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Abstrakt 

Bakgrund: Operationssjukvård är en komplex verksamhet där flera professioner 

samarbetar i ett team kring patienten. För att teamet ska erhålla en samlad bild över 

situationen och samordna de insatser som krävs på ett konstruktivt sätt krävs 

fungerande kommunikation. Flera hinder föreligger dock till fungerande 

kommunikation och kommunikationsfel förkommer förhållandevis ofta i 

operationsteam, vilket har vistats påverka patientsäkerheten negativt. Syfte: Syftet 

med studien var att undersöka vilka insatser som riktats till att förbättra 

kommunikationen i operationsteam. Metod: En litteraturstudie genomfördes utifrån 

litteratursökningar i databaserna Cinahl och Pubmed. Resultatet baseras på 12 

kvantitativa artiklar. Resultat: Genom olika insatser som teamträning med 

simulering, checklista för säker kirurgi, kommunikationsverktyg och 

kommunikationsträning kan operationsteamets kommunikation påverkas i positiv 

riktning, genom att skapa forum för kommunikation, stärka teammedlemmar i att 

yttra sig, skapa förståelse för varandras roller i teamet samt förbättra 

teammedlemmarnas kommunikationsteknik. Slutsats: Det verkar finnas goda 

möjligheter till att förbättra teamets kommunikation. En kombination av dessa 

insatser skulle förmodligen ha bättre effekt än implementering av enskilda insatser 

då de riktas till olika hinder.  

Nyckelord 

Interventioner, kommunikation, kommunikationsverktyg, operationsteam, 

teamarbete 

Tack 

Tack handledningsgruppen för trevliga och givande handledningstillfällen!  

  



 

Abstract 

Background: The field of operational health care is complex where several 

professionals work together in a team around the patient, this requires a functioning 

communication in order for the team to obtain a unified picture of the situation, 

what efforts are needed to reach the goal and that they are coordinated in a 

constructive way. However, several barriers exist for functioning communication 

and communication errors occur relatively often in surgery teams, which has been 

shown to adversely affect patient safety. Objective: The purpose of the study was to 

investigate which interventions were aimed at improving the communication of the 

operation team. Method: A literature study was conducted in the databases Cinahl 

and Pubmed. The result is based on 12 quantitative articles. Result: Through 

various interventions such as team training with simulation, checklist for safe 

surgery, communication tools and communication training, the operation team 

communication can work in positive directions, by creating forums for 

communication, strengthening team members in making statements, understanding 

each other's roles in the team and improving team members communication. 

Conclusion: There seems to be good opportunities to improve the communication 

in the teams. A combination of these strategies would probably have a better effect 

than the implementation of individual interventions when directed to different 

barriers.  

Keywords 

Communication, communication tools, interventions, operating room personnel, 

teamwork  
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1 Inledning 

Operationssjukvård innebär utövning av avancerad sjukvård i en verksamhet där 

förutsättningarna varierar. Det är många professioner som är inblandade i patientens 

vård genom det perioperativa förloppet och många olika insatser som koordineras 

genom kommunikation i en komplex miljö, där individer agerar på ett inte alltid 

förutsägningsbart sätt (Holden 2005). Det har blivit allt tydligare att det är mänskligt 

beteende som utgör det största hotet mot patientsäkerheten (Sevdalis, Hull & 

Birnbach 2012).  

Fel i planering, beslutsfattande, diagnos eller behandling kan medföra negativa 

konsekvenser för patienten. Andra risker är kommunikationsfel och konflikter i 

operationsteamet (Jung, Elfassy, Jün & Grantcharov 2019). Patienter vars 

operationsteam brister i informationsöverföring, rapportering och teamarbete genom 

de perioperativa faserna har en ökad risk för att drabbas av komplikationer 

(Mazzocco et al. 2009). År 2013 genomfördes en studie som visade att en eller flera 

avvikande händelser identifierades hos 15,4% av alla kirurgiska patienter i det 

undersökta materialet. 62,5% av avvikelserna klassificerades då som förmodligen 

möjliga att förebygga eller helt undvika (Nilsson et al. 2016).  

Vårdlidande kan uppstå när patienten blir lidande av sjukvårdshandlingar, som att 

bli utsatt för misstag som ingen bryr sig om att de har uppstått eller tar ansvar för 

(Berglund, Westin, Svanström & Johansson-Sundler 2012). Patientsäkerhetsarbetet 

har genom åren haft olika infallsvinklar med styrning av arbetet med protokoll och 

riktlinjer, men det har visat sig att en komplex verksamhet inte låter sig 

standardiseras så lätt (Smith & Plunkett 2019). Fokus har skiftat till att undersöka 

hur den kliniska verksamheten/utövningen kan understödjas så att resultatet blir rätt 

och stabilt (Braithwaite, Wears & Hollnagel 2015). I genomsnitt sker det någon 

form av kommunikationsfel var 7–8 minut i ett intraoperativt team (Hu et al. 2012) 

och inriktningen på kommunikation för att öka reliabiliteten är ett aktuellt ämne 

(Osborne-Smith & Hodgen 2017).  

 

2 Bakgrund 

 Teamarbete, ett ömsesidigt beroende   
Utmärkande för operationssjukvård är att arbetet nästan uteslutande utförs i 

interdisciplinära team. I Sverige utgörs vanligen ett operationsteam av en kirurg och 

dennes assistent, en anestesisjuksköterska och en anestesiolog, en 

operationssjuksköterska samt en undersköterska (Göras et al. 2019).  

