
Er det behov for faglig gjennomgang eller er 
«samtalen over kaffekoppen tilstrekkelig»? 



Bakgrunn 

•  Utvikling innenfor intensivmedisin og medisinsk teknologi 
•  Hendelser som setter spor 
•  Mangel på fastsatt system 
•  «Samtalen over kaffekoppen»- et substitutt for et fastsatt system? 

	
	

	 	«…men	det	har	vel	stort	se0				
	 	bli0	at	vi	sykepleiere	har	pratet	
	 	en	del…det	blir	jo	gjerne	over			
	 	kaffekoppen..»	



Studiens forskningsspørsmål: 

«Faglig gjennomgang etter uventede hendelser- Hva 
har betydning for at et slikt behov melder seg hos 
intensivsykepleieren? Kan «samtalen over 
kaffekoppen» være tilstrekkelig?» 



Metode 
•  Kvalitativt intervjustudie 
•  Utvalg: 

–  6 intensivsykepleiere 
–  To ulike sykehus 



Funn 

Behovet for faglig gjennomgang 
Ø  Å bli berørt av pasienten 
Ø  Forhold ved 

intensivsykepleieren 
Ø  Forhold ved hendelsen 

Erfaring med faglig  
gjennomgang 
Ø  Ildsjeler og kultur 
Ø  Savn etter rutiner 
Ø  «Samtalen over kaffekoppen» 
Ø  «Ja, takk begge deler» 
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« Det kom inn en dame som også er i familien min. Et 
par timer senere får hun asystoli…mens jeg 
komprimerer, så knekker jeg sammen og begynner å 
gråte. Tårene triller ned på pasienten» 
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«… det ble dødsfall, det gjorde det. Og da går det litt 
innpå en når du har jobbet med en pasient for å prøve og 
prøve og prøve. Også går det ikke, og da tror jeg det er 
viktig å snakke om ting som.. for å lufte det forskjellige. 
For det kan jo være forskjellige syn på hvordan en tenker 
utfra alder og erfaring, og det en har med seg» 
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« …skal man holdes lenge i et sånt yrke, eller bare ha 
det bra i et sånt yrke, ikke minst være engstelig for å gå 
inn i liknende situasjoner så tror jeg det burde være en 
kultur eller aksept for å ha sånne samtaler» 
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« … så sier jeg kanskje andre ting til en kollega. 
At man prater litt dypere med sin 
intensivsykepleierkollega. Og prater litt sånn 
fagteknisk eller faglig da med anestesilegen» 
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Avslutning 
   

 
 

    Et systematisk tilbud  
 
 
 
 

   Økt kompetanse   Økt pasientsikkerhet 


