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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. I Sverige utgör trauma den vanligaste dödsorsaken för vuxna, 18-45 år. 

Traumateamets utbildning och kompetens är av stor betydelse för den skadade patientens 

överlevnad. Anestesisjuksköterskan har en viktig roll som medlem i traumateamet i det initiala 

omhändertagandet av traumapatienter. Syfte. Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors 

uppfattning av den egna kompetensen inom traumavård. Metod. Studien var empirisk med 

kvantitativ data där en enkät delades ut till 45 anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning 

på ett sjukhus i Sverige. Deltagarna skattade sin kompetens och svaren ställdes mot Benners 

kompetensstege och Svensk sjuksköterskeförenings sex kärnkompetenser. Resultat. Tjugo 

anestesisjuksköterskor deltog i studien varav tolv skattade sig som experter, en som kompetent 

och sju som noviser eller avancerad nybörjare. Samtliga deltagare skattade ”stämmer helt” eller 

”stämmer delvis” vad gäller kompetens inom de sex kärnkompetenserna oberoende av arbetad 

tid på operationsavdelningen. Några expertsjuksköterskor arbetade inte med handledning, 

undervisning, kvalitetsutveckling och arbetsledning, medan några noviser och avancerade 

nybörjare arbetade med dessa expertuppgifter. Majoriteten av deltagarna hade fortbildning inom 

trauma. Slutsats. Lång arbetserfarenhet och utbildning inom traumavård var två orsaker som 

bidrog till den höga självskattade kompetensen bland deltagarna. Mer forskning behövs för att 

undersöka varför en del anestesisjuksköterskor på expertnivå inte arbetar med handledning, 

undervisning, kvalitetsutveckling och arbetsledning. 

 

Nyckelord: traumavård, anestesisjuksköterska, kompetensutveckling, självskattad kompetens 



SUMMARY 

Background. In Sweden trauma is the leading cause of death of adults between 18 and 45 years 

of age. Therefore the education and competence of trauma teams is of vital importance. As 

members of trauma teams, nurse anesthetists have an important role to play in the initial care of 

trauma patients. Aim. The aim was to describe Swedish nurse anesthetists’s self-evaluations of 

their own competence in trauma care. Method. The study was an empirical study using 

quantitative data. A questionnaire was handed out to 45 nurse anesthetists working in a 

perioperative department in a Swedish hospital. The participants estimated their competence and 

the answers were compared to Benner’s stages of clinical competence and the six core 

competencies of the Swedish Nurses Association. Results. Twenty nurse anesthetists 

participated and of those twelve classified as experts, one as competent and seven as either 

novices or advanced beginners. All the participants answered either “agree” or “partly agree” in 

response to questions concerning the six core competencies regardless of how long they had 

worked in the perioperative department. Some experts did not work with tutoring, education, 

quality development or staff management, on the other hand, some of the novices and advanced 

beginners had been given such important responsibilities. The majority of the participants had 

continued education in trauma. Conclusion. Long work experience and high participation in 

trauma education were two important causes of the high competence of the participants. More 

research is needed to determine why some experts were not involved in tutoring, education, 

quality development or staff management. 

 

Keywords: trauma care, nurse anesthetist, competence development, self-evaluation of 

competency 
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1 INLEDNING 

Skälet till att vi valde att skriva om anestesisjuksköterskors självskattade kompetens 

inom traumavård var dels för att vi har ett genuint intresse för traumatologi, 

kompetensutveckling och patientsäkerhet, dels för att vi blev erbjudna att delta i den 

här studien av en lärare på skolan. 

 

Innan vi påbörjade vår sjuksköterskeutbildning vintern 2009 var vår främsta referens 

som gestaltar akutsjukvård och traumatologi TV-program, exempelvis City Akuten, 

Grey’s Anatomy, 112 – på liv och död och Sjukhuset. Spänningen, dramatiken och det 

höga tempot kring dessa patienter och interaktionen mellan personalen har fascinerat 

oss och blev vår bild av dagens akutsjukvård. Under utbildningen har vi fått möta 

verkligheten ute på våra akutvårdsplaceringar, något som har gett en mer realistisk bild 

på traumavården men samtidigt fördjupat intresset hos oss. 

 

Förutom dramatiken som visas på TV finns det andra aspekter som har fångat vårt 

intresse. Att vara student innebär att man ofta får tillfälle att reflektera över rollen som 

nybörjare inom vården då vi gör vår verksamhetsförlagda utbildning på ett stort antal 

varierande avdelningar. Att ständigt befinna sig i rollen som ny ute på kliniska 

placeringar och möta mer erfaren och kompetent vårdpersonal, exempelvis handledare, 

har gjort att den kompetensutveckling som sker efter utbildningen avslutats blivit 

påtaglig för oss. Viljan att själva känna den självsäkerhet som vi har upplevt att mer 

erfarna sjuksköterskor besitter skapade en nyfikenhet hos oss kring 

kompetensutveckling. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Anestesisjuksköterskans kompetens 

Ordet anestesi kommer från grekiskans an, som betyder o- eller icke, och aisthesis, som 

betyder känsel. Anestesi betyder således utan känsel (Hellmuth, 2005). Definitionen för 

anestesisjuksköterska är enligt Riksföreningen för anestesi och intensivvård och Svensk 

sjuksköterskeförening ([ANIVA & SSF], 2008): ”legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård”. 

 

En anestesisjuksköterska arbetar perioperativt, alltså innan, under och efter operation, 

med sövning och övervakning av patientens vitala funktioner. Arbetsuppgifterna består 

bland annat av att tillgodose patienters omvårdnad vid operation, procedurer och 

undersökningar men också vid akuta situationer på och utanför sjukhus (Hellmuth, 

2005). ANIVA och SSF (2008) beskriver att det är vanligast att anestesisjuksköterskan 

arbetar i en operationssal, men de skriver att anestesisjuksköterskan också kan arbeta på 

pre- och postoperationsavdelningar, på smärtbehandlingsavdelningar och prehospitalt. 

Anestesisjuksköterskan återfinns även på skade- och katastrofplatser, inom 

internationella humanitära hjälporganisationer och på FN-uppdrag (a.a.). 

 

ANIVA och SSF (2008) har tagit fram en kompetensbeskrivning där det finns beskrivet 

att för att kalla sig anestesisjuksköterska måste sjuksköterskan inneha en svensk 

legitimation som sjuksköterska samt en yrkesexamen inom anestesisjukvård. 