Teamarbete kan definieras som en dynamisk process som involverar två eller flera 

medarbetare med kompletterande bakgrund och förmågor. Dessa delar 

gemensamma mål och utövar fysiska och mentala insatser i bedömning, planering 

eller utvärdering av patientens vård (Xyrichis & Ream 2008).  Teamarbetet innebär 

samordning mellan professionernas kompetenser och vinsten är en funktionell 
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synergi; en samarbetsvinst genom teamets samspel (Carlström, Kvarnström & 

Sandberg 2015). Teamets medlemmar är därmed ömsesidigt beroende av varandra i 

utförandet av sina uppgifter.  

 

Samspelet i teamet är en process och omfattar en intensiv kommunikation av hög 

kvalitet för att nå ett gemensamt mål. En betydande andel av professionernas tid på 

operationssalen uppfylls av kommunikation (Gillespie, Gwinner, Chaboyer 

& Fairweather 2013a) och kommunikation är en integrerad del i operations-

processen (Göras et al. 2019). Kommunikationen kan vara både verbal som icke-

verbal, rationell som icke-rationell, direkt och indirekt, distanserad eller empatisk, 

kontrollerad eller spontan samt medveten som omedveten. Genom att tolka varandra 

skapas en bild av varandra och av budskapet som ska kommuniceras. 

Kännetecknande för kommunikation är att den måste tolkas och förstås i ett 

sammanhang (Eide & Eide 2006). Teamkommunikation är en process där alla 

teamets medlemmar kontinuerligt och simultant sänder och tar emot information för 

att utveckla en delad mening under en viss tidsperiod. Medlemmarna i teamet har 

specialiserade roller och upprätthåller standarder och normer i gruppen 

vilket påverkar förutsättningarna för en välfungerande kommunikation (Harris 

& Sherblom 2018). 
 

Teamens effektivitet och resultat är direkt kopplat till hur kommunikationen 

fungerar, hur informationen delas mellan teammedlemmarna men även deras 

enskilda och gemensamma uppfattning av situationen (Teunissen, Burrell 

& Maskill 2020). Situationsuppfattning innebär en perception av omvärlden här och 

nu. Denna medvetenhet kräver en kontinuerlig värdering av situationen vilken sedan 

arbetsinsatserna utgår utifrån. För att teammedlemmarnas insatser ska synkroniseras 

med varandras krävs en delad mental modell av situationen. Centralt för skapandet 

av denna modell är effektiv kommunikation (Wakeman & Langham 2018). 

Teammedlemmarnas enskilda situationsmedvetenhet överlappar varandras och de 

behöver uppfatta och kunna förmedla rollspecifika förståelser in i den gemensamma 

modellen. Detta bör ske kontinuerligt då medlemmarna många gånger har olika 

uppfattningar om det pågående förloppet utifrån sina skilda kompetenser (Gillespie, 

Gwinner, Fairweather & Chaboyer 2013b).   

 

En adekvat informationsdelning är avgörande för upprättande av en gemensam 

förståelse och synkronisering mellan åtgärder och avsikter för att nå målet säker och 

effektiv kirurgi (Parush, Kramer, Foster-Hunt, Momtahan, Hunter & Sohmer 2011). 

Rätt person måste få rätt information vid rätt tillfälle på rätt sätt för att det ska 

fungera. Teammedlemmarna måste även uppleva att deras kompetens tas tillvara 

och att alla har likställd rätt att ifrågasätta och ställa frågor (Sharp 2012).  

 Hinder för effektiv kommunikation i operationsmiljö   
Hälso- och sjukvårdspersonalen är ofta bra på att kommunicera med patienter, men 

är mindre tränade i att kommunicera med varandra, yrkesroller och hierarkier spelar 

in. Det gör att kommunikationsmönstret ofta blir komplicerat och kan leda till 

missförstånd där information tolkas på annat sätt än vad som avses (Sharp 2012). 

Även faktorer i miljön som organisationen av arbetet påverkar kommunikationen. 
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2.2.1 Professionskultur och hierarki 

Enskilda professioner har sina egna värderingar, värden, tillvägagångssätt till 

problemlösning samt språk vilket ger en integrering av en yrkesmässig 

identitet under utbildningen (Hall 2005). Alla professioner som är representerade i 

operationsteamet har med sig olika prioriteter, roller och ansvarsnivåer vilket formar 

beteendet på operationssalen. Teammedlemmarnas uppfattning av varandras roller 

och ansvarsområden påverkar det interprofessionella arbetet. Skillnader i 

förväntningar och krav, förekomst av hierarki i kontexten samt djupt inrotade 

professionella identiteter kan utgöra hinder för samarbete (Teunissen, Burell 

& Maskill 2020). När det råder ojämlikhet i status mellan teammedlemmarna kan 

detta bidra till att teammedlemmar tvekar att uttala sig eller ifrågasätta beslut tagna 

av personer högre upp i hierarkin (Bould, Sutherland, Sydor, Naid & Friedman 

2015).  

 

Den interdisciplinära mångfalden formar kommunikationen mellan 

teammedlemmarna, när kommunikationen sker och innehållet i informationen som 

utbytes dem mellan (Gillespie, Chaboyer, Longbottom & Wallis 2010a) vilket kan 

påverka förståelsen av det som kommuniceras, särskilt om ordförråden skiljer sig 

mycket samt om jargong eller olika förkortningar används (Osborne-Smith & 

Hodgen 2017).  

Ett ineffektivt teamarbete kan uppstå när teammedlemmarna inte delar målbilden 

och inte teammedlemmarna agerar eller kommunicerar med varandra utan istället 

arbetar parallellt i undergrupper (Rydenfält, Johansson, Larsson, Åkerman & 

Odenrick 2011). Inte sällan förekommer undergrupper på operationssalen med 

konstellationer utifrån yrkestillhörigheter (Gillespie et al. 2010a), exempelvis 

sjuksköterskegrupp, läkargrupp och undersköterskegrupp. Teamarbetet kan 

därigenom ignoreras till fördel av den kollektiva identiteten av behovet av att 

kvarhålla en inklusiv atmosfär. Maktstrukturer och tendensen att vakta sitt eget 

område har negativa effekter för teamet (Weldon, Korkiakangas, Bezemer & 

Kneebone 2013). Om till exempel inte operationssjuksköterskan törs be kirurgen 

vänta medan sluträkningen pågår kan patientsäkerheten riskeras (Weldon et al. 

2013). 

2.2.2 Att inte känna varandra påverkar kommunikationen 

I ett fungerande team har teammedlemmarna ett antal specifika mål som teamarbetet 

leder mot. Målbilden ger teamet incitament att kombinera sina ansträngningar 

och att ha ett nära samarbete med varandra (West & Lyubovnikova 2013). Att ha 

kännedom om varandras förmågor och kapacitet utifrån erfarenheten av att arbeta 

tillsammans gör att samordningen av arbetet flyter lättare och minskar även 

kommunikationens roll i teamet (Gillespie et al 2013a). Perioperativa team 

karakteriseras ofta av dess flyktighet där nya team bildas för dagen med nya 

konstellationer av teammedlemmar. Denna rotation av medlemmar i teamet kan 

minska dess effektivitet och leda till ökat antal fel och stress i teamet som behöver 

börja om från början i samarbetet (Sevdalis, Hull & Birnbach 2012).   

Kommunikationen försvåras när en teammedlem är ny då avsaknaden av 

erfarenheten av att arbeta tillsammans kan leda till tvekan och reservation i 

kommunikationen vilket kan leda till att information missas och att viktiga saker 
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inte klargörs. Initieringen av kommunikation försvåras ytterligare när 

teammedlemmarna inte känner till varandras namn (Gillespie et al. 2013a).   

 

Det kan också försvåra teamarbetet om teammedlemmarna inte är vana att arbeta 

tillsammans och därigenom inte känner till varandras styrkor eller begränsningar 

(Gillespie et al. 2010a). Att ha teamförtrogenhet är en viktig komponent för en 

lyckad kommunikation i ett team, ett exempel är hur arbetet underlättas när 

operationssjuksköterskor arbetat med en kirurg tidigare och därigenom har kunskap 

om dennes vanor och preferenser gällande utrustning samt hur de kan underlätta för 

kirurgen under ingreppet (Grade, Mallika, Tamboli, Bereknyei, Mueller 

& Girod 2019). Situationer där operationssjuksköterskan är obekant med 

både ingreppet och kirurgens prefenser ökar risken för interdisciplinär konflikt 

(Gillespie et al. 2010a). Etablerade team tillåter en högre grad av icke-verbal 

kommunikation (Weldon et al. 2013). 

Själva utförandet av ingreppet är avhängigt det ömsesidiga beroendeförhållandet 

mellan hur utförandet struktureras mellan operationssjuksköterskan 

och operatören samt hur deras samspel fungerar (Heath, Luff, Sanchez-Svensson & 

Nicholls 2018). I operationssjuksköterskans roll är den icke-verbala 

kommunikationen lika viktig som den verbala. Genom att läsa av operatörens 

kroppsspråk kan operationssjuksköterskan göra sig redo för nästa steg i ingreppet 

(Korkiakangas, Weldon, Bezemer & Kneebone 2014). Otillräckligt utvecklade 

delade mentala modeller och otillräcklig situationsmedvetenhet kan till 

exempel göra det svårt att avgöra vilket instrument som ska användas härnäst vilket 

ger avbrott i flödet. Denna typ av koordinationsproblem är den vanligaste 

förekommande orsaken till spänningar i teamet (Keller et al. 2019). Det effektiva 

teamarbetet kan definieras av dess förmåga att reducera påverkan av uppstådda 

problem medan ett ineffektivt team istället riskerar att skapa nya problem 

(Catchpole, Giddings, Wilkinson, Hirst, Dale & de Leval 2007).  

2.2.3 Brister i informationsöverföring 

En bristande infrastruktur predisponerar inte för kommunikationen som ska skapa 

den delade förståelsen (Rydenfält et al. 2011). När information inte kommuniceras i 

teamet blir de enskilda teammedlemmarnas aktiviteter inte koordinerade mot 

gemensamma intentioner och aktiviteter. Information tenderar att förloras när 

teammedlemmen är utsatt för distraktion, när teammedlemmar inte är närvarande 

eller kommer sent under den gemensamma genomgångar samt vid rapportering i 

samband med avlösningar (Parush et al. 2011).  

Majoriteten av andelen kommunikationsmissar sker mellan två teammedlemmar 

och andelen information som aldrig överförs är ofta lika stor som den som inte 

uppfattades rätt (Greenberg et al. 2007). Kommunikationsmissar kan indelas i 

kategorier; informationen ligger fel i tiden, informationen är otillräcklig eller 

felaktig, informationen riktas till fel personer, informationen har syftesfel; syftet 

med kommunikationen är oklart, inte uppnått eller olämpligt (Lingard et al. 2004).  

 

Det är en högre andel kommunikationsmissar som är verbala än skriftliga och den 

största andelen handlar om intraoperativa händelser eller patientstatus (Greenberg et 

al. 2007). Vissa professioner är mer benägna att dela information än andra, orsaken 
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till att inte dela med sig av information kan vara att de olika teammedlemmarna 

känner sig ansvariga för sin egen professions uppgifter, men inte de andras – eller 

anser sig inte kunna bidra. En annan orsak kan vara att de inte förstå relevansen av 

den information de erhållit för andra i teamet (Cumin, Skilton & Weller 2017).  

 

Den misslyckade kommunikationen resulterar i ineffektivitet, spänningar i teamet 

och resursslöseri, både av utrustning och personal, omvägar, förseningar, besvär för 

patienten och procedurfel. Kommunikationsfel bidrar till fel i beslutsfattande eller 

fel i utförandet (Lingard et al. 2004). 

3 Teoretisk referensram  

Vårdkultur utgör kulturen som råder inom den verksamhet där vården utövas, den är 

traditionen som förmedlas mellan människor och formar praxis. Vårdkulturen ger 

ett meningssammanhang och en kulturell identitet hos dem som deltar. Kontexten 

beskriver miljön där vården äger rum. I denna är vårdkulturen en process som 

omfattar hur vårdandet betraktas. I vårdkulturen utvecklas ett språk där överföringen 

sker av meningssammanhanget, den uttrycker traditionen. Rutiner utformas utifrån 

vårdkulturen och ger vårdhandlingen en riktning. Det finns alltid ett 

meningssammanhang och en meningsskapande process i vårdkulturen (Rytterström 

2011). Vårdkulturen formar samarbetet och kommunikationen i teamet kring 

patientens vård, den styr vad som är rätt och fel och påverkar beteendet. Samarbete 

och delat beslutsfattande kring patientens vård är beroende av att kommunikationen 

understödjs. Varje yrkeskategori besitter en specifik kompetens som är patienten till 

gagn (McCance & McCormack 2013), det är därför så viktigt att de kan framföras 

och inte hindras av maktkonstellationer och hierarkier i miljön.   

Patienter är utsatta när de genomgår en operation, de utlämnas helt till 

operationsteamet och litar på att de inte ska utsättas för skada under den tid de inte 

kan skydda sig själva (Reid 2011). Vårdlidande indelas av Eriksson (1994) i fyra 

kategorier; kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning 

samt utebliven vård. Kränkning av patientens värdighet är den vanligaste formen av 

vårdlidande och innebär antingen nonchalans av patientens behov eller ignorans av 

personen som individ. Fördömelse och straff samt maktutövning behandlar 

auktoriteten vårdgivaren utövar i vården, exempelvis genom att inte ge patienten 

den vård denne behöver eller att hålla fast vid rådande rutiner. Utebliven vård kan 

innebära icke-vård där den vårdande dimensionen saknas (Eriksson 1994). En rigid 

vårdkultur där patientens behov får stå tillbaka för etablerade mönster och 

vårdkultur där denne inte får vara en individ utan ett objekt eller en diagnos, ger 

vårdlidande (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson 2008). Vårdlidande kan också 

uppstå när patienten blir felbehandlad (Berglund, Westin, Svanström & Johansson 

Sundler 2012). För att undvika vårdskada och vårdlidande måste operations-

sjuksköterskan kunna kommunicera in den specifika kunskapen hon har kring 

patienten in i teamet då vården utförs till stor del gemensamt. Konstruktiv 

kommunikation, samordning och teamarbete kan ses som centralt för att skydda 

patienten från vårdskada (Ingvarsdottir & Halldorsdottir 2018). I denna uppsats 

används dessa begrepp att relatera resultatet till i resultatdiskussionen.  
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4 Problemformulering  

Kommunikationen är en central del av teamarbetet, genom denna skapas en 

gemensam målbild och samordning av teamets insatser kring patienten. En av de 

erkända riskerna för uppkomst av avvikande händelser och ökad risk att patienten 

kommer till skada intraoperativt är brister i kommunikationen. Informationsdelning 

är avgörande för den gemensamma förståelsen i teamet och för samordningen av 

teamets arbete. Hur teamsamarbetet och kommunikationen formas är relaterat till 

den vårdkultur som råder på operationsavdelningen. Förekomst av hierarki och 

maktförhållanden komplicerar teamarbetet då de utgör hinder för kommunikation, 

likaså kan separata professionsidentiteter försvåra kommunikation mellan 

teammedlemmar. Brist på struktur för informationsöverföring är ytterligare en 

faktor som kan försvåra kommunikationen. När kommunikationen brister faller den 

synergi som är målet med teamet och det uppkommer situationer som bidrar till fel i 

beslutsfattande eller utförandefel. Den misslyckade kommunikationen kan drabba 

patienten med risk för uppkomst av vårdlidande och vårdskada. Det finns således all 

anledning till att arbeta med att förbättra kommunikationen i operationsteamet vilket 

motiverar denna studie. 

5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka insatser som kan förbättra 

operationsteamets kommunikation. 

6 Metod  

 Design 

En litteraturstudie med systematisk ansats valdes som metod för att besvara 

frågeställningen. Metoden används för att identifiera, välja ut och syntetisera 

evidens utifrån relevanta artiklar för ämnet (Bettany-Saltikov & McSherry 2016). I 

litteraturstudier används transparenta, definierade metoder vilka gör resultatet 

reproducerbart (Polit & Beck 2017). Granskade sammanställningar över existerande 

material skapar underlag för evidensbaserad hälso- och sjukvård (Forsberg & 

Wengström 2015).  

 Urval 

Artiklarna skulle primärt undersöka hur olika insatser inriktade till operationsteamet 

förbättrar teamets kommunikation. Det rekommenderas både i Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) samt Forsberg & Wengströms (2015) guide till systematiska 

litteraturstudier att en modell används för att fördjupa frågeställningen och 

underlätta sökningen. För att undersöka interventioner kan PICOT systemet 

tillämpas.  PICOT står för P-population, I-intervention, C-control, O-outcome, T-

type of study (Bettany-Saltikov & McSherry 2016). Populationen definierades till 

att omfatta interprofessionella operationsteam. Som intervention inkluderades 
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artiklar som undersökte hur en viss insats kunde förbättra kommunikationen inom 

operationsteamet och resultatet, dvs förbättrad kommunikation. För att inkluderas i 

studien krävdes att artikeln var en primärpublikation publicerad i vetenskaplig 

tidskrift och var peer-reviewed. Artiklarna skulle även ha ett tillgängligt abstract. 

Begränsningar gjordes vad gäller studiernas ålder, en tidigare systematisk 

litteratursammanställning inom samma ämne (Sacks et al. 2015) inkluderade artiklar 

fram till och med 2014, varav artiklar från 2014 eller tidigare exkluderades. 

Artiklarna skulle ha en kvantitativ design, alternativt vara av mixad kvalitativ och 

kvantitativ design där de kvantitativa delarna skulle vara möjliga analysera separat i 

resultatdelen. Artiklar skrivna på annat språk än engelska exkluderades, likaså 

studier utförda på annan avdelning än operationsavdelning.  

Tabell 1: PICOT. Inklusionskriterier och exklusionkriterier 

  Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

P Operationsteam Övriga team/enheter 

I Insatser som syftar till att förbättra 

kommunikationen i operationsteamet 

Insatser som syftar till att förbättra 

teamarbetet men som inte behandlar 

kommunikation 

C   

O Förbättrad kommunikation / 

teamsamarbete 

 

T Artiklar i vetenskapliga tidskrifter 

Engelska  

Etiskt granskade 

Tillgängligt abstract 

Artiklar publicerade 2014 eller 

tidigare 

 

 Datainsamling 

Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl under januari 

2020. Cinahl omfattar material inom omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi och 

innehåller över 5400 referenser, PubMed omfattar material från medicin, 

omvårdnad och tandvård, och innehåller över 25 miljoner referenser (Karlsson 

2017). Generering av söktermer och kombinationslistor genomfördes enligt 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016). PICOT användes som stöd i 

datainsamlingen. Framtagande av fritextord gjordes initialt med sökning utifrån 

PICOT, vartefter artiklar av intresse framkom genomsöktes abstract och titel på fler 

ord av relevans för sökningen.  

Synonymer identifierades via synonymlexikon och de synonymer som framstod 

som relevanta användes under sökningarna. Användning av fritextord är relaterat till 

att begrepp som ännu inte indexerats ska inkluderas i sökresultatet (Karlsson 2017). 

I Svensk MeSH databasen användes PICOT för att få fram MeSH-termer, samma 

teknik användes i Cinahls Subject Headings katalog. Genom granskning av 

relevanta artiklars indexering identifierades fler MeSH-termer och Major Subject 

Headings/Minor Subject Headings att använda i söksträngarna. Ämnesord och 

fritextord kombinerades i sökblock utifrån PICOT-strukturen. Sökblockens innehåll 

reviderades fram tills att samtliga artiklar som identifierats vara relevanta kunde 
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inkluderas i en sökning. Ett kontextblock fick tilläggas för att få specificitet i 

sökningen för att utesluta en stor mängd artiklar som enbart handlade om 

preoperativ eller postoperativ vård. Då två tidigare reviewstudier inom området 

påträffats (Sacks et al. 2015 samt Gillespie, Chaboyer & Murray 2010b) granskades 

även söksträngar från dessa studier i syfte att få fram optimerade sökblock. I 

sökningarna i Cinahl användes Subject Headings i kombination med fritextsökning, 

asterisker, citattecken samt Booleska söktermerna OR och AND. I PubMed 

användes MeSH-termer i kombination med fritextsökning, asterisker samt Booleska 

söktermer OR och AND. Booleska söktermer syftar till att snäva av eller expandera 

sökningar, trunkering med asterisk * utökar söktermen till att inkludera alla 

böjningsformer (Polit & Beck 2017). I Cinahl finns möjlighet att filtrera bort studier 

som inte är peer-reviewed, de artiklar som renderades genom sökningen i PubMed 

kontrollerades i Ulrichweb istället gällande granskning. Litteratursökningen i 

databaserna dokumenterades och presenteras i Bilaga 1 och 2. Bettany-Saltikov och 

McSherry’s (2016) modell med tvåstegsselektion tillämpades för att välja ut artiklar 

ur sökningarnas resultat. Initialt lästes titel och abstrakt, de studier som ansågs 

kunna besvara syftet valdes ut för att läsas i fulltext. Ett flödesschema illustrerar 

urvalsprocessen; Bilaga 3, med redovisning av antal abstract och fulltextartiklar 

utifrån litteratursökningen. Motivering till varför en artikel som läst i fulltext inte 

inkluderas (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2017). Efter beslut 

om att en artikel uppfyllde uppsatta kriterier kvalitetsgranskades den, analysen 

utgick från Caldwell, Henshaw och Taylors (2011) analysmodell, Bilaga 4. Hur väl 

analysmodellens enskilda frågeställningar besvarades graderades utifrån Bettany-

Saltikov och McSherry’s (2016) rekommendation. Utifrån denna lämnas noll, ett 

eller två poäng utifrån hur väl frågeställningen besvaras i artikeln, det maximala 

antalet poäng uppgår till 36. Poängen ligger sedan till grund för helhets-

bedömningen av artikelns kvalitet, desto högre poäng – desto högre kvalitet anses 

artikeln ha, indelningen görs i låg, medel och hög kvalitet. Erhåller artikeln under 25 

poäng kan den bedömas vara av låg kvalitet (Bettany-Saltikov & McSherry 2016). 

32 poäng eller över betraktades som hög poäng, då artiklar i denna poängklass 

enbart har ett mindre antal otydligheter.  

 Dataanalys 
Syntetiseringen av resultatet syftar till att ny kunskap ska tas fram. Extraktion och 

analys av data genomfördes utifrån Bettany-Saltikov och McSherry´s (2016) modell 

med extrahering och kodning av data. De tolv artiklar som datainsamlingen 

renderade i genomlästes upprepade gånger för att få en översikt och förståelse av 

resultatet. Därefter skapades ett worddokument. I detta dokument skrevs det resultat 

in som svarade an till PICO-komponenterna, uppdelat var artikel för sig. Detta 

dokument genomlästes därefter ett flertal gånger för att skillnader och likheter 

mellan de olika artiklarnas resultat skulle identifieras. Utifrån på vilket sätt 

insatserna hade förbättrat teamets kommunikation markerades meningar eller 

textstycken med olika färg. När allt det material som svarade an till syftet var 

färgmarkerat grupperades materialet nu ihop utifrån färgkod i worddokumentet. 

Dessa färgkodade stycken lästes åter igenom för att undersöka och justera 

kongruens, vissa meningar flyttades emellan dem. Detta genererade fyra 

underkategorier som beskriver hur de olika de olika insatserna förbättrar 

kommunikationen utifrån olika strategier. Utifrån hur dessa underkategorier 
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relaterade till varandra delades de in i mer övergripande kategorier utifrån vilket 

fokus insatserna hade.  

 Forskningsetiska överväganden 

Gällande humanstudier anses en studie vara till nytta för tre aktörer; individen, 

samhället och professionen (Kjellström 2017). Helsingforsdeklarationen behandlar 

balansen mellan den nya kunskapen en studie kan medföra mot studiedeltagarnas 

hälsa och intresse. Den omfattar även en oberoende etisk granskning. 

Belmonterapporten omfattar tre etiska principer; respekt för personen, göra-

gottprincipen och rättviseprincipen. Deltagande i respektive studie ska utifrån dessa 

kriterier, samtyckeskrav, informationskrav och konfidentialitetskrav ska vara 

beaktat och helst bör det även finnas en diskussion kring nyttoprincipen (Kjellström 

2017). Vid systematiska litteraturstudier ska de inkluderade studierna ha fått 

tillstånd från etisk kommitté alternativt genomfört noggranna etiska överväganden 

(Forsberg & Wengström 2015). Etikprövningslagen (SFS 2003:460) specificerar 

vilken forskning som behöver genomgå etikprövning i Sverige, om forskning 

omfattar känsliga personuppgifter, fysiska ingrepp, studier på biologiska material 

eller metoder som syftar till att påverka eller skada forskningspersonen ska en 

etikprövning ske. Forskning inom uppsatsens syfte omfattar inte denna typ av 

studier och då uppsatsen var en sammanställning av redan publicerade artiklar var 

de forskningsetiska överväganden inte i fokus innan granskningen av respektive 

artikels metod.  

Vid analys och tolkning av ett material kommer alltid förförståelse att ha en större 

eller mindre inverkan, för att göra inverkan av förförståelse transparent kan den 

redovisas (Priebe & Landström 2017). Egen erfarenhet av interdisciplinärt 

teamarbete i operationsmiljö och förståelse av den komplexitet som existerar i 

kontexten utgjorde förförståelsen i denna uppsats och utgick ifrån tio års anställning 

som anestesisjuksköterska på en operationsavdelning. Denna förförståelse 

underlättade förståelsen av materialet men riskerade samtidigt att inverka på 

objektiviteten under uppsatsens olika delar. Enligt Priebe och Landström (2017) är 

det möjligt att minska det subjektiva inflytandet av förförståelse genom att 

reflektera kring den egna förförståelsen och genom detta reducera och kontrollera 

genomslaget i materialet (Priebe & Landström 2017). För att kunna reflektera över 

förförståelsen måste den medvetandegöras, vilket gjordes genom att uppmärksamma 

de egna reaktionerna till materialet som lästes och ifrågasätta varför en reaktion 

väcktes. Inhämtningen av nya perspektiv genom litteratursammanställningen till 

bakgrunden medvetandegjorde också förförståelsen och erbjöd synsätt att reflektera 

mot.  

7 Resultat 

 

Dataanalysen genererade fyra underkategorier som beskriver hur de olika de olika 

insatserna förbättrar kommunikationen genom att skapa forum för kommunikation, 

stärka teammedlemmarna i att yttra sig, skapa förståelse för varandras roller i teamet 
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samt förbättra teammedlemmarnas kommunikationsteknik. Utifrån hur dessa 

underkategorier relaterade till varandra delades de in i mer övergripande kategorier, 

vilket resulterade i tre kategorier; ”förändra struktur”, ”förändra kultur” samt 

”förbättra teknik”. En översikt av indelningen presenteras i Tabell 2. Indelning av 

resultat i tema, kategorier och underkategorier. 

Tabell 2. Indelning av resultat i tema, kategorier och underkategorier  

 

Tema  En effektiv kommunikation kräver strategier   

 

Kategori  Förändra 

struktur 

 

Förändra kultur  

 

Förändra teknik 

Underkategori  Skapa forum 

för 

kommunikation 

 

Stärka 

teammedlemmarna 

i att yttra sig  

 

Skapa förståelse 

för varandras roller 

i teamet 

Förbättra 

teammedlemmarnas 

kommunikationsteknik 

 

Insatsernas bidrag till respektive underkategori presenteras i tabell 3.   

 

 

Tabell 3. Insatsernas bidrag till respektive 

underkategori 
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Cabral et al 2016 Checklista för säker kirurgi *    

Columbus et al 2018 Kommunikationsverktyg  *   

D’Agostino et al 2017 Kommunikationsträning  *  * 

Finch et al 2019 Checklista - debriefing *   * 

Lee et al 2017 Teamträning TeamSTEPPS  *   

Leong et al 2017 Checklista för säker kirurgi * *   

Molina et al 2016 Checklista för säker kirurgi * *   

Rhee et al 2017 Checklista TeamSTEPPS *   * 

Stephens et al 2016 Teamträning - checklista  * *  

Stewart-Parker, Galloway & Vig 2016 Teamträning  * * * 

Weldon et al 2019 Simuleringsövning   *  

Weller et al 2016 Simuleringsövning   * * 

 



 

11(29) 

 

 Förändra struktur  
 

Kategorin förändra struktur behandlar förändringar i den gemensamma 

kommunikationsytan och hade en underkategori: skapa forum för kommunikation.  

7.1.1 Skapa forum för kommunikation 

Genom att implementera rutiner för briefing/debriefing/checklista skapades ett 

forum där det öppnades upp för samtliga discipliner att yttra sig. Det förväntades att 

alla skulle delta och bidra med sina perspektiv. Införandet av dessa rutiner ökade 

både kommunikationens kvantitet och kvalitet när alla teammedlemmar gjordes 

delaktiga. Detta ledde till en bättre samordning av teamets insatser.  

Rhee et al. (2017) implementerade checklista för säker kirurgi utifrån TeamSTEPPS 

principer med verifiering av ingrepp, huddle (samling av gruppen för att diskutera 

strategi) time-out och debriefing, genom en utbildningsinsats på fyra timmar. Efter 

implementeringen ökade teammedlemmarnas aktiva engagemang vid time-out med 

39%. Diskussionerna ökade, både kring komplexitet i patientfallet (45%) och status 

av resurser (39%) men även kring patientens medicinska status (65%). Vid 

debriefingen förbättrades diskussionerna om patientens postoperativa plan med 

24%, diskussioner kring förbättringsmöjligheter ökade med 35% och den 

sammanlagda förbättringen av aktivt engagemang var 81%. Cabral, Eggenberger, 

Keller, Gallison och Newman (2016) fann efter sin implementering av checklista för 

säker kirurgi att sjuksköterskornas uppfattning av kommunikationens kvalitet ökade 

mest (12%) medan kirurgernas uppfattning ökade med 4%. Åtgärderna bestod av 

omfattade utbildningsinsatser för personalen, att en coach var med på 

operationssalarna samt tillgången till en erfaren kirurg som fungerade som 

champion för kirurggruppen. Förändringen mättes med operationsversionen av SAQ 

– Safety Attitude Questionnaire.  

Leong, Hanskamp-Sebregts, van der Wal och Wolff (2017) implementerade 

checklista för säker kirurgi stegvis med en erfaren anestesiolog som tränade team 

för team, direkt i den kliniska verksamheten. TCI -Team Climate Inventory mätte 

teamklimat och kompletterades med ett utvärderingsformulär kring 

teammedlemmarnas erfarenheter efter införandet. Briefingen då teammedlemmarna 

delade med sig av information kring sådant som krävde mer uppmärksamhet av 

teamet, var det som uppskattades mest. Genomgångarna ledde efter insatserna till att 

teamets insatser samordnades bättre. Teammedlemmarna konstaterade även att 

förväntade tekniska eller logistiska problem i många fall kunde lösas direkt när de 

togs upp. Finch, Langston, Erickson och Pereira, (2019) hade implementerat 

checklista för säker kirurgi tidigare men i utvärderingen konstaterat att 

förbättringsinsatser för debriefingen krävdes då utförandet var undermåligt. Genom 

att introducera coacher med TeamSTEPPS-utbildning i operationssalarna fick 

teamen direkt återkoppling och stöttning under debriefingen. Komplett utförd 

debriefing ökade med 12%, från 83% före insatsen till 95% efter insatsen. Fler av 

punkterna på checklistan diskuterades och teamen lyfte fler förbättringsförslag som 

påverkade arbetsflöde och patientsäkerhet. 

Molina et al. (2016) utvärderade implementeringen av säker checklista för kirurgi på 

13 sjukhus. Utbildningsinsatser och webbseminarie genomfördes inför införandet. 
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För utvärderingen användes ett formulär som behandlade kommunikation, 

koordination, kliniskt ledarskap, självhävdande samt hur redo teamen var för 

implementeringen. Posttestet visade förbättringar i teamkommunikation (15%) 

genom teamdiskussioner och briefing/debriefing. Mer än hälften av teamen 

rapporterade att deras team alltid använde checklistorna effektivt. Fler (70%) ansåg 

istället för tidigare 63% att det var lättare att ta upp potentiella fel eller misstag och 

att problem och komplikationer kunnat avstyras. Forskargruppen fann dock att det 

fanns en skillnad mellan hur kirurger och övrig personal ansåg hur väl checklistan 

genomfördes. 65% av kirurggruppen ansåg att alla tre obligatoriska stoppunkter 

behandlades vid genomgången. Det bedömde dock endast 41% i sjuksköterske-

gruppen. Däremot ansåg en högre andel av sjuksköterskorna (75%) än av kirurgerna 

(65%) att checklistan medförde att problem eller komplikationer kunde undvikas. 

Molina et al. (2017) fann att bara hälften av personalen som besvarade enkäten efter 

införandet av WHO:s checklista för säker kirurgi skulle känna sig säkra som 

patienter på sina egna sjukhus. Detta tyder på att även om checklistan är ett viktigt 

verktyg för att förbättra patientsäkerhetskulturen – är den inte tillräcklig i sig. 

Cabral et al. (2016) som också implementerade samma checklista uppmätte en 

minskning i perceptionen av patientsäkerhet och teamklimat, även om skillnaderna 

inte var signifikanta. 

 Förändra kultur 
Kategorin förändra kultur behandlar förändringar i synen på sin egen och andras 

roller för att skapa bättre förutsättningar för kommunikation.  Kategorin har två 

underkategorier; stärka teammedlemmarna i att yttra sig samt skapa förståelse för 

varandras roller i teamet. 

7.2.1 Stärka teammedlemmarna i att yttra sig 

Flera av insatserna ledde till att teammedlemmarna kände sig stärkta i att yttra sig i 

operationssalen, även om det inte alltid var insatsens huvudsakliga syfte. Efter 

införd checklista upplevde teammedlemmarna att genomgångarna blev mer 

inbjudande att delta i. Deras känsla av att arbeta som ett team ökade genom att lärde 

känna varandra bättre, vilket i sin tur ledde till en tydligare kommunikation (Leong 

et al. 2017). Fler kände sig trygga i att lyfta problem relaterade till patientens 

säkerhet när checklistan införts (Molina et al. 2017). Lee et al. (2017) genomförde 

en förstärkningsinsats av TeamSTEPPS principer, med fokus på ledarskap och 

kommunikation. Förbättringar identifierades därefter inom ledarskapsbeteendet 

såväl bland kirurgerna och sjuksköterskorna. Dessutom förbättrade sjuksköterskorna 

sin kommunikation.   

Stewart-Parker, Galloway och Vig (2016) införde en kurs i S-TEAMS – vilket var 

en mix av lektioner, fallstudier och interaktiv teamträning för att utveckla team-

medlemmarnas icke-tekniska förmågor, bland annat genom CRM - Crisis 

Resourcement och PACE – Probe, Alert, Challenge, Emergeny. I PACE ingår att 

ifrågasätta och avbryta/larma när ett osäkert beteende hos någon annan 

uppmärksammas. Andelen som ansåg att S-TEAMS hade förbättrat deras förmåga 

att yttra sig var 91% med en diskrepans mellan sjuksköterskor (100%) och läkare 

(77%). Andelen som skattade sig kapabla till att ifrågasätta seniora kollegor steg 

från 37% till 92%. De fann även att läkargruppen motiverades av insatsen utifrån ett 
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intresse i mänskliga faktorer, medan sjuksköterskegruppen såg den som en väsentlig 

del av klinisk styrning. Stephens, Hunningher, Mills och Freeth (2016) använde 

AAR – After Action Review – som är en strukturerad debriefingteknik som 

underlag för träning och diskussioner. Efter utbildningsdagen rapporterade 

teammedlemmarna att metoden gav stöd till att lyfta säkerhetsaspekter och att de 

kände sig bättre förberedda för att delta i briefings/debriefings (95% höll starkt 

med). Deras förståelse kring vad andra teammedlemmar ansåg vara ett exemplariskt 

beteende ökade (99% höll starkt med). 

D’Agostