, 2011). Ezziane et al. (2012) belyser även att ledare för team måste tänka på hur de 

kommunicerar och vilka kommunikationsmetoder de använder för att det ska bli mer 

organiserat och uppstyrt på arbetet.  

 

2.7 Stress 
Stress är ett emotionellt tillstånd som alla någon gång i livet har upplevt. Tillståndet vi 

upplever är arousal som är ett låneord från det engelska språket. Det betyder att när vi tar 
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emot ett stimuli som påverkar oss psykiskt kan det påverka och försämra utförandet vid en 

uppgift. Arousal påverkar våra beteenden och hälsan på ett negativt sätt. Dock kan arousal 

ibland även vara positivt då det kan motivera människor att utföra vissa uppgifter (Hancock & 

Desmond, 2000). 

Arousal syftar på individens nivå av aktivitet för de generella beteendetillstånden hos 

individen. Det kan exempelvis vara tillstånd med trötthet eller pigghet. Förändringar som 

påverkar våra tillstånd kommer med systematiska förändringar i hjärnaktivitet och i det 

perifera nervsystemet (Wickens, Hollands, Banbury, & Parasuraman, 2012). Arousal kan 

mätas genom hjärtslag, blodtryck eller genom EEG (Sternberg, 2009). 

Stress som är kopplat till arousal är ett tillstånd vi upplever när stressfaktorer stör ett 

tillstånd som vi är i. Processen går till så att människan tar in indata i form av information 

tillsammans med en stressfaktor, exempelvis ljus som stör, som sedan processas i hjärnan. 

Efter att informationen har processats utförs en handling. I detta fall kan ljuset vara störande 

vilket resulterar i att utförandet inte blir lika bra (Wickens et al., 2012).  

Det finns både direkta och indirekta stressfaktorer, där ljus är ett exempel på en direkt 

stressfaktor. En indirekt stressfaktor är istället något som påverkar oss psykiskt, det vill säga 

som endast påverkar bearbetningen av indata (Wickens et al., 2012). 

Under stress vid tidsbegränsning påverkas bedömnings- och beslutsförmågan. Under 

lite tidspress kan prestationen höjas och beslutet bli mer effektivt då fokus läggs på den 

viktigaste informationen, men vid mycket tidspress påverkas tankeprocesserna negativt. Det 

är lätt att endast ta in delar av den informationen som borde nyttjas och beslutet som fattas 

blir då bristfälligt. Detta fenomen kallas för tunnelseende. När tidspressen blir stor kan det 

även resultera i att ingenting görs och att beslut som ska tas skjuts upp. Om stressen är i en 

mildare form är det lättare att skilja på relevant och irrelevant information (Svensson & 

Edland, 2013). 

 

2.8 Ställningstagande 
Denna uppsats grundar sig i dessa teorier för att försöka få en helhetsbild av hur ett system 

fungerar och hur vissa komponenter kan påverka det. Socio-tekniska system, Cognitive 

System Engineering och makrokognition är perspektiv på hur ett system är uppbyggt och hur 

ett system kan studeras. Resiliens är nästa begrepp som tas upp och det handlar mycket om 

hur ett system ska fungera för att det ska vara säkert. Safety 1 är ett perspektiv som många 

idag vanligtvis använder när de tänker på säkerhet. Denna uppsats ställer sig för Safety 2 
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perspektivet där det istället är viktigt att se vad som fungerar bra och ta vara på det. Safety 1 

är ett perspektiv som inte heller är hållbart för ett komplext system vilket Safety 2 är.  

Begreppet team är något som tas upp i teorin eftersom personalen alltid arbetar i team. 

Ledarskap och kommunikation är centrala förutsättningar för att kunna arbeta i ett team och 

därför har dessa begrepp tagits upp under rubriken. Stress är det sista teoretiska begrepp som 

tas upp eftersom personalen arbetar i en komplex miljö där målet är att på ett effektivt och 

säkert sätt arbeta för att ge en bra vård. Detta medför att de får arbeta under tisdspress som 

ofta är kopplat till stress.  
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3. Metod 
En kvalitativ metod har använts där insamling av data sker med hjälp av intervjuer. Vid en 

kvalitativ undersökning används ofta en semistruktur där omfattande och innehållsrik 

information fås från deltagarna som intervjuas. Intervjuerna är strukturerade med denna 

semistruktur. Intervjuer som sker i kvalitativa studier är ofta komplexa och tidskrävande som 

gör att de endast är semistrukturerade och inte strukturerade. De semistrukturerade 

intervjuerna lämnar på så sätt plats för öppna svar (Howitt, 2013).  

Personen som ansvarar för intervjun leder och guidar endast i intervjun och interagerar 

med deltagaren vid behov. Det är viktigt att vara uppmärksam på det som sägs. Det är mycket 

information som intervjuaren ska ta in och därför kan det vara till stor hjälp att spela in 

intervjun. En semistrukturerad intervju är på det sättet krävande då personen som intervjuar 

både ska hålla i intervjun och reflektera och tänka igenom det som tas upp (Howitt, 2013). 

 

3.1 Deltagare 
Rekryteringen av deltagarna skedde genom en uppdragsgivare från IMP som tilldelade oss två 

informanter, en från Linköpings universitetssjukhus och en från Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping. Dessa informanter valde ut ytterligare nio personer. Totalt intervjuades elva 

personer, åtta barnmorskor och tre undersköterskor, som jobbar på dessa två 

förlossningsavdelningar. Totalt intervjuades det fyra personer från Linköpings 

förlossningsavdelning och sju från Norrköpings. Deltagarna har en arbetserfarenhet på 1 till 

31 år, vilket ger ett medelvärde på 10 år. Samtliga deltagare fick fylla i ett samtyckesformulär 

innan intervjuerna startade där de fick läsa om syfte och om deras rättigheter som deltagare. 

 

3.2 Material 
Här nedan presenteras materialet som användes vid intervjuerna. 

 

3.2.1 Samtyckesformulär 

Ett samtyckesformulär användes innan alla intervjuer påbörjades för att samtliga deltagare 

skulle kunna lämna sitt samtycke, se bilaga 1. Formuläret innehöll kontaktuppgifter till 

försöksledarna, syfte med intervjun, information om att deltagandet är anonymt och att 

deltagarna när de ville kunde avbryta sitt deltagande. Längst ned i formuläret fanns plats för 
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att skriva under med namnteckning och namnförtydligande. De deltagare som ville fick även 

ett eget informationsblad med samma information som i bilaga 1, se bilaga 2. 

 

3.2.2 Intervjufrågor 

Frågor för intervjuerna skrevs ner i två olika formulär. Det första formuläret bestod av 13 

frågor med underfrågor till dem, se bilaga 3. Frågorna handlade om team och vad teamarbete 

är samt andra aspekter kring deras arbete och patientsäkerhet. Det andra formuläret bestod av 

ytterligare sju frågor med underfrågor vilket resulterade i totalt 20 frågor, se bilaga 4. Dessa 

sju nya frågor handlade om hur organisationen ser ut och annan fakta om 

förlossningsavdelningarna. Formuläret utformades för att högre uppsatta personer skulle svara 

på frågorna. Detta för att alla inte har svaret på alla frågor men även för att det räckte med att 

få frågan besvarad en gång. Nio personer svarade på det korta formuläret och två personer på 

det långa formuläret. 

 

3.2.3 Inspelningsutrustning 

En iPhone 6s användes vid intervjuerna för att spela in ljudet med hjälp av applikationen 

röstmemon. Efter avslutad intervju lades även ljudinspelningen in på Google Drive för att 

undvika att data försvinner. Ljudinspelningen används endast som ett stöd till anteckningarna 

för att kunna kontrollera det som skrivits ned. Vid avslutad studie kommer ljudinspelningarna 

raderas. 

 

3.2.4 Anteckningsmaterial 

Microsoft Word användes för anteckningar vid intervjuerna. Datorerna som användes var en 

Acer Aspire V13 och en MacBook Air. Allt material sammanställdes sedan i Excel.  

 

3.3 Miljö 
Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen, en gång i Linköping och en gång i 

Norrköping. Intervjuerna i Linköping skedde i en avskild korridor som låg vid personalens 

fikarum. Det var en relativt lugn miljö med undantag för att vissa personer kunde passera 

ibland. Intervjuerna i Norrköping skedde på ett flertal ställen på avdelningen, både i ett 
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arbetsrum, ett fikarum och i en matsal. Dessa intervjuer skedde inte under lika avskilda 

förhållanden då det var svårt att hitta en lugn och tyst miljö. 

 

3.4 Utförande 
Frågorna till intervjuerna sammanställdes och delades in i två olika formulär. Nästa steg i 

processen var att genomföra intervjuerna. Innan de påbörjades fylldes ett samtyckesförmulär i 

av deltagarna och applikationen Röstmemon startades. En försöksledare ställde samtliga 

frågor vid intervjun och en annan tog anteckningar på en dator. Tiden för varje intervju 

varierade mellan 7 minuter till 28 minuter. 

All data som samlats in sammanställdes därefter genom att jämföra anteckningarna med 

inspelningen från intervjun för att addera det som inte hade hunnit skrivas ner. Alla 

sammanfattningar sattes sedan in i ett Excel dokument för att lättare få en överblick över all 

data. 

Utifrån sammanställningen identifierades vissa teman som var återkommande i 

intervjuerna. Detta gjordes via en tematisk analys där de sex stegen noggrant följdes för att ta 

fram teman. 

 

3.5 Analys 
Enligt Braun och Clarke (2006) är tematisk analys en analysmetod som används vid 

kvalitativa undersökningar där materialet granskas för att leta efter mönster i sex steg, se figur 

2. Dessa mönster som hittas ska grunda sig i teman som tas fram från det insamlade 

materialet. Tematisk analys fokuserar på att ta fram vad som har sagts från intervjuer och inte 

lägga fokus på hur det har formulerats. Hur någonting har sagts leder inte till att ett tema tas 

fram utan det är innehållet som är viktigt. Det är även en metod som är lätt att använda sig av 

då det inte finns något rätt eller fel (Howitt, 2013). 

 
Figur 2. En översikt över de sex stegen som ingår i en tematisk analys. 
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Första steget handlar om att bekanta sig med det insamlade materialet och få en 

överblick över innehållet. Detta görs genom att det inspelade materialet transkriberas. Från 

transkriberingen tas koder sedan fram för att identifiera mönster från materialet som 

representera citat, förkortningar eller annat dylikt. Koderna representerar det insamlade 

materialet på en bred nivå där det är de mest intressanta delarna som lyfts fram.  

Koder som påminner om varandra eller som har gemensamma faktorer sätts in under ett 

tema och på det sättet kommer flera teman att skapas. Vissa teman kan slås ihop om de går att 

binda dem samman, på det sättet bildas det underteman och huvudteman. Vissa teman som 

har tagits fram från början kommer även att kunna användas som huvudtema. Genom att 

strukturera och organisera de olika koderna under huvudteman kommer en struktur att ta form 

där det går att urskilja en hierarkisk struktur bland koderna. För att vara säker på att de ligger 

under rätt kategori kan en omflyttning av koderna behövas. Denna omflyttning kan behövas 

göra flera gånger och även vid senare tillfällen för att uppnå den önskade strukturen. 

De teman som har tagits fram kontrolleras därefter för att se om de är lämpliga. Om 

fallet är att huvudtemat inte passar in kan det användas som ett undertema till ett annat 

huvudtema. Ett ytterligare alternativ, om huvudtemat inte går att använda som ett undertema, 

är att bryta ner eller ta bort temat och fördela ut koderna under andra teman. Det är viktigt att 

det är tydliga huvudteman där det finns en förstående för hur de hänger ihop samt hur de 

representerar den data som har samlats in. Dessa huvudtemana ska tydligt representera teman 

som skiljer sig distinkt från varandra utan risken för att de överlappar varandra.  

Alla teman ska sedan namnges och granskas för att de inte ska vara för stora och 

komplext. Till sist ska analysen skriftligt rapporteras där varje tema ska beskrivas detaljerat 

(Braun & Clarke, 2006). 

Denna metod kändes lämplig att använda då den riktar sig mot kvalitativa 

undersökningar och är lätt att använda. Syftet var att hitta teman som kan beskriva och ge 

förståelse för verksamhet och patientsäkerhet. Därför användes denna metod som inriktar sig 

på att hitta lämpliga teman.  

 

3.6 Etik 
I en studie där data från deltagare samlas in är etik viktigt att tänka på. Det är viktigt att det 

går rätt till, att deltagaren får rätt information och att informationen som har samlats in 

hanteras på rätt sätt. Det finns fyra krav som ett forskningsprojekt måste följa 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Informationskravet är det första kravet som innebär att deltagarna i studien ska bli 

informerade om uppgiftens syfte. Deltagarna ska få information om deras villkor, att 

deltagandet är frivilligt och att de när de vill kan avbryta deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Det andra kravet är samtyckeskravet där de själva ska bestämma om de vill delta i 

studien eller inte. Det är viktigt att deltagaren själv får bestämma om den vill delta eller inte. 

Vid undersökning där barn deltar behövs det samtycke från föräldrar (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att all information som samlas 

in om deltagarna ska förvaras säkert. Ibland är det även bra att skriva att försöksledaren har 

tystnadsplikt. Kravet innebär i sin helhet att information inte ska spridas vidare 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Det sista kravet är nyttjandekravet som betyder att materialet endast ska användas till 

det tänka projektet/studien och inte för andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4. Resultat och diskussion 
Resultatet består av sex huvudteman med 19 underteman. Med hjälp av en tematisk analys av 

det insamlade materialet har olika teman tagits fram. Här under visas de olika huvudtemana 

samt deras underteman (se tabell 1). 

 
Tabell 1. Tabellen visar de olika huvudteman som har tagits fram samt de olika underteman som hittades och 

placerats till de olika huvudtemana 

Huvudtema Undertema 

Team Teamförutsättningar, Kommunikation, 

Ledarskap, Samarbete 

Information Muntligt, Skriftligt, Skift 

Hälsa Stress, Otillräcklig, Arbetsmiljö 

Träning Utbildning, Lärande på arbetet 

Mål Regler, Riktlinjer, Rutiner 

System Verktyg, Extra resurser, Chefens ansvar, 

Utvärdering 

 

4.1 Team 
Det första huvudtemat som togs fram var team. Detta huvudtema växte fram genom att fyra 

andra teman som är kopplade till team slogs ihop. Av de som blev intervjuerna tog många upp 

vikten av ett team och hur viktigt det är att det finns ett välfungerat teamarbete. För att detta 

ska fungera krävs det att vissa teamfaktorer finns och några av dessa är undergrupperna i det 

här resultatet för team. 

 

”Teamarbetet är viktigt. Ensam är man inte så stark. Alla har en viss roll i ett team och alla 

är viktiga” – P5 

 

”Utan teamarbete kan man inte bedriva vård” – P10 
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4.1.1 Teamförutsättningar 

Detta tema valdes till ett undertema då det fanns många kommentarer som tydde på att det 

fanns en hel del faktorer som är viktigt för att ett team ska fungera. Flera personer 

kommenterades även hur ett team måste tänka. Några av de kommentar som togs upp var; 

”Olika kompetenser som kompletterar varandra” (P2), ”Se varandras kompetens som styrkor” 

(P1), ”Vi ska kunna ha samma mål och jobba mot samma mål” (P6) och ”Patienten är i 

fokus” (P5). Dessa kommentarer tar upp sådant som är viktigt för ett team. Ett team behöver 

bestå av olika roller som samarbetar och kompletterar för att bli ett optimalt team. Det är även 

viktigt att de jobbar mot ett gemensamt mål för att hela tiden utvecklas och för att prestations 

höja. 

 

4.1.2 Kommunikation 

Kommunikation var ett återkommande ord som användes av deltagarna under intervjuerna. 

De tog upp att det är viktigt att ”Kommunicerar med varandra” (P7) för ett fungerande teamarbete. 

De påpekade att de ska kunna kommunicera med varandra utan ord, ”Bra kommunikation 

utan att prata” (P9), då kommunikation även är bland annat upplevelser och känslor. 

Kommunikation ska kunna fungera på alla plan och inte bara verbalt. Det togs även upp att 

det kan bli bristande kommunikation om det exempelvis är många patienter då 

arbetsbelastningen ökar. ”Kommunikation och information när det är många patienter kan 

leda till att något går fel eller att något kan glömmas.” (P11). När arbetsbelastningen ökar 

finns det inte lika mycket tid och det är lätt att missa detaljer i kommunikationen. 

Kommunikation kan även fungera som ett hjälpmedel när det har hänt någonting där de 

samlas och pratar ut om händelsen, ”Debriefing” (P4). Detta används för att försöka reda ut 

frågetecken som kan ha uppstått och för att se det som ett lärandetillfälle och 

förbättringspotential. 

 

4.1.3 Ledarskap 

Ledarskap är en viktig del inom ett team där det är ledaren som har det högsta ansvaret för 

patienten. Ledarskapet är situationsberoende vilket betyder att undersköterska, barnmorska, 

läkare eller andra yrkeskategorier kan ha ledarrollen. Det många dock poängterade var att alla 

kunde ta del i diskussionen till nästa steg i processen eller till en diagnos som skulle ställas, 
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men att det var personen med ledarrollen som hade det slutgiltiga ansvaret. Här nedan visas 

två citat från intervjuerna. 

 

”Ansvarig barnmorska har ledarskapet så länge allt är normalt men vid komplikationer när 

en läkare involveras så är det läkaren som tar över rollen.” – P2 

 

”Medicinsk tanke bakom vem som har ledarskapet. Ibland kan en undersköterska ta över 

ledarskapet beroende på situation. Det handlar om respekt och “va lite vaken för” hur alla 

kan bidra på sitt sätt som betyder att alla kan ha ledarskapet.” – P11 

 

4.1.4 Samarbete 

Under detta tema har alla koder som handlar om samarbete samlats. Många berättade i 

intervjuerna att det exempelvis är bra med ”Samarbete mellan olika yrkeskategorier” (P5) för 

att ett team ska fungera bättre. ”Ger stöd och råd och allas åsikter räknas” (P2) lyftes upp 

som viktigt då det är viktigt att kollegorna stöttar varandra för att visa att de inte står 

ensamma i ett beslut eller i en händelse. Att de hjälps åt betonades även som viktigt då det 

underlättar för arbetet och teamarbetet. 

 

”Veta var man har varandra. Man ska inte behöva dubbelkolla om arbetskamraten gör det 

som den ska” - P10 

 

”Det är när man hjälps åt där olika personerna kompetens, reflektioner, iakttagelser tas till 

vara och omsätts till patientens mesta nytta” – P2 

 

4.1.5 Diskussion 

Team är viktigt för arbetet på en förlossningsavdelning. Som Garbis (2002) skriver är det 

viktigt att de olika individernas roller tas tillvara på för att alla inte ska behöva ha koll på alla 

detaljer och för att inte behöva göra allt. Det gemensamma målet för verksamheten är viktigt 

men att de även i team har gemensamma mål för att hjälpa patienten (O’Sullivan et al., 2015). 

För teamförutsättningar tar de upp att det är viktigt att alla i ett team strävar efter samma mål. 

Att de exempelvis ska ha patienten i fokus är även en viktig faktor för att de ska kunna sträva 
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efter ett samma mål. Detta tyder på att mål är väldigt viktigt för ett team (O’Sullivan, 

Moneypenny & McKimm, 2015; Garbis 2002; Salas et al., 2008). 

Kommunikation är viktigt för ett team, utan en kommunikation är det svårt för teamet 

att arbeta tillsammans. Det är även en förutsättning för att de olika rollerna i teamet ska kunna 

fokusera på olika saker. Utan kommunikation och dokumentation är det svårt för de övriga i 

teamet att veta vad som har gjorts och vad som bör prioriteras.  

Att det finns en ledare är viktigt för att teamarbetet ska effektiviseras (Ezziane et al., 

2012). Det går också att avläsa utifrån kommentarerna att det är nödvändigt att ha en ledare 

som leder teamet och att det är tryggt att veta att det är någon som har det högsta ansvaret. 

Dock är det inte alltid hierarkin som bestämmer vem som har ansvaret utan det beror helt på 

situationen och förutsättningarna. Detta visar att rollerna i ett team är viktiga. Om det inte 

finns något samarbete i ett team är det svårt för de olika rollerna i teamet att göra sin del. Om 

teamet saknar tillit till varandra kan de ha svårt att komma överens om vem som ska göra vad 

försvinner lite av teamarbetet. 

 

4.2 Information 
Det andra huvudtemat var information som är en viktig del inom verksamheten. 

Informationen kan delas och överlämnas på många olika sätt beroende på vilken slags 

information det är. Undergrupperna som växte fram i den tematiska analysen var muntlig 

information, skriftlig information och information som lämnas vid skift. 

 

4.2.1 Muntlig 

Under denna undergrupp har all information som sker muntligt hamnat. Personalen använder 

sig dagligen av en muntlig kommunikation för att hela tiden uppdatera varandra om vad som 

händer på arbetsplatsen. Rapportering sker muntligt flera gånger dagligen och systemet som 

används är SBAR3. Det kan både röra sig om rapportering mellan kollegor under ett 

arbetsskift och vid skift där information måste lämnas över. De har även som mål att alltid 

lämna över information via bedside till kollegan/teamet som ska ta över patienten. Med 

                                                

3 SBAR står för: Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation (Sveriges kommuner och 
landsting, 2017b) 
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bedside menas att personal lämnar över information till varandra med patienten vid sin sida. 

Överlämningen sker inte alltid bedside i den mån som personalen önskar. 

 

4.2.2 Skriftlig 

Skriftlig information sker i många olika former. Mycket skrivs ner eftersom dokumentation är 

viktigt för personalen och för patienten. Det skrivs en journal för varje patient för att hålla 

koll på vilken vård och vilka insatser som har satts in för patienten. Det finns också en 

loggbok där personalen skriver ner allt från små till lite större saker som de kan komma på 

vad det gäller förbättring. Loggboken fungerar lite som anteckningar där alla får skriva ner 

sakers som de upplever måste ses över på arbetet. Det kan exempelvis handla om hur arbetet 

med patienten fungerar eller hur papper placeras på ett bord. Det skickas även ut information i 

informationsbrev, mail och PM för att alla medarbetare ska hålla sig uppdaterade om vad som 

händer. Vid en allvarligare händelse skrivs det en avvikelserapport. Detta för att utreda vad 

som hände och vad som kan göras i framtiden för att samma situation inte ska uppstå.  

Kommunikationsverktyget som används vid rapportföring heter SBAR och många 

pekar på att det finns många brister i det. Vissa säger att det kan vara ett lite krångligt system 

att använda och att det kan ske missar vid rapporteringen. Alla trycker dock inte på att det är 

ett system med brister. 

 

”SBAR är ett kommunikationsverktyg som vi använder och utgår från olika begrepp, 

ska ske både muntligt och skriftligt men fungerar inte alltid.”- P10 

 

”När vi flyttar patienter från förlossning till BB skrivs en sammanfattning av förloppet 

för att inte missa någonting enligt SBAR som är ett kommunikationsverktyg för att säkra 

informationsöverföringen.” – P11 

 

4.2.3 Överlämning 

All information som sker muntligt och skriftligt är viktigt för att överlämningen vid skift ska 

ske smidigt. Om rätt information inte ges över muntligt eller om det finns information som 

utelämnas, glöms bort eller av andra anledningar så har de alltid den skriftliga informationen 

att luta sig tillbaka på. 
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Vid varje skift är det viktigt att det sker en informationsöverlämning mellan personalen. 

Denna överlämning sker inte alltid som den är tänkt och den informationen som inte ges över 

kan resultera i konsekvenser som går ut över patienten, vilket även är något som inte får 

hända. De vill lämna över med metoden bedside men på grund av tidsbrist och av andra skäl 

är detta svårt att hålla sig till. 

SBAR som ska användas är ett system som många nämner och trycker på att det inte 

riktigt fungerar. Eftersom det är en akutavdelning som nämns ovan är det viktigt att 

informationen lämnas över.  

 

”Den fungerar inte optimalt. Vi har försökt att ha bedside där vi går in till patienten med 

avgående och pågående undersköterska och barnmorska och få rapport på rummet men det 

fungerar inte.” – P7 

 

”Jag som undersköterska tar endast emot vid överlämningen och behöver aldrig lämna över 

då det inte är min uppgift. Men detta har missats stora saker ett tiotal gånger sen jag började 

och det är inte jättebra. Behövs ett mycket bättre system. Det fungerar inte för att det är 

stressigt och för att det sker även muntligt.” – P10 

 

4.2.4 Diskussion 

Många olyckor som sker i vården är relaterade till kommunikationsmissar (Sveriges 

kommuner och landsting, 2017a). För att förbättra det är det viktigt att kommunikationen 

fungerar bra på alla plan. Informationen som går ut via mail, PM ect. är information som alla 

har tillgång till om de tittar på det. Informationen som däremot handlar om rapportering är 

information som alla inte har tillgång till om det inte har dokumenterats. SBAR används som 

ett kommunikationsverktyg, både muntligt och skriftligt, men det tycks finnas brister med 

verktyget enligt personalen. Eftersom kommunikation är viktigt är det nödvändigt att systemet 

som används är bra och kan användas på det sätt som personalen önskar. De kommentarerna 

som står under de olika underrubrikerna för det här temat visar på att SBAR behöver ses över, 

dock finns det fortfarande personal som är positiva till systemet.  

Att det missas, glöms eller skrivs fel information har inte alltid med individen att göra. 

Istället för att skylla på individen fokuserar en systembaserad modell på att utforma system 

för att inte mänskliga fel ska kunna uppstå precis som Reason (2013) skriver. När det gäller 

SBAR är det inte alltid är individen som gör fel utan det kan istället vara systemet som inte är 
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anpassat. Många kommenterade att det var ett system som inte var bra vilket styrker att det är 

systemet som måste förbättras då det i dagsläget tillåter individen att göra fel. Dock går det 

inte heller att bara skylla på systemet, ibland kan det finnas andra bakomliggande faktorer 

som gör att rapporteringen i SBAR inte sker optimalt.  

Samma sak när det gäller överlämning bedside. Det kanske inte är ett system som är 

utformat för förlossningsavdelningen då det ofta är tidsbrist som är en av orsakerna till att det 

inte lämnas över så som det önskas. Även det är ett system som måste ses över.  

Det är viktigt att även ha i baktanke att alla delar är viktiga för att verksamheten ska 

flyta på. Kommunikation är en del i systemet som är minst lika viktig som all teknik. Utan 

komminikation försvåras arbetssituationen drastiskt. 

Det är viktigt att undersöka och ta reda på när kommunikationen fungerar bra eftersom 

kommunikation inte alltid är dålig. Det gäller att tänka i nya banor som Safety 2 perspektivet 

(Hollnagel et al., 2015). Det gäller att studera det som fungerar bra och försöka tillämpa det 

på delar där kommunikation inte fungerar. 

När det gäller resiliens är det viktigt att verksamheten hela tiden granskas för att 

justeringar ska kunna utföras. Det gäller att utvärdera systemet och anpassa det efter 

verksamheten för att uppnå den bästa effekten (Hollnagel & Woods, 2006). SBAR är ett 

system med brister och för att kunna ha ett kommunikationssystem som fungerar bra är det 

viktigt att systemet hela tiden ses över. När det finns brister i systemet drabbas andra 

komponenter vilket bidrar till att systemet inte kan vara resilient. 

Makrokognition studeras för att förstå och främja komplexa samarbeten i team för att se 

hur problemlösning fungerar (Letsky & Warner, 2008). Det är intressant hur personalen 

samlar in, filtrerar, bearbetar och delar med sig av information för att förstå dessa processer. 

Om kommunikationen är bristfällig går det inte heller att studera hur makrokognition i denna 

miljö fungerar då makrokognition är beroende av information. Detta gäller dock endast den 

verbala kommunikationen, den skriftliga informationen går fortfarande att studera. 

 

4.3 Hälsa 
Kärnvärdet i verksamheten är att patienten ska få den bästa möjliga vården och att patienten 

ska vara välmående. Hälsan hos patientens ligger därför i fokus och är det tredje huvudtemat. 

För att patienten ska kunna få en bra vård är det också viktigt att personalen mår bra då hälsa 

har en påverkan på hur de presterar på jobbet. Om det finns faktorer som påverkar dem kan de 

bli distraherade och det kan gå ut över patienten fast det inte ska hända. 
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4.3.1 Stress 

Många upplever att arbetet på förlossningen kan vara stressigt medan andra tycker att det är 

väldigt säsongsberoende. Stressen kan bero på olika anledningar men de flesta tycker att 

stress är kopplat till hur underbemannade de är. De tar även upp att det är ett roligt arbete men 

att det är tråkigt att deras arbete ska kännas stressigt att gå till.  

 

”Vi har väldigt låg bemanning på sommaren och det kan vara stressigt.” – P5 

 

”Oftast funkar det bra men ibland är det för mycket stress.” – P6 

 

”Det är ett väldigt roligt jobb så det är tråkigt att det ka upplevas som ett stressigt jobb.” – 

P11 

 

4.3.2 Otillräcklig 

Det lyfts fram i intervjuerna att de kan känna att de som personal inte räcker till när många 

patienter såsom personal vill ha hjälp och svar på frågor. Ibland kan det vara för mycket att 

göra vilket gör att tiden inte finns där för att kunna göra allt som önskas och för att uppfylla 

folks förväntningar. Underbemanning är i detta fall också en anledning till att detta uppstår då 

det är vid de tillfällen där de inte är fulltaliga som dessa situationer uppstår. Att de känner att 

de inte räcker till leder även till stress som påverkar dem negativt. 

 

”att inte räcka till” – P1 

 

4.3.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön de jobbar i har en påverkan i hur personalen mår. Ibland är det ”högt tempo” 

(P4) och då kan det vara svårt att hinna med allt. Hur personalen upplever att de mår kan även 

ha sin grund i hur de bemöter varandra. Det dåliga bemötandet kan även leda till att ett 

teamarbete inte fungerar lika bra. 

 

”Känner mig mest stressad om det är dålig stämning, dåligt bemött, ifrågasatt. De 

stressar mig kopiöst mer än mycket att göra. Där kommer teamtänket fram, de flesta av 

oss är jättebra på det.” – P4 
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4.3.4 Diskussion 

Hälsa hos personalen är viktigt för att de ska kunna utföra sitt arbete och ge en bra vård till 

patienter. När det finns faktorer som stör personalen är det lätt att de tappar koncentrationen 

eller att de blir ineffektiva.  

De upplever ofta stress vilket ibland kan vara positivt men vid en hög stress omvandlas 

det till en negativ effekt som Hancock & Desmond (2000) skriver. Det är viktigt att 

personalen i sitt arbete håller koncentrationen men med en hög nivå av stress kan det leda till 

tunnelseende där de endast använder bristfällig information som grund till deras beslut 

(Svensson & Edland, 2013). Ett beslut som endast har grundad sig på lite fakta kan få stora 

konsekvenser för en patient. Stress kan på det viset vara en viktig faktor för att 

patientsäkerheten kan påverkas. 

  

4.4 Träning 
Det fjärde huvudtemat är träning. För att hålla sig uppdaterade i arbetet är det viktigt att de 

som arbetar på avdelningen hela tiden får en kompetensutveckling. Det sker både genom att 

de hela tiden utbildar sig i olika former och att de ser arbetsplatsen som lärande där de kan lär 

sig av olika fall och av deras kollegor.  

 

4.4.1 Utbildning 

Personalen utbildar sig och försöker hela tiden förbättra kompetensen för att klara av arbetet, 

detta sker i många olika former. De har utvecklingsdagar, utbildningsdagar, webbutbildning, 

simuleringsträning, fortbildning, interna och externa utbildning etc. listan är lång. Dessa 

utbildningstillfällen tar de tillvara på och försöker hela tiden ta till sig av det som sägs och 

görs för att bli lite bättre.  

 

”Använder regelbunden simuleringsträning där man löser förlossningskomplikationer” - P1 

 

”Mycket praktiska övningar där vi jobbar med exempelvis akuta övningar, övningar för att 

förstärka teamkänslan och övningar där vi tränar på de olika rollerna” – P5 

 

”Vi har en grupp som jobbar med just avvikelser och resultatet kan komma upp som bildspel 

eller powerpoint och diskuterar i grupp på olika möten” – P6 
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”Vi åker även iväg för att sedan själva kunna hålla i det internt.” – P11 

 

4.4.2 Lärande på arbetet 

De ökar sin kompetens på arbetsplatsen genom att lära sig av andra. Ronderna som de går ser 

de även som lärande tillfällen. De lär sig hela tiden och deras kompetens ökar ju mer de 

arbetar. 

	

”Dels ronden, där vi pratar och får höra hur andra med annan erfarenhet löser sina 

utmaningar med patienter” – P1 

 

”Sedan har vi läranderonder som är nästan det viktigaste där vi sitter ner och går igenom 

patienterna i en större grupp” – P2 

 

”att man lär sig av varandra då alla har olika arbetserfarenhet” – P7 

	

4.4.3 Diskussion 

Patientsäkerhet är viktigt för att deras verksamhet ska hålla en hög standard. Med tiden 

utvecklas det socio-tekniska systemet och i takt med det behöver även personalen utvecklas. 

De ser lärande som viktigt för att de aldrig är helt färdiglärda eftersom att det alltid finns 

någonting att jobba på. Som Waterson et al., (2015) skriver behöver det finnas ett samspel 

mellan människorna i det sociala systemet och med tekniken i systemet vilket stöder det som 

de strävar efter, att hela tiden ha en kompetensutveckling för att vara i fas med allt annat som 

utvecklas i systemet.  

 

4.5 Mål 
Att verksamheten har tydliga mål är viktigt för att alla ska sträva mot samma målsättningar. 

Mål har valts som det femte huvudtemat. Intervjuerna visade att alla inte hade samma goda 

kunskap om vilka målen och målsättningarna verksamheten hade. Utan en delad förståelse 

kan det leda till brister i teamarbetet men även i utförande av dessa arbetsuppgifter.  
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4.5.1 Regler 

Det finns regler i verksamheten gällande bland annat patientsäkerhet som togs upp i 

intervjuerna. Dessa regler är viktiga att följa för patientens säkerhet samt för patientens hälsa. 

De tog upp att det är viktigt med ”Hygien” (P5) och att patienterna ska vara anonyma. All 

personal måste göra ett ”prov för fosterövervakning” (P8) och ha ”körkort för att kunna all 

apparatur” (P8) innan de börjar arbeta på avdelningen. Detta för att höja patientsäkerheten 

och tryggheten både för patienter och personal. 

 

”Det ska vara säkerhet för patienten, ljudisolerade rum, inga namn är synliga för folk som är 

här, ingen kan se vem som är här.” – P3 

 

4.5.2 Riktlinjer 

För att hålla en god och bra stämning i personalen försöker de prata om attityd där de tar upp 

”utanförskap och mobbning” (P9). Detta för att undvika och förebygga interna schismer. 

Något annat som de strävar mot är att det ska vara demokrati på arbetsplatsen, så kallad ingen 

hierarki. Alla i personalen har rätt att vara delaktiga och ifrågasättande i beslut, allas åsikter är 

bidragande. 

 

”Där individerna kan bidra med sitt eget och inte styrs av hierarkier eller rädsla för att göra 

bort sig.” – P1 

 

4.5.3 Rutiner 

”Tydliga riktlinjer och rutiner” (P1) och ”Parametrar” (P1) var koder som samlades under 

detta tema. Rutiner är viktiga att förhålla sig till både när det gäller akuta situationer och 

vanliga rutinkontroller. Personalen gör hela tiden riskanalyser och patientanalyser för att veta 

hur patienten mår och för att i förväg se om det är något utanför det vanliga som kan komma 

att ske. Detta för att förebygga och öka säkerheten för patienten.  

 

”Det görs riskanalyser för att hitta saker som kan undvikas.” – P2 

 

”Gör patientanalysen när det är något som har gått fel för att hitta systemets fel och inte vad 

individen har gjort utan vad systemet måste göras efter individens förutsättningar” – P2 
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4.5.4 Diskussion 

Att verksamheten har mål är viktigt för att verksamheten ska bedrivas framåt. Mål är även 

viktigt inom ett team för att de ska sträva och arbeta mot samma (Salas et al., 2008). Precis 

som O´Sullivan, Moneypenny och McKimm skrev jobbar team inom sjukvård efter tydliga 

mål för att kvalitén i vården ska höjas och för att patientsäkerheten ska vara bra (O’Sullivan et 

al., 2015). 

Dessa regler, riktlinjer och rutiner som finns fungerar som barriärer som är viktigt för 

att systemet ska vara säkert, både för patienter och för personal. Barriärens syfte är att det ska 

vara svårare för ett system eller för en funktion att komma till ett läge där det inte är säkert 

(Hollnagel, 2014). Precis som Reason (2013) skriver beskrivs Schweizerostmodellen som ett 

system där varje ostskiva är en barriär. När flera barriärers hål läggs bakom varandra leder det 

till att det sker en olycka (Sheridan, 2008). När det inte finns regler, riktlinjer och rutiner att 

följa eller om det finns brister i dem är det enkelt att dessa olyckor sker, precis som 

Schweizerostmodellen beskriver. Detta tyder även på att de tre underrubrikerna är viktiga och 

har en viktig roll för att patientsäkerheten ska höjas. 

En av reglerna som de tog upp var om hygien visar på att Sveriges lagar är viktiga för 

patientsäkerhet och förbättrar vårdens standard (Socialstyrelsen, 2015). Dock räcker inte bara 

de regler och lagar som finns eftersom säkerhet inte enbart kan styras av det. 

 

4.6 System 
Verksamheten som system använder sig av många delar och alla delar är viktiga för att 

systemet ska fungera. Detta är det sjätte och sista huvudtemat. 

 

4.6.1 Verktyg 

Systemet använder sig av verktyg för att arbetet ska bli lättare att utföra för personalen. Dessa 

verktyg fungerar exempelvis som mallar för att rätt saker ska fyllas i. 

Det finns en loggbok som de använder sig av för att skriva ner sådant som kan 

förbättras. I loggboken skrivs det även mindre avvikelser där de är för små för att rapporteras 

i en avvikelserapport. Vid större händelser skrivs det en avvikelserapport för att händelsen ska 

utvärderas. 

De använder SBAR som är ett kommunikationsverktyg som fungera som ett hjälpmedel 

för hur de ska rapportera. 
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Vid slutet av varje arbetspass sker det en spegling. Denna spegling består av vissa 

punkter som de går igenom för att se hur ett arbetspass har fungerat. Speglingen ska även 

bidra med förbättringsförslag för hur de kan förbättra arbetet. 

Vid kurser brukar de följa HCRM där de övar på hur de ska kommunicera med varandra 

i ett team. Det är ett verktyg som används i andra organisationer gällande hur ett team ska 

kommunicera. 

 

” Pappersutvärdering efter varje pass som vi kallar spegling, där tar vi upp det som är 

bra och vad vi behöver utveckla och åtgärda.” – P6 

 

”Vi har ett annat koncept som heter HCRM som är viktigt, det påminner om flygets CRM. Det 

är kommunikationsträning där man från flera yrkesgrupper och kategorier går en kurs för att 

kommunicera och andra bitar för att stärka teamarbetet.” – P2 

 

4.6.2 Extra resurser 

Koordinatorn som är tillgänglig på avdelning kan även fungera som ett extra stöd om det sker 

någon komplicerat. Koordinatorn fördelar inte bara ut patienter till personalen och uppdaterar 

dem utan koordinatorn finns även där som en resurs och stöttar när det behövs. Det finns även 

en bakjour som personalen kan kontakta och få hjälp av vid behov.  

 

”Vi har en koordinator som hoppar in och stöttar och det finns även en bakjour man kan 

ringa om det är något komplicerat runt en patient.” – P2 

 

4.6.3 Chefens ansvar 

Chefen är personen i verksamheten som har ansvaret för schemaläggningen. Det är mycket att 

ta hänsyn till då det måste finnas tillräckligt mycket personal men även att det måste finnas 

tillräckligt många från varje yrkeskategori för att arbetet på förlossningen ska fungera. Chefen 

fixar även med planeringsdagar och skriver vårdrapporter. Den röda tråden på arbetet är även 

något som är chefens ansvar. Chefen finns även där som ett stöd för personalen.  
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4.6.4 Utvärdering 

Hur mycket de utvärderar teamarbetet skiljde sig lite mellan Norrköping och Linköping. I 

Norrköping speglar de efter varje arbetspass. Dock fanns det personer som inte ansåg att 

spegling var en utvärdering.  

I Linköping har de en utvärdering efter varje arbetspass under sommaren för att se hur 

det fungerar men det lyfts fram i intervjuer att en utvärdering efter varje arbetspass skulle vara 

bra att ha året om.  

Det fanns även personal som inte visste om det fanns utvärderingar medan andra 

menade på att utvärderingar är något som cheferna sköter.  

 

”Dagliga har vi en spegling där man går igenom hur det har fungerat över dagen med team 

och hur samarbetet har fungerat. Sedan utvärderar man även de andra systemen” – P2 

 

”Nja. Vi har en blankett men den brukar vi nästan bara använda på sommaren när vi har 

många vikarier. Men det borde vi egentligen kanske göra efter varje pass.” – P3 

 

”Finns på sommaren där vi utvärderar efter varje arbetspass hur dagen har varit. Vid 

utvärderingen kan även andra saker tas upp som folk vill prata om. Vi har väldigt låg 

bemanning på sommaren och det kan vara stressigt vilket gör att man ofta kanske behöver 

ventilera, önskvärt att ha utvärderingar året runt” – P5 

 

”Inget jag har koll på men det har vi säkert.” – P9 

 

”Chefer styr med det. Vi har en vårdutvecklare, vårdenhetschef och en biträdande 

vårdenhetschef, det är dem som styr med det. Det är en som jobbar med patientsäkerhet 

också.” – P4 

 

4.6.5 Diskussion 

Det som lyfts upp i detta tema visar vikten av att alla delar i ett system är viktiga. En 

förlossningsavdelning såsom ett sjukhus är ett socio-tekniskt system där det är viktigt att alla 

delar samspelar med varandra (Waterson et al., 2015). De underteman som lyfts fram är några 

av de delar som är viktiga i det socio-tekniska systemet som förlossningen är. Temat med dess 
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underteman visar även på att dessa komponenter har en strävan efter att få systemet att 

fungera som en enhet. CSE försöker analysera ett system som en enda komponent där det är 

interaktionen mellan maskin och människa som är intressant (Hollnagel & Woods, 2005). 

Detta tema visar på att det går att se förlossningsavdelningen som ett kognitivt system där 

interaktionen ligger i fokus och inte de separata delarna. Patientsäkerhet är ett brett begrepp 

där det är delar i ett system som tillsammans försämrar tryggheten vilket även det stärker att 

det är bra att se avdelningen som ett system eller som en komponent precis som ett CSE gör. 

För att patientsäkerhet ska vara hög är det viktigt att det finns någon som styr över 

verksamheten. En chef som styr upp exempelvis schemaläggning är ett måste för att 

verksamheten ska flyta på och för att rätt personal med rätt kapacitet ska finnas tillgängliga på 

avdelningen. Som Ezziane et al., (2012) säger är det svårt för en verksamheten att sträva och 

arbeta mot samma mål om det inte finns någon chef som styr upp allt.  

Om vissa delar inte samspelar med varandra eller om någon del hamnar i bakhåll leder 

det till obalans i systemet. Utvärderingar är därför en viktig del för att hela tiden ha en bra 

uppdatering och för att ha ett system som klarar av de krav de ställs för. När det gäller 

utvärderingar av teamarbete tycks de vara bristfälliga. Vissa tycker att det görs utvärderingar, 

andra inte och vissa vet inte om det finns eller inte. En akutavdelning så som förlossningen 

ska vara resilient där det krävs små justeringar hela tiden för att hålla standard (Hollnagel & 

Woods, 2006). Om systemet inte ses över eller hålls uppdaterat förlorar avdelningen sin 

kapacitet till att vara resilient vilket tyder på att utvärderingar är viktiga. En 

förlossningsavdelning är komplex på det sättet att det är många faktorer som spelar roll. Alla 

delar måste ses över, både tekniska och de sociala för att allt delar ska fungera tillsammans. 

De extraresurserna och verktyg som systemet använder sig av hjälper dem i deras 

arbete. De mallar som de använder fungerar bl.a. som ett stöd i deras träning till utvecklas och 

som ett hjälpmedel för att ta lärdom från sån som har hänt eller tankar som dyker upp. Vissa 

av verktygen fungerar även som barriärer. Exempel på en barriär är SBAR som fungerar som 

en funktionell barriär (Hollnagel, 2014). Precis som att ett lösenord måste skrivas in på rätt 

sätt fungerar SBAR som ett verktyg för att rätt information ska rapporteras på rätt sätt. Dock 

är det viktigt att barriärerna är anpassade efter verksamheten och dess behov, därför kan det 

behövas anpassning av verktyget efter verksamheten.   



 40 

  



 41 

5. Allmän diskussion 
De frågeställningar som har ställts i detta arbete kommer nu redovisas var för sig. Därefter 

följer en allmän diskussion av resultatet, en metoddiskussion och till sist förslag på framtida 

studier.  

 

5.1 Frågeställningar 
Hur uppfattar personalen att patientsäkerheten fungerar på avdelningen? Resultatet visar 

på att personalen är väl medvetna om att patientsäkerhet är viktigt, det är någonting som de 

hela tiden strävar efter att förbättra. Patientsäkerhet har även en hög prioritet då de mål och 

regler som finns på förlossningsavdelningarna grundar sig i att hålla en hög patientsäkerhet. 

De ser därmed på patientsäkerhet som väldigt viktigt då det inte går att bedriva en säker vård 

utan det. 

Personalen tycker att de har en hög patientsäkerhet men det som de trycker på är att 

kommunikationen kan vara bristfällig vilket går ut över patienterna. De tillfällen där de har 

låga bemanning har en negativ påverkan på patientsäkerhet. Låg bemanning leder till att det 

har mer att göra vilket i sin tur leder till att personalen kan uppleva stress vilket i för stor dos 

påverkar personalen negativt. 

Vilka faktorer anses ha en påverkan på patientsäkerheten? Utifrån resultatet går det 

att avläsa att det är flera faktorer som påverkar god patientsäkerhet. Tre av de alla faktorerna 

är återkommande genom resultatet och diskussionen och dessa faktorer är team, stress och 

kommunikation. Materialet från intervjuerna visar på att team är viktigt för att arbetet ska 

flyta på i verksamheten, utan teamarbete går det inte att bedriva en säker vård. Den andra 

faktorn som personalen i intervjuerna lyfte fram var att stress har en negativ effekt på deras 

arbete. Stress kan bero på flera anledningar, låg bemanning, dåligt bemötande, dålig 

kommunikation etc. Den sista faktorn är kommunikation. När information inte flödar på 

arbetsplatsen är det svårt att hålla en bra patientsäkerhet då överlämningar vid skift 

exempelvis inte fungerar som de hade önskat. Dessa tre faktorer hänger ihop och om någon 

utsätts för något negativt påverkas de andra två negativt. 

Hur kan patientsäkerhet förbättras? Patientsäkerhet kan förbättras på många olika sätt. 

Team är exempelvis viktigt men det är även viktigt att tänka på att det alltid går att förbättra. 

För att förbättra team och teamarbete är det viktigt att arbetet utvärderas regelbundet vilket 

tycks vara bristfälligt enligt intervjumaterialet. När det gäller informationsspridning går det att 

förbättra den genom att granska den kommunikation i verksamheten som fungerar, dra lärdom 
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av det och använda den kunskapen och tillämpa den där det behövs. Safety 2 perspektivet som 

Hollnagel et al. (2015) skriver om kan i detta fall används och det perspektivet går även att 

använda på mer än bara kommunikation. Ytterligare något som är viktigt är att alla delar i 

systemet måste få fokus, mer eller mindre, för att förlossningsavdelningen ska vara resilient. 

Alla delar i systemet måste regelbundet ses över och förbättras för att justeringar ska kunna 

ske. Detta är nödvändig för att systemet ska kunna vara resilient precis som Hollnagel & 

Woods (2006) skriver. Ett så komplext system som en förlossningsavdelning behöver 

regelbundet justeras för att hålla den höga standarden och för att ha en hög patientsäkerhet. 

 

5.2 Diskussion av resultatet 
Patientsäkerhet är ett brett begrepp som involverar många faktorer. Det är även ett begrepp 

som vården hela tiden försöker förbättra eftersom det alltid finns utrymme för förbättringar. 

Den tematiska analysen resulterade i sex olika teman som alla har en påverkan på 

patientsäkerheten. Eftersom sjukvården är ett socio-tekniskt system är det viktigt att se på hur 

de olika delarna samspelar med varandra och inte bara vad de gör var för sig. Utan mål har 

verksamheter inget gemensamt att sträva efter, utan team fungerar inte systemet då 

teamarbete är viktigt för en fungerande vård, utan informationskanaler kan ingen 

kommunikation ske, vid dålig hälsa kan personalen inte prestera utifrån sitt bästa och utan en 

träning fås ingen kompetensutveckling som behövs för att klara av de krav som de ställs inför. 

Alla de teman som denna uppsats lyfter fram är viktiga och de alla bidrar till att systemet blir 

säkrare. Det är dock viktigt att hela tiden se över systemet och se om det måste förbättras. 

Justeringar och utvärderingar i ett komplext system är därför nödvändiga att genomföra för att 

hålla det uppdaterat och resilient.  

Patientsäkerhet är därför inte ett begrepp som endast påverkas och styrs av ett fåtal 

faktorer utan alla faktorer som finns i ett system bidrar tillsammans till en säkrare och bättre 

patientsäkerhet. 

Mycket av det som har lyfts fram i resultatet visar på att det är mycket som krävs för att 

ett system ska fungera. Perspektiven STS, CSE och makrokognition som tas upp i teorin är 

beskrivningar av hur ett system studeras och ses på. Resultatet visar även på att dessa teorier 

är viktiga för att systemet ska fungera och för att det ska hålla en hög standard. Personalen 

som blev intervjuade tog dock inte upp att det är viktigt att se det som ett stort system, 

däremot lyfte de fram många viktiga faktorer och deras roll för systemets funktion. 

Personalen tar exempelvis upp att kommunikation är viktig, det vill säga en komponent, för 
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att verksamheten ska fungera. Denna komponent samverkar med andra komponenter och det 

är dessa samspel, mellan komponenterna och även samspelet mellan människan och tekniken, 

som de tre perspektiven studerar för att få en bättre förståelse av systemet. Dessa tre 

perspektiv är därmed viktiga att utgå från för att systemets komponenter ska studeras på rätt 

sätt och för att skapa en bättre förståelse för utveckling av patientsäkerhet.  

 

5.3 Metoddiskussion 
Metoden som användes i detta arbete består både av styrkor och svagheter. Den första styrkan 

med metoden är att personalen som blev intervjuade kunde svara med detaljerad information 

och inte endast med ytliga svar. Svaren gick in på djupet och detta eftersom att fick direkt 

kontakt med dem i intervjuerna och fick höra om deras åsikter. En enkät hade exempelvis inte 

gett oss lika utförliga svar. Denna process är dock tidskrävande vilket ledde till att vi endast 

intervjuade 11 personer. Dock är inte 11 personer i detta fall en för låg siffra då vi kände att vi 

fick ut väldigt mycket information och att svaren var likvärdiga i de olika intervjuerna.  

Att personalen blev intervjuade på sin arbetsplats är både en styrka och en svaghet. 

Styrkan i att de intervjuades på sin arbetsplats är att vi fick uppleva hur de har det på arbetet, 

vi fick exempelvis en inblick i att det kan vara stressigt. Att det var stressigt kan också ha 

varit till en nackdel då de som intervjuades kanske inte hann tänka igenom sina svar noggrant. 

Om intervjuerna hade utförts i deras arbetsmiljö men utan tidspress hade svaren kanske sett 

lite annorlunda ut, då de förmodligen hade varit mer utförliga. 

Det hade även varit nyttigt att få se hur personalen har det på arbetet genom att antingen 

följa med personalen en dag eller att få se det via film. Detta hade gett en ännu tydligare 

inblick och förståelse hur arbetet på förlossningen fungerar med fokus på patientsäkerhet. 

Makrokognition och CSE är även två perspektiv som lyfter fram att det är viktigt att studera 

samspelet mellan komponenterna i ett STS i naturliga miljöer, det vill säga miljöer som inte 

liknar en laboratoriemiljö. Intervjuerna har gett en inblick men observationer hade gett en 

bättre bild av verksamheten och varit till en fördel för dessa två perspektiv. 

En tematisk analys är en analysvariant som är väldigt bred. Det finns inget som är exakt 

rätt eller fel vilket gör att metoden är lättanvänd. Det är även en metod som klarar av en stor 

mängd datamaterial. Hur de olika koderna placeras i teman eller hur koderna först och främst 

väljs ut är väldigt individuellt, det betyder att om någon annan hade gjort samma analys på 

detta material skulle det förmodligen inte se exakt likadant ut.  
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5.4 Framtida studier 
Framtida studier skulle kunna vara att samla in mer material från andra förlossningskliniker i 

Sverige för att få en mer generell bild av hur förlossningsavdelningar ser på patientsäkerhet. 

Det hade även varit intressant att rikta in sig på avdelningar som är små och stora för att 

jämföra hur de skiljer sig i hur de ser på patientsäkerhet och hur patientsäkerheten fungerar på 

avdelningarna. Dessa studier skulle kunna göras via intervjuer men även kompletteras med en 

enkät.  

Det hade även varit intressant att få en inblick i hur patienterna tycker att verksamheten 

fungerar för att se patientsäkerhet utifrån deras perspektiv också. De kan uppleva att 

säkerheten fungerar på ett annat sätt i jämförelse med vad personalen uppfattar, genom att 

lyfta upp bådas perspektiv kan förståelsen för verksamheten höjas. 

Kommunikation genom fungerande informationsflöden har visat vara viktigt i denna 

studie. En framtida studie som fördjupar sig på kommunikation och dess system, i det här 

fallet SBAR, hade varit bra att göra. Kommunikation är en stor del av verksamhet och en 

viktig faktor för att patientsäkerheten ska vara hög.  

Detta arbete är ett förarbete för ytterligare studier som IMP kommer att genomföra. IMP 

har samarbeten med andra länder och Kenya är ett av dem. En studie där verksamheten i 

Kenya jämförs med verksamheten i Sverige hade varit intressant att göra. Vad kan de lära sig 

av varandra, vad är säkerhet och hur ser de båda länderna på det? Det skulle kunna göras 

genom en jämförelse där ett svenskt team jämför deras verksamhet med den kenyanska 

verksamheten och tvärt om för att få en tydlig jämförelse mellan de två olika länderna. 
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6. Slutsats 
Denna studie har som syfte att undersöka hur verksamheten vid en förlossningsavdelning 

fungerar med fokus på patientsäkerhet. Syftet har uppfyllts och studiens frågeställningar har 

besvarats.  

Studien har med hjälp av en tematisk analys kommit fram till att det är flera faktorer 

som påverkar patientsäkerhet. Dessa faktorer samspelar med varandra och alla är viktiga för 

att systemet ska fungera och vara säkert. De tre faktorerna som visade sig vara extra viktiga 

för patientsäkerheten är team, kommunikation, och stresseliminering.  

Det finns alltid potential för förbättringar där det är viktigt att identifiera vad som 

fungerar bra i ett system. Det som fungerar bra kan sedan tillämpas på de delar i systemet som 

fungerar mindre bra. Det gäller även att utvärdera och justera systemet regelbundet för att 

uppnå och bibehålla resiliens. 
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Bilaga 
Bilaga 1 – Samtyckesformulär4 

 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Institutionen för datavetenskap (IDA) 

Linnea Berggren, linbe895@student.liu.se 

Clara Budgifvars, clabu018@student.liu.se  
 

Samtyckesformulär 
 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur teamarbetet ser ut på 

förlossningsavdelningar i Linköping och Norrköping. Beställare av arbetet är Internationella 

Medicinska Programmet (IMP). Studien kommer att genomföras i form av intervjuer. 

 

Jag ger mitt samtycke till att den information som jag lämnat den_______________ kan 

användas för publicering. Namn kommer att anonymiseras så att de inte kan knytas till riktiga 

personer. 

 

- Inspelningen kommer att användas som minnesstöd och kommer att förstöras efter 

avslutad kandidatuppsats. 

- Data som lämnas kan presenteras för studenter och forskare vid svenska och utländska 

universitet samt publiceras i form av en kandidatuppsats och eventuella vetenskapliga 

publikationer. 

- Resultaten kan presenteras för andra än forskare och studenter. 

 

                                                
4	Syftet	var	från	början	att	undersöka	teamarbete	på	förlossningsavdelningen	i	Norrköping	och	Linköping	och	
jämföra	det	med	Eldoret	i	Kenya.	Detta	har	dock	ändrats	för	min	del	till	att	se	det	utifrån	ett	
patientsäkerhetsperspektiv	samt	att	fokus	endast	ligger	på	förlossningsavdelningarna	i	Sverige.		
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Jag är medveten om att min medverkan är frivillig och att jag när som helst kan välja att 

återkalla detta medgivande och avbryta mitt deltagande. Jag har rätt till att få tillgång till den 

data som har spelats in av mig samt det slutgiltiga resultatet från studien.  

 

 

Ort och datum __________________________________ 

 

Namnteckning __________________________________ 

 

Namnförtydligande __________________________________ 
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Bilaga 2 – Samtyckesformulär; endast syfte 
 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Institutionen för datavetenskap (IDA) 

Linnea Berggren, linbe895@student.liu.se 

Clara Budgifvars, clabu018@student.liu.se  
 

Samtyckesformulär 
 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur teamarbetet ser ut på 

förlossningsavdelningar i Linköping och Norrköping. Beställare av arbetet är Internationella 

Medicinska Programmet (IMP). Studien kommer att genomföras i form av intervjuer. 

 

Jag ger mitt samtycke till att den information som jag lämnat den_______________ kan 

användas för publicering. Namn kommer att anonymiseras så att de inte kan knytas till riktiga 

personer. 

 

- Inspelningen kommer att användas som minnesstöd och kommer att förstöras efter 

avslutad kandidatuppsats. 

- Data som lämnas kan presenteras för studenter och forskare vid svenska och utländska 

universitet samt publiceras i form av en kandidatuppsats och eventuella vetenskapliga 

publikationer. 

- Resultaten kan presenteras för andra än forskare och studenter. 

 

  



 54 

Bilaga 3 – Intervjufrågor; kort version 
 

1. Hur länge har du jobbat som barnmorska?  

a. Hur länge har du jobbat på den här kliniken? 

 

2. Vad har verksamheten för mål? 

a. Är målen tydliga? 

 

3. Beskriv vad ett team är för dig? 

 

4. Finns det olika roller i personalen? 

a. Hur ser rollfördelningen ut i teamen? 

b. Hur ser ledarskapet ut? 

 

5. Vad gör ni för att få en kompetensutveckling inom verksamheten? 

a. Träning, seminare, simulering etc. 

 

6. Vad är teamarbete? 

a. Hur arbetar ni med teamarbete? 

b. Fokuserar ni på att förbättra teamarbetet? 

c. Hur hanterar ni nya medarbetare? 

 

7. Har ni någon utvärdering av ert teamarbete? 

a. Om ja, vad för slags utvärdering? 

 

8. Hur arbetar ni med patientsäkerhet? 

a. Vilka uppföljningssystem finns? 
 

9. Hur fungerar informationsöverlämningen i verksamheten? 

a. Hur dokumenterar ni? 
 

10. Hur handskas ni med situationer i arbetet där något avviker från de normala? 

 

11. Känner du dig ofta stressad? 
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a. vad beror det på? 
 

12. Har du varit i Kenya och besökt deras förlossningsavdelning? 

a. Hur ser du på arbetet i Kenya? 

b. Hur skiljer sig den svenska och den kenyanska teamkänslan? 

c. Har de samma resurser som Sverige? 

 

13. Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor; lång version 
1. Hur länge har du jobbat som barnmorska?  

b. Hur länge har du jobbat på den här kliniken? 

c. Hur länge har du jobbat som verksamhetschef? 

 

2.  Hur många jobbar på avdelningen? 

 

3. Antal förlossningar per år? 

 

4. Hur många förlossningar leder till komplikationer? 

 

5. Hur stor är mortaliteten per år, både barn och mödrar? 

a. Vad räknas in i mortaliteten, måste de avlida på samma avdelning? 

 

6. Berätta de olika stegen som genomförs från det att mamman kommer in till 

avdelningen till dess att mamma och barn lämnar. 

 

7. Vad har verksamheten för mål? 

b. Är målen tydliga? 

 

8. Jobbar ni i team? 

a. Berätta hur ett team är uppbyggt? 

b. Byter ni team och hur ofta gör ni det i så fall? 

c. Beskriv vad ett team är för dig? 

d. Hur många personer jobbar vid ett skift? 

e. Hur många team jobbar vid ett skift? 

 

9. Finns det olika roller i personalen? 

c. Hur ser rollfördelningen ut i teamen? 

d. Hur ser ledarskapet ut? 

 

10. Vad gör ni för att få en kompetensutveckling inom verksamheten? 
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b. Träning, seminare, simulering etc. 

 

11. Vad är teamarbete? 

d. Hur arbetar ni med teamarbete? 

e. Jobbar ni efter någon speciell modell? 

f. Fokuserar ni på att förbättra teamarbetet? 

g. Hur hanterar ni nya medarbetare? 

 

12. Har ni någon utvärdering av ert teamarbete? 

b. Om ja, vad för slags utvärdering? 
 

13. Hur arbetar ni med patientsäkerhet? 

b. Vilka uppföljningssystem finns? 
 

14. Hur fungerar informationsöverlämningen i verksamheten? 

b. Hur dokumenterar ni? 

 

15. Hur handskas ni med situationer i arbetet där något avviker från det normala? 

 

16. Känner du dig ofta stressad? 

b. Vad beror det på? 
 

17. Har du varit i Kenya och besökt deras förlossningsavdelning? 

d. Hur ser du på arbetet i Kenya? 

e. Hur skiljer sig den svenska och den kenyanska teamkänslan? 

f. Har de samma resurser som Sverige? 

 

18. Är det något mer du vill tillägga? 

 

 