Specialistutbildningen är på 60 högskolepoäng (ett år), den leder till yrkesexamen och 

titeln man erhåller är skyddad. ANIVA och SSF har även identifierat huvudområdet för 

en anestesisjuksköterska som den anestesiologiska omvårdnaden och därtill fem 

kompetensområden. Dessa fem områden är etik, forskning och utveckling, ledarskap, 

perioperativt vårdande samt vårdpedagogik. Att vara specialistutbildad sjuksköterska 

inom anestesi innegriper att ha god kompetens inom både omvårdnadsvetenskap och 

det medicinska området anestesiologi. Det krävs också stora kunskaper om 

medicinteknik, arbetsmiljö, etik, pedagogik, vetenskapsteori samt kunskap om lagar 

(a.a.). 

 

Den anestesiologiska omvårdnaden, som är anestesisjuksköterskans expertis, ska enligt 

ANIVA och SSF (2008) alltid utgå ifrån patientens behov och resurser. 
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Anestesisjuksköterskan har även en viktig roll i det korta mötet med en patient innan 

operation där det är av högsta vikt att bygga upp ett lugn och skapa ett förtroende för 

patienten som då kan känna trygghet i att den anestesiologiska vården kommer vara 

säker och professionell. Vidare innebär den anestesiologiska omvårdnaden enligt 

ANIVA och SSF att sjuksköterskan med sin specialkompetens på ordination eller i 

samarbete med anestesiologen planerar och genomför generell anestesi både vid akuta 

och planerade ingrepp. Anestesisjuksköterskan ska även ha kompetens att planera och 

övervaka vid regional och lokal anestesi. Generell anestesi innebär enligt Halldin och 

Lindahl (2005) att en person administreras läkemedel som ger en konstgjord 

medvetslöshet. Medvetslösheten är reversibel, omvändbar, och upprätthålls med hjälp 

av läkemedel. Dahlgren (2005) skriver att regional- och lokalbedövning är reversibla 

nervblockader inom ett begränsat område på kroppen vilket innebär att personen inte är 

nedsövd. 

 

För att kunna utföra fullgod anestesiologisk omvårdnad har ANIVA och SSF (2008) 

vidare i kompetensbeskrivningen lyft fram att anestesisjuksköterskan ska ha förmåga 

att skapa tillit och förtroende till både patient och närstående och att 

anestesisjuksköterskan förväntas att i samarbete med patienten kunna identifiera 

vårdbehov, göra omvårdnadsplaner samt leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder. 

Anestesisjuksköterskan förväntas även vara väl förtrogen med att observera, övervaka 

och följa upp fysiologiska funktioner hos patienten men också ha förmåga till 

samarbete med andra i vårdteamet. Vid akuta tillstånd ska anestesisjuksköterskan ha 

kompetens att handla korrekt och fatta snabba beslut (a.a.). 

2.2 Trauma 

Trauma definieras enligt Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma ([RST], 

2003) som ”skada på mänsklig vävnad och organ som ett resultat av energiöverföring 

från omgivningen. Skador uppstår när den överförda energin överstiger kroppens 

toleransförmåga”. 

 

I Sverige utgör trauma en av de vanligaste dödsorsakerna hos vuxna, 18-45 år (Iselius, 

2006; Riksföreningen Trauma, u.å.b). Varje dag avlider i genomsnitt elva personer på 

grund av skador där trubbigt våld, såsom fordonsolyckor, utgör 90 % av fallen. Iselius 

beskriver att enbart i Stor-Stockholm drabbas omkring 2000 personer per år av 
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högenergiskt våld, energiöverföringen från omgivningen är mycket hög exempelvis vid 

MC-olyckor, vilket innebär att utbyggda traumacenter är en förutsättning för 

högkvalificerad vård. Nationellt sett orsakas trauman bland annat av självmord, fall, 

trafikskador, mord samt bränder och drunkning. Samhällskostnaderna beräknas till ca 

60 miljarder kronor/år (ca 4 % av Sveriges BNP), män står för ca 64 % av alla dödsfall 

som orsakas av trauman och i åldersgruppen upp till 44 år står de för 70 % (RST, 

2003).  

 

Lennquist (2007) beskriver att det i Sverige varje år vårdas ca 125 000 personer på 

sjukhus till följd av trauman och att detta resulterar i över en miljon vårddagar. 

Trauman orsakar ett större bortfall av arbetsdagar än maligna sjukdomar och hjärt-

kärlsjukdomar tillsammans och av de som drabbas av ett så kallat stort trauma (ett 

trauma vars effekter innebär ett för patienten potentiellt livshotande tillstånd) får mellan 

5 % till 10 % bestående invaliditet. 

 

Vården av en traumapatient kan delas upp i olika stadier i vårdkedjan (Lennquist, 

2007). Den första nivån är den som sker utanför sjukhuset, så kallad prehospital vård. 

Där ingår det initiala omhändertagandet och bedömningen samt transporten av 

traumapatienten till sjukhus. När patienten kommit till en akutmottagning sker 

ytterligare bedömning och undersökning av ett traumateam inne på ett speciellt 

traumarum. Om patienten bedöms vara i behov av kirurgi blir det nästa steg som följer i 

vårdkedjan. Därefter blir patienten inlagd på en intensivvårdsavdelning, sedan 

vårdavdelning och sista steget är enligt Lennquist rehabilitering. 

2.3 Utbildningsformer inom trauma 

I Sverige finns det tre formella utbildningar inom traumavård för sjuksköterskor; 

Trauma Nursing Core Course, Akut Traumasjukvård för Sjuksköterskor och Advanced 

Trauma Care for Nurses. 

 

Den allra första utbildningen inom trauma startades av the American College of 

Surgeons i USA 1978 och riktade sig till läkare; Advanced Trauma Life Support 

(ATLS). ATLS är internationellt sett betraktat som ”the golden standard” och är idag 

applicerat i 54 länder, bland annat i Västeuropa, Afrika och Asien. Kursen är utarbetad 

för läkare men sjuksköterskor kan medverka som observatörer. Det är från ATLS som 
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utbildningar inom trauma för sjuksköterskor har utvecklats (ATLS Sverige, u.å.; 

Lennquist, 2007; Patient, 2007; Southern & Sen, 2007; Wilkinson & McDougall, 

2007). 

 

Trauma Nursing Core Course (TNCC) är en tredagarskurs med liknande innehåll som 

ATLS där sjuksköterskor utbildar sjuksköterskor i omhändertagandet av 

traumapatienter. Kursen innehåller bland annat initialt omhändertagande, chock, 

brännskador, trauman hos äldre och trauman hos gravida. Vid godkänd examination 

erhåller sjuksköterskan ett utbildningscertifikat som gäller under fyra år (Patient, 2007; 

Riksföreningen Trauma, u.å.a). Den andra traumakursen är Akut Traumasjukvård för 

Sjuksköterskor (ATSS) som liksom TNCC är en tredagarskurs och har som syfte att 

förbättra och standardisera det initiala omhändertagandet hos traumapatienter 

(Landstinget i Uppsala län, 2010; Universitetssjukhuset Örebro, u.å.). Den tredje kursen 

för traumautbildning riktat mot sjuksköterskor är Advanced Trauma Care for Nurses 

(ATCN). Deltagarna har gemensamma föreläsningar med de läkare som deltar i ATLS 

men färdighetsövningarna genomförs separerat (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

u.å.). 

  

Fördelarna med att låta sjuksköterskor gå traumakurser är inte väl utforskat, även om en 

studie tyder på att sjuksköterskorna efter avslutad traumakurs hade mycket förbättrade 

kunskaper i ämnet, men det behövs mer forskning kring detta (Patient, 2007). 

Lennquist (2007) skriver att det är vetenskapligt dokumenterat att man kan minska 

konsekvenserna av ett trauma genom en bättre utbildning av personalen. 

2.4 Anestesisjuksköterskans roll i traumateamet 

All personal som hanterar traumapatienter ska ha lämplig traumautbildning skriver 

Patient (2007) som i sin litteraturstudie har granskat traumautbildningar och dess utfall. 

Cole och Crichton (2006) har gjort en studie kring kulturen i traumateam och beskriver 

att utgången för traumapatienter förbättras av tidigt insättande av livsuppehållande 

åtgärder av ett traumateam. Traumateamet kan bestå av ortopedläkare, kirurgläkare, 

anestesiolog, anestesisjuksköterska och akutsjuksköterska skriver Lennquist (2007).  

I Patients studie förklaras att forskare inom området är oense om hur många 

sjuksköterskor som ska ingå i ett traumateam, men att de är överens om att det ska 

finnas akutsjuksköterskor och anestesisjuksköterskor. Gerdin, Haglund, Nilsson, 
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Persson och Wiklund (1996) beskriver att anestesisjuksköterskans uppgift på 

traumarummet är att stödja anestesiologen i dennes arbete i att övervaka luftvägar, 

andning och cirkulation, intubera, sätta in artärkateter, central venkateter och 

pleuradrän samt övervaka traumapatientens neurologi.  

 

Att införa sjuksköterskor i traumateamet har inneburit stora förbättringar enligt 

Chakravarthy (2008). Bland annat ökade dokumentationen, det skedde en minskning 

av antalet vårddagar för traumapatienter och en minskning av klagomål från 

patienterna. Lome, Stalnaker, Carlson, Kline och Sise (2010) har i en amerikansk 

studie belyst specialistutbildade sjuksköterskors unika roll i traumateamet och hur de 

kan förbättra kvaliteten i vården. De menar att sjuksköterskans holistiska helhetssyn, 

tonvikt på kommunikation, flexibilitet och närvaro har bidragit till en konkret 

påverkan på patientens utfall men även på personalens tillfredsställelse i 

traumateamet. 

 

Erdal och Gjevik (2005) framhåller anestesisjuksköterskans viktiga roll vid 

omhändertagandet och behandlingen av patienter med skall- och ryggradsskador. 

Anestesisjuksköterskan följer traumapatienten genom hela vårdförloppet fram till 

intensivvårdsavdelningen. De finns representerade på akutmottagningen, till röntgen 

för att sedan följa patienten in till och under operation. Läkaren ansvarar för den 

medicinska behandlingen men anestesisjuksköterskan observerar, rapporterar och 

sätter själva in många åtgärder skriver Erdal och Gjevik. 

 

Patient (2007) menar att uppstartandet av flertalet traumacenter i USA har lett till 

förbättrade utfall för traumapatienter. Även tillkomsten av traumateam har förbättrat 

traumapatienternas förutsättningar och det är rekommenderat att personalen i ett 

traumateam har ATLS-utbildning eller liknande skriver Patient. 

2.5 Från novis till expert 

Filosofen Hubert Dreyfus samt matematikern och systemanalytikern Stuart Dreyfus 

studerade schackspelare och piloter för att undersöka hur dessa förvärvade sin kunskap 

(Benner, 1993). De utvecklade en modell för att beskriva kompetensutveckling med 

fem stadier; novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. 

Dreyfusmodellen är inriktad på hur personer förvärvar kunskap och utvecklas i givna 



 

  7 

situationer, snarare än på talang och särskilda erfarenheter. Omvårdnadsteoretikern 

Patricia Benner har utvecklat detta tankesätt vidare och applicerat det på 

sjuksköterskeyrket, något som kallas Benners kompetensstege (a.a.). 

 

Det första steget i Benners kompetensstege (Benner, 1993) är novis. Noviserna saknar 

erfarenhet från det arbete eller de situationer som de förväntas verka inom och tar hjälp 

av objektiva tecken såsom blodtryck, vikt och puls. De håller sig till fastslagna rutiner 

och riktlinjer och är stela och begränsade i sitt yrkesutövande och deras brist på 

erfarenhet gör att de måste hålla sig till regler och det teoretiskt inlärda. Benner 

framhåller även att alla sjuksköterskor kan hamna på novisens prestationsnivå om de 

byter klinisk miljö där de saknar erfarenhet av den nya miljöns patienter, behandlingar 

eller mål. Landstinget Västmanland (2000) beskriver att en nyutexaminerad 

sjuksköterska befinner sig på stadiet novis i sex månader till ett år medan en 

sjuksköterska med erfarenhet från annan verksamhet ofta har en kortare tid som novis. 

De belyser dock att tiden då sjuksköterskan klassas som novis inte är statisk utan att 

tidigare erfarenhet spelar in. 

 

Nästa nivå på kompetensstegen är den avancerade nybörjaren (Benner, 1993) där 

sjuksköterskan har arbetat i ca ett år (Landstinget Västmanland, 2000). Benner menar 

att den avancerade nybörjaren har lärt sig att urskilja vissa återkommande fenomen i en 

situation och kan därigenom uppvisa godtagbara prestationer. En avancerad nybörjare 

är inte längre beroende av det abstrakta steg-för-steg-tänkandet med riktlinjer och 

regelverk, dock kan den avancerade nybörjaren inte uppfatta hela situationen och kan 

därigenom inte prioritera och urskilja de viktigaste beståndsdelarna av situationen. 

Benner framhåller att det är av vikt att en ny sjuksköterska får det stöd och hjälp från 

handledare och mentorer som behövs för att inte försumma patienterna. 

 

Efter den avancerade nybörjaren följer i Benners kompetensstege den kompetenta 

sjuksköterskan (Benner, 1993). Den kompetenta sjuksköterskan har arbetat under 

samma omständigheter i 2 till 3 år, börjar se helhetsbilden och tänka mer långsiktigt 

och organiserat. Han eller hon behärskar situationerna och kan prioritera men saknar 

den skickligas snabbhet och anpassningsförmåga. Den kompetenta sjuksköterskan kan 

dock hantera oförutsägbara händelser och har blivit mer effektiv i sitt arbete. 
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Benner (1993) beskriver att i det fjärde stadiet som skicklig sjuksköterska har han eller 

hon lärt sig av sin erfarenhet att se hela situationen, kan se vad som kan hända och inte 

bara vad som händer för stunden. Sjuksköterskan kan dra sig till minnes en situation 

som påminner om den nu uppkomna och kan tack vare dessa minnen se den nya 

situationen ur ett erfarenhetsperspektiv. Den skickliga sjuksköterskan ser inte bara här 

och nu utan ser långsiktiga mål och kan anpassa sig till snabbt uppkomna nya 

situationer. Sjuksköterskan kan även uppfatta när en situation avviker från det normala. 

Eftersom en sjuksköterska på den här kompetensnivån har erfarenhet blir en skicklig 

sjuksköterska säkrare i sitt beslutsfattande; beslut upplevs inte längre som lika 

ansträngande som för de tidigare nivåerna i kompetensstegen. Benner beskriver att det 

tar 3-5 år att uppnå denna nivå för sjuksköterskor som arbetat i likartad klinisk miljö. 

 

Det sista stadiet i kompetensstegen är expert (Benner, 1993). En sjuksköterska som 

uppnått detta stadium lutar sig inte mot regler, riktlinjer eller andra principer; 

expertsjuksköterskan har sådan erfarenhet att hon eller han uppfattar situationer 

intuitivt och kan gå direkt på problemets kärna utan felaktiga diagnoser eller onödiga 

lösningar. Benner framhåller dock att det är svårt att få en förståelse för expertmässig 

yrkesutövning eftersom expertsjuksköterskan till stor del på grund av sina erfarenheter 

handlar på intuition, vilket försvårar möjligheten att sätta ord på varför de handlar som 

de handlar. Därigenom uppstår problem när experten skall försöka överföra sina 

kunskaper. 

 

Landstinget Västmanland (2000) har utifrån Benners kompetensstege skapat en 

kompetensutvecklingsmodell gällande kliniskt arbetande sjuksköterskor. I denna 

kompetensutvecklingsmodell förklaras stegen från novis till expert utifrån 

sjuksköterskornas formella kompetens, kliniska/reella kompetens och 

kompetensutveckling. Där beskrivs vilka moment de förväntas behärska i de olika 

stadierna, bland annat gällande handledning, ansvar och kvalitetsutveckling. 

Kompetensutvecklingsmodellen kan utvecklas till att gälla specialistutbildade 

sjuksköterskor (a.a.). 

2.6 Svensk sjuksköterskeförenings sex kärnkompetenser 

Svensk sjuksköterskeförening presenterade år 2010 sex kärnkompetenser som är 

nödvändiga i sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans utbildning (Svensk 
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Sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Dessa sex kärnkompetenser är från början 

identifierade av Institute of Medicine of the National Academies och Quality and 

Safety Education for Nurses i USA. Kärnkompetenserna bör genomsyra både 

grundutbildningen och specialistutbildningarna för sjuksköterskor samt bör ligga till 

grund för hela sjuksköterskans profession och SSF menar att man som färdig 

sjuksköterska måste kunna arbeta utefter och förstå de sex kärnkompetenserna. 

 

Den första av dessa sex kärnkompetenser är personcentrerad vård. Med detta menas att 

det ska vara fokus på personens egna villkor och en strävan efter att bevara integritet 

och värdighet. En person med vårdbehov ska ses som en individ med individuella 

behov och värderingar. Den andra kärnkompetensen är samverkan i team. SSF (2010) 

hänvisar till den forskning som påvisat att när det finns ett väl fungerande samarbete 

mellan olika professioner inom vården så uppnås de bästa resultaten för patienten. Att 

arbeta evidensbaserat är ytterligare en kärnkompetens som SSF har identifierat. Detta 

betyder att sjuksköterskan arbetar med att förena bästa tillgängliga vetenskapliga 

kunskaper med patientens egen situation och upplevelser samt med beprövad 

erfarenhet. Med förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, som är den fjärde 

kärnkompetensen, menas att utveckla de system som sjuksköterskan är verksam inom. 

Den femte kärnkompetensen har SSF benämnt säker vård. Sjuksköterskan ska arbeta 

för att förbättra säkerheten i vården både för patient och för vårdare. Sjuksköterskan ska 

kunna identifiera riskfaktorer samt ha bedömningsinstrument för dessa. Som den sista 

kärnkompetensen återfinns informatik. Sjuksköterskan ska engagera sig i arbetet med 

att utveckla väl fungerade informations- och kommunikationssystem. Dessa system ska 

stödja omvårdnadsarbetet och ha patientens bästa i fokus. 



 

10 

3 PROBLEMFORMULERING 

I Sverige utgör trauma en av de vanligaste dödsorsakerna hos vuxna och leder till 

betydande samhällskostnader, bland annat i form av ett stort bortfall av arbetsdagar och 

mer än en miljon vårddagar. Forskning har visat att införandet av sjuksköterskor i 

traumateam har inneburit en minskning av antalet vårddagar men det har även visat på 

andra förbättringar för traumapatienterna. Ytterligare forskning har beskrivit att det är 

av vikt att personal som omhändertar traumapatienter har rätt kompetens att göra detta 

samt att anestesisjuksköterskan är viktig i det initiala omhändertagandet av denna 

patientgrupp. Nationellt finns det idag inga studier som beskriver 

anestesisjuksköterskans kompetens inom traumavård och för att kunna förbättra 

befintlig vård är det viktigt att undersöka detta. Denna studie är ett första steg i att 

kartlägga anestesisjuksköterskans självskattade kompetens inom trauma med 

förhoppning om framtida studier i ämnet för en djupare förståelse. 

4 SYFTE 

Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors uppfattning av den egna kompetensen 

inom traumavård utifrån Landstinget Västmanlands kompetensutvecklingsmodell och 

Svensk sjuksköterskeförenings sex kärnkompetenser. 



 

  11 

5 DESIGN 

5.1 Design 

Studien är empirisk och deskriptiv med kvantitativ data. Empirisk studie skriver 

Segesten (2006), är att data samlas in eller att studien grundar sig på observationer. 

Fortsatt menar Segesten att kvantitativ data är ett samlingsbegrepp för forskning som 

studerar observerbara företeelser och som bygger på mätbarhet och möjlighet till 

upprepning. Vidare strävar det efter att förklara, förutsäga och påvisa samband. Studien 

är också icke-experimentell vilket Polit och Beck (2010) beskriver att studier är när de 

endast beskriver ett fenomen; i denna studie beskrivs anestesisjuksköterskors 

uppfattning av den egna kompetensen inom traumavård. 

5.2 Urval 

Studien är en tvärsnittsstudie vilket enligt Polit och Beck (2010) innebär att material 

insamlas under en begränsad tid, en gång. De inklusionskriterier som användes var att 

deltagaren skulle vara i tjänst som anestesisjuksköterska på operationsavdelningen vid 

ett sjukhus i Sverige den 18 februari 2011 till den 25 februari 2011. 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen bestod av en enkät med 27 frågor som fanns att tillgå på en 

operationsavdelning vid ett sjukhus i Sverige som omhändertar traumapatienter under 

en vecka i februari. Enkäten var pilottestad i en tidigare studie (Han & Wessman, 2010) 

men har reviderats från 44 frågor till 27 frågor, de avlägsnade frågorna rörde 

organisationens stöd till kompetensutveckling inom traumavård. Fråga fem, (”skriv din 

sammanlagda tid som du har arbetat som specialistsjuksköterska”), är tillagd i enkäten 

samt ordet sjuksköterska är genomgående ändrat till specialistsjuksköterska. Han och 

Wessman har när de utformat enkäten utgått från Patricia Benners kompetensstege, 

Svensk sjuksköterskeförenings sex kärnkompetenser samt Landstinget Västmanlands 

kompetensutvecklingsmodell. Enkäten bestod nästan uteslutande av kryssfrågor 

bortsett från frågor som behandlade den formella kompetensen såsom antal år som 

anestesisjuksköterska eller annan utbildning (se bilaga 1). 

 

Operationsavdelningen informerades muntligen under ett veckomöte av uppsatsens 

författare och sjuksköterskan som var författarnas kontaktperson påminde muntligen 
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avdelningspersonalen om studien ett flertal gånger. Enkäterna lades tillsammans med 

ett informationsblad i ett oförslutet kuvert och lämnades därefter till kontaktpersonen. 

Efter att deltagarna fyllt i enkäterna förslöt de själva kuverten och lade dem i en 

uppsamlingslåda. Studien var frivillig. 

5.4 Dataanalys 

Resultatet analyserades med deskriptiv statistik. Frekvenser och medelvärde 

beräknades. Den beskrivna självskattningen ställdes mot Landstinget Västmanlands 

kompetensutvecklingsmodell (2000) samt Svensk sjuksköterskeförenings sex 

kärnkompetenser (SSF, 2010) i utbildningsfrågor. 

 

Svaren omvandlades till numeriska värden som matades in i Microsoft Office Excel. 

Frågor med två svarsalternativ, som ja och nej, har omvandlats till nummer ett (1) och 

två (2) och frågor med fler svarsalternativ har på liknande sätt omvandlats från nummer 

ett (1) till nummer sex (6). Obesvarade frågor eller frågor där svaren inte varit möjliga 

att använda i studien har omvandlats till siffran noll (0). 

 

Samtliga 27 frågor i enkäten är redovisade i denna uppsats. 

6 ETISKA ASPEKTER 

Studien är godkänd av vårdenhetens chefer samt Röda Korsets Högskola. En etisk 

kommitté behövde inte tillfrågas då studien inte involverade patienter samt att 

enkäterna är anonyma, behandlas konfidentiellt och bygger på frivillighet 

(Etikprövningsnämnden [EPN], u.å.). Enkäterna i studien kan inte kopplas samman 

med någon person vilket Polit och Beck (2010) beskriver är det säkraste sättet att 

bevara deltagarnas integritet. Polit och Beck skriver vidare att en enkät kan kallas 

anonym när det inte går att utläsa någon personlig information på dessa. 

 

Enkätsvaren förvaras och arkiveras på Röda Korsets Högskola vilket Polit och Beck 

(2010) menar är ett sätt att upprätthålla konfidentialitet då enkäterna inte är tillgängliga 

för allmänheten. Deltagarna hade möjlighet att när som helst under studien avbryta sitt 

deltagande. 
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7 RESULTAT 

Samtliga anestesisjuksköterskor på operationsavdelningen som var i tjänst under 

veckan studien genomfördes tillfrågades att medverka i studien. Veckan då enkäterna 

fanns att tillgå på avdelningen arbetade 45 stycken anestesisjuksköterskor och antal 

medverkande uppgick till 20 deltagare (44 %) där 17 deltagare var kvinnor. De flesta, 

sex deltagare, befann sig i åldersgruppen 50-59 år. Resterande av deltagarna fördelade 

sig i åldersgrupperna enligt följande; tre deltagare i åldersgruppen under 30 år, fem 

deltagare, 30-39 år, fem deltagare, 40-49 år, samt en deltagare, över 59 år. 

 

Hälften (n=10) av deltagarna svarade att de vårdar traumapatienter flera gånger i 

veckan och nära hälften (n=9) svarade att de vårdar traumapatienter någon gång i 

veckan. En deltagare skrev fritt att denne hade ett roterande schema och således inte 

arbetade med traumapatienter under de veckor då deltagaren befann sig inom andra 

vårdlag på sjukhuset. 

7.1 Formell kompetens 

Medelvärdet för antal år som deltagarna varit legitimerade sjuksköterskor uppgick till 

19 år. Majoriteten av deltagarna (n=16) hade arbetat som legitimerad sjuksköterska i 

mer än tio år, upp till 36 år. Tre av deltagarna hade arbetat i fem år och den deltagare 

som hade arbetat kortast tid som legitimerad sjuksköterska hade arbetat som detta i tre 

år. Deltagarna svarade på frågan om hur länge de varit utexaminerade 

anestesisjuksköterskor och medelvärdet beräknades till 13 år. Deltagarna svarade även 

på frågan hur länge de arbetat som anestesisjuksköterska och medelvärdet uppgick till 

tolv år. 

 

På frågan hur länge deltagarna hade arbetat på nuvarande arbetsplats fanns 

svarsalternativen mindre än 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-4 år samt 5 år eller mer. Två deltagare 

svarade att de hade arbetat på avdelningen i mindre än ett år, fem deltagare hade arbetat 

på avdelningen ett till två år, en deltagare hade arbetat två till tre år, ingen hade arbetat 

på avdelningen i tre till fyra år medan tolv deltagare svarade att de arbetat på 

arbetsplatsen i mer än fem år (se figur 1). 
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Figur 1. Antal arbetade år som anestesisjuksköterska på nuvarande arbetsplats (n=20). 

 

Tio deltagare (50 %) hade även annan/andra specialistutbildningar eller 

magisterexamen utöver sin anestesispecialistutbildning. En deltagare svarade också att 

denne hade en vårdlärarutbildning. Av de specialistutbildningar som fanns 

representerade var det vanligast med intensivvårdsutbildning (n=7) men även operation 

(n=3) fanns representerat. Tre deltagare hade en magisterexamen och fyra deltagare 

hade fler än en specialistutbildning/magisterexamen utöver anestesiutbildningen. 

7.2 Utbildning 

Elva deltagare (55 %) svarade ”stämmer helt” på påståendet ”följer du aktuellt 

utveckling och forskning inom traumavård”, resterade (n= 9) svarade ”stämmer delvis”. 

Samtliga deltagare (n=20) svarade att de deltagit i konferenser, föreläsningar och 

seminarier inom traumavård och 16 deltagare (80 %) svarade att de gått 

fördjupningskurser inom traumavård. Av deltagarna svarade 19 (95 %) att de deltagit i 

sjukhusets lokala traumautbildning och deltagaren som svarade nej hade arbetat på 

avdelningen i mindre än ett år. Arton av deltagarna (90 %) svarade att de gått en 

formell traumautbildning såsom TNCC eller ATSS och de två deltagare som svarade 

nej på frågan var bland de deltagare som har arbetat kortast tid på avdelningen. Arton 

deltagare svarade att de känner sig motiverade att fördjupa kunskaperna inom 

traumavård medan två deltagare svarade att de delvis känner sig motiverade. 
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7.3 Från novis till expert 

I enlighet med Benners kompetensstege (1993) och Landstinget Västmanlands (2000) 

kompetensutvecklingsmodell klassades deltagarna som arbetat mindre än ett år på 

avdelningen som noviser, deltagarna som arbetat mellan ett och två år på avdelningen 

som avancerade nybörjare, de som arbetat två till tre år på avdelningen som 

kompetenta, de som arbetat på avdelningen tre till fyra år som skickliga samt de som 

arbetat på avdelningen i mer än fem år som experter, se figur 2. 

 

 

Figur 2. Anestesisjuksköterskorna (n=20) indelade från novis till expert baserat på 

antal år de arbetat på avdelningen. 

 

På frågorna 8-15 som rörde självständighet, handledning, undervisning, 

kvalitetsutveckling och arbetsledning skattade de som enligt Landstinget Västmanland 

(2000) klassades som experter i nivå med de som klassades som noviser och 

avancerade nybörjare; experterna skattade sig till en lägre nivå och noviserna och de 

avancerade nybörjarna skattade sig till en högre nivå än de bör göra. På frågorna, där 

samtliga skickliga sjuksköterskor och expertsjuksköterskor enligt Landstinget 

Västmanland ska kryssa ja, svarade majoriteten av expertsjuksköterskorna att de inte 

arbetade med dessa frågor. Bland annat var det ingen deltagare som initierade och ledde 

utvecklings- och kvalitetsarbeten inom omvårdnad av traumapatienter. 
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På frågorna 16, 17 och 19 som behandlade den skickliga sjuksköterskans och 

expertsjuksköterskans kompetensnivåer svarade samtliga deltagare ”stämmer helt” eller 

”stämmer delvis” (se bilaga 1). 

 

Deltagaren som klassades som kompetent i antal arbetade år på avdelningen hamnade 

även i den kategorin när man jämförde kompetensnivån med Landstinget Västmanland 

(2000). Deltagaren utförde arbetsuppgifter som den enligt Landstinget Västmanland 

ska göra. 

 

Tabell 1. Resultat på frågor som rör Benners kompetensstege. 

 

Fråga 

Antal 

deltagare 

 

Ja 

 

Nej 

8. Arbetar du självständigt med alla de uppgifter som normalt 

förekommer inom tjänstgöringen som specialistsjuksköterska vid din 

nuvarande arbetsplats? 

20 20 0 

9. Handleder du personal? 19 17 2 

10. Handleder du studerande? 20 18 2 

11. Ansvarar du för handledning (ex huvudhandledare)? 20 8 12 

12. Ansvarar du för undervisning/utbildning på avdelningen? 19 3 16 

13. Är du arbetsledare för vårdlaget (eller liknande) när du arbetar? 18 3 15 

14. Arbetar du med kvalitetsutveckling inom omvårdnad av 

traumapatienter? 

19 3 16 

15. Initierar och leder du utvecklings- och kvalitetsarbeten inom 

omvårdnad av traumapatienter? 

19 0 19 

16. Arbetar du effektivt och målinriktat samt kan snabbt analysera och 

bedöma vad som är viktigt i en uppkommen situation med en 

traumapatient? 

20 20 0 

17. Fördjupar du dig kliniskt och utvecklar rutiner inom omvårdnad av 

traumapatienter? 

18 11 7 

19. Ansvarar du självständigt som specialistsjuksköterska för individuell 

omvårdnad av traumapatienter? 

20 19 1 

7.4 Svensk sjuksköterskeförenings sex kärnkompetenser 

På fråga 25a till 25f ställdes sex påstående som grundar sig på Svensk 

sjuksköterskeförenings sex kärnkompetenser inom utbildning (SSF, 2010). Påståendena 

gällde deltagarnas självskattade kompetens inom traumavård vad gäller kunskap, 

färdigheter och förhållningssätt inom områdena ”patientcentrerad vård”, ”samverkan i 

team med andra yrkesgrupper”, ”arbeta evidensbaserat”, ”förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling”, ”säker vård” och ”informationsanvändning”, se figur 3. 
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Figur 3. Deltagarnas (n=20) självskattade kompetens utifrån SSFs sex 

kärnkompetenser (Samverkan i team: * = en deltagare valde att inte svara på frågan).  

7.5 Framtidsplaner det närmaste året 

Av studiens 20 deltagare svarade ingen att de ville byta profession det närmaste året. 

Majoriteten (n=19) svarade att de planerade att arbeta kvar på sin nuvarande arbetsplats 

och en deltagare svarade att denne vill söka magister/master/forskarutbildning. 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att undersöka hur anestesisjuksköterskan självskattar sin 

kompetens inom traumavård gjordes en empirisk studie. En kvantitativ studie valdes att 

göras då analysen av den självskattade kompetensen skulle vara beskrivande. 

Metodvalet var det bästa för att syftet med studien skulle uppnås. 

 

Då studien genomfördes under en begränsad tid och alla inte var i tjänst under denna 

vecka var det inte möjligt att inkludera samtliga anestesisjuksköterskor på 

operationsavdelningen. Studien har ändå ett värde då svar insamlats från 20 deltagare 

(44 %) och utifrån detta har tendenser utlästs för anestesisjuksköterskorna på den 

undersökta avdelningen. 

 

Under tiden enkäten fanns att tillgå på operationsavdelningen blev 

anestesisjuksköterskorna i tjänst kontinuerligt påminda om studien av en anställd, trots 

detta blev det ett lågt deltagarantal. Av de 45 anestesisjuksköterskorna som var i tjänst 

under veckan studien pågick deltog 20 (44 %). Bortfallet kan ha berott på att 

operationsavdelningen ofta deltar i studier, vilket kan ha resulterat i en mättnad i att 

delta. En högre svarsfrekvens hade varit önskvärt för att deltagarantalet skulle ha blivit 

mer representativt för operationsavdelningen. För att få fler deltagare hade andra 

operationsavdelningar som omhändertar och vårdar traumapatienter kunnat inkluderas, 

men det var inte möjligt tidsmässigt att göra en mer omfattande studie. 

 

Enkätens resultat har kunnat ställas mot Benners kompetensutvecklingsmodell (Benner, 

1993) och Svensk sjuksköterskeförenings sex kärnkompetenser (SSF, 2010). För att 

ytterligare kunna ställa resultaten mot Benners teori om kompetensutveckling hade 

frågor rörande handledning, inskolning och mentorskap kunnat inkluderas då Benner 

lyfter fram dessa som viktiga faktorer för utveckling. En brist med enkäten har varit att 

fråga sju (”hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?”) har utformats 

utifrån två källor, Benner (1993) och Landstinget Västmanland (2000). Alternativ 4-5 

år har således försvunnit i enkäten vilket resulterade i att deltagarna inte kunde välja det 

alternativet. Detta kan ha påverkat resultatet då eventuellt någon/några deltagare har 

saknat svarsalternativet och således valt att fylla i ett annat svarsalternativ. Detta i sin 
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tur kan ha påverkat resultaten i den utsträckningen att fler deltagare har hamnat under 

kategorin ”expertsjuksköterskor” och felaktigt medfört att expertsjuksköterskorna 

självskattat en för låg kompetens. Enkäten borde enbart ha utgått ifrån Landstinget 

Västmanlands kompetensutvecklingsmodell för att vara konsekvent.  

 

Samtliga svar från enkäten redovisades i uppsatsen då alla frågor var relevanta för att 

studiens syfte skulle uppnås. Vid ett fåtal tillfällen har svaren inte kunnat användas då 

deltagarna inte följt enkätens förtryckta kryssrutor utan skrivit egna svar om inget 

svarsalternativ upplevts som tillfredsställande. Svaren har då omvandlats till siffran noll 

(0). 

8.2 Resultatdiskussion 

I studien svarade tio av deltagarna att de kommer i kontakt med personer som blivit 

skadade till följd av ett trauma minst någon gång i veckan och nio deltagare svarade att 

de vårdar traumapatienter flera gånger i veckan. För att bibehålla sin kompetens och 

sina kunskaper inom trauma måste sjukvårdspersonal kontinuerligt komma i kontakt 

med patienter som är i behov av traumavård skriver Wisborg, Brattebø, Brattebø och 

Brinchmann-Hansen (2006). Då anestesisjuksköterskorna i denna studie klassade sin 

kompetens att omhänderta traumapatienter som hög i de frågor som rörde 

omvårdnadsarbete (fråga 8, 16 och 19) kan en tolkning vara att de omhändertog 

traumapatienter regelbundet och detta skulle kunna innebära att kompetensen och 

kunskaperna inom trauma bibehålls. 

8.2.1 Utbildning 

Övervägande del av deltagarna hade deltagit i fördjupningskurser inom traumavård. 

För att kunna bedriva god traumavård ska alla som vårdar traumapatienter ha 

genomgått utbildningar inom traumavård menar Patient (2007). I en norsk studie visar 

Wisborg, Brattebø, Brattebø och Brinchmsnn-Hansen (2006) på att traumautbildningar, 

även kortare sådana, leder till att sjuksköterskor ökar sina kunskaper inom traumavård. 

Det faktum att deltagarna i studien var väl utbildade inom traumavård kan, tillsammans 

med eventuell tidigare erfarenhet av traumapatienter, vara en förklaring till varför de 

skattade sin egen kompetens att omhänderta traumapatienter som hög. 

 

Hälften av deltagarna i studien hade fler specialistutbildningar/magisterutbildningar 

än sin anestesispecialistutbildning. Det faktum att flertalet valt att byta 
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kompetensområde skapade frågor kring hur möjligheterna till kompetensutveckling 

inom specialistområdena ser ut. Gardulf et al. (2005) har i sin studie undersökt 

anledningar till varför sjuksköterskor vill byta arbetsplats och fann att den viktigaste 

anledningen som sjuksköterskor uppgav var den låga lönen. Men andra viktiga faktorer 

var att de upplevde att deras kompetens inte tillvaratogs samt att möjligheterna att 

utveckla sin kompetens inte var tillräckliga. Även Heissler och Wiik (2006) tar i sin 

litteraturstudie om sjuksköterskans kompetensutveckling upp vikten av sjuksköterskans 

möjlighet till kompetensutveckling för att vården ska kunna behålla och erhålla 

skickliga och tillfredsställda sjuksköterskor. Juhlin, Öhrling och Sandgren (2009) 

skriver i en artikel att de tror att sjuksköterskor skulle blir mer tillfredsställda om de 

hade möjligheter till ytterligare kompetensutveckling istället för att vidareutbilda sig 

inom andra områden, såsom anestesi, intensivvård och operation. På så sätt, menar 

författarna, stannar sjuksköterskorna på avdelningarna och kompetensen bibehålls. En 

möjlig förklaring till att tio deltagare i studien hade fler 

specialistutbildningar/magisterutbildningar kan vara att sjuksköterskor som blivit 

skickliga eller experter inom sina områden, exempelvis intensivvård eller operation, 

upplever att de inte kan/får möjlighet att kompetensutvecklas ytterligare inom sitt 

yrke alternativt att deras kompetens inte tillvaratogs. Detta kan vara skäl till varför en 

specialistutbildad sjuksköterska väljer att vidareutbilda sig i andra riktningar. Dock 

vill 19 av deltagarna i denna studie stanna kvar på operationsavdelningen det 

närmaste året vilket bör betyda att kompetensen på denna operationsavdelning 

bibehålls. 

8.2.2 Från novis till expert 

Vissa expertsjuksköterskor arbetade inte med handledning, undervisning, 

kvalitetsutveckling och arbetsledning på den nivå som de enligt Landstinget 

Västmanlands kompetensutvecklingsmodell (2000) bör göra. Heissler och Wiik (2006) 

beskriver att äldre sjuksköterskor är mindre engagerade och intresserade av 

kompetensutveckling medan yngre sjuksköterskor med färsk kompetens och nyfikenhet 

är mer intresserade av detta. Heissler och Wiik beskriver vidare att äldre sjuksköterskor 

tvekar med att söka kurser och utbildningar för att kompetensutvecklas då dessa 

sjuksköterskor inte ser nyttan och möjligheten kompetensutvecklingen medför. 

Duffield, Donoghue och Pelletier (1996) redogör för att kliniskt arbetande 

specialistsjuksköterskor måste bli uppmuntrade och förstå vikten av att 

kompetensutvecklas i sin roll som kliniska experter för att säkerställa kvaliteten i 
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vården. Bristande intresse, bristande engagemang alternativt bristande information om 

nyttan med kompetensutveckling kan vara anledningar till varför 

expertsjuksköterskorna i denna studie inte självskattade sig till en högre nivå på frågor 

rörande handledning, undervisning, kvalitetsutveckling och arbetsledning. Denna studie 

har inte underlag att utröna om dessa anestesisjuksköterskor får den uppmuntran de 

behöver för att kompetensutvecklas. 

 

Ytterligare ett resultat av intresse var att ingen av deltagarna sade sig arbeta med att 

initiera och leda utvecklings- och kvalitetsarbeten inom omvårdnad av traumapatienter, 

något som ANIVA och SSF (2008) beskriver att de ska göra. Gibson och Bamford 

(2001) beskriver i en engelsk studie att specialistsjuksköterskor ofta arbetar bra kliniskt 

men behöver struktur och vägledning för att uppnå sin fulla potential i sin yrkesroll 

samt ges tid till exempelvis forskning. En möjlig förklaring till att ingen deltagare i 

denna studie svarade att de initierade utvecklings- och kvalitetsarbeten kan således vara 

att de dels behövde få tiden och möjligheten att forska men även att det tydligare bör 

lyftas fram att det är en viktig del i deras profession att initera och leda utvecklings- och 

kvalitetsarbete. 

8.2.3 Svensk sjuksköterskeförenings sex kärnkompetenser 

Samtliga deltagare i studien svarade ”stämmer helt” eller ”stämmer delvis” på fråga 25a 

till 25f som rörde Svenska sjuksköterskeförenings sex kärnkompetenser. Då 

kärnkompetenserna är så pass nya (SSF, 2010) betyder detta att ingen av deltagarna 

hade utbildats och sedan arbetat utefter dessa såsom SSF har identifierat dem. 

Förhoppningen är, om detta blir mer implementerat hos högskolorna och universiteten i 

framtiden, att samtliga deltagare i eventuella studier i framtiden svarar ”stämmer helt” 

på påståendena. Ett möjligt skäl till att deltagarna ändå kände igen kärnkompetenserna 

trots att de förut inte varit identifierade, är att de troligtvis har funnits i utbildningarna 

om än inte identifierade och framlyfta. Bland annat skrev en deltagare fritt i enkäten 

”helt osammanhängande fråga” vilket gör att det möjligtvis har funnits en viss 

begreppsförvirring. 

8.2.4 Personal och organisation 

Majoriteten (60 %) av deltagarna i studien svarade att de hade arbetat på avdelningen i 

mer än fem år och 19 av de 20 tillfrågade hade som plan att åtminstone det närmaste 

året stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats, dessutom hade deltagarna i snitt arbetat 
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som anestesisjuksköterskor i tolv år. Gardulf et al. (2005) skriver att en hög 

personalomsättning resulterar i sämre kvalitet och säkerhet för patienter. Resultaten i 

denna studie kan tyda på att personalomsättningen i den undersökta gruppen är låg och 

därför förbättras vården och säkerheten för patienten. Resultatet visade att 

expertsjuksköterskorna inte arbetade på den nivå inom handledning, undervisning, 

kvalitetsutveckling och arbetsledning som de enligt Landstinget Västmanland (2000) 

bör göra. Det finns enligt Heissler och Wiik (2006) vinster för verksamheten om 

sjuksköterskan kompetensutvecklas, bland annat sker en förbättring av det praktiska 

arbetet och en uppdatering av kunskapen, evidensbaserad omvårdnad blir möjligt, 

förbättrade möjligheter till karriärutveckling, personalens självförtroende ökar, 

vårdarbetet förbättras samt att undervisnings- och handledningsnivån ökar. Således 

finns det möjlighet för organisationen att kompetensutveckla sin personal för att 

ytterligare förbättra dessa områden på operationsavdelningen. 

8.3 Slutsatser 

Anestesisjuksköterskorna var vana vid att vårda traumapatienter; de omhändertog 

traumapatienter tillräckligt ofta för att bibehålla sin kompetens, de hade lång erfarenhet 

som anestesisjuksköterska och lång erfarenhet på deras nuvarande arbetsplats och de 

hade även deltagit i kompetenshöjande utbildningar inom trauma. Deltagarna svarade 

också att de kände sig motiverade att utveckla sina kunskaper inom traumavård och 

även gjorde detta genom att följa aktuell forskning och utveckling. Hälften av 

deltagarna hade även ytterligare specialistutbildningar/magisterexamen. Dessa orsaker 

kan vara anledningar till varför anestesisjuksköterskorna på operationsavdelningen 

skattade sin egen kompetens högt i omvårdnaden av traumapatienter. 

 

Deltagarna som klassades som expertsjuksköterskor i studien skattade sin kompetens 

lägre än de borde på vissa frågor; det fanns förbättringsmöjligheter gällande 

handledning, undervisning, kvalitetsutveckling och arbetsledning. Denna studie visar 

på att det behövs mer forskning kring organisationens och ledningens stöd att 

kompetensutvecklas för att utröna orsaker till varför expertsjuksköterskorna skattade 

sin kompetens lägre i dessa frågor. Det finns även vinster för organisationen att 

undersöka anledningen till varför deltagarna svarade som de gjorde. 
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8.4 Klinisk betydelse 

Studien kan bidra till att organisationen undersöker orsaken till varför 

expertsjuksköterskorna självskattar sin kompetens lågt rörande frågor kring bland annat 

arbetsledning och kvalitetsutveckling. Detta i sin tur kan medföra att sjuksköterskor 

med lång erfarenhet får möjlighet att kompetensutvecklas inom handledning, 

undervisning, kvalitetsutveckling och arbetsledning då det kan finnas en outnyttjad 

potential i denna grupp. Även yrkesfunktionen och patientsäkerheten förbättras troligen 

om arbetsuppgifterna är fördelade efter kompetensnivå. 

8.5 Förslag på vidare forskning 

I framtiden skulle det vara av intresse att göra kvalitativa studier kring 

anestesisjuksköterskors självskattade kompetens inom traumavård för att bidra till att få 

en bredare kunskap till den upplevda kompetensen. Det skulle också vara av intresse att 

göra liknande forskning på andra delar av vårdkedjan för att säkerställa att 

sjuksköterskor i hela vårdkedjan upplever att de har rätt kompetens och utbildning inom 

ramen för traumavård. På så sätt säkerställs kompetensutvecklingen och 

patientsäkerheten för traumapatienter. Som Lennquist (2007) skriver; att ingen kedja är 

starkare än sin svagaste länk. 
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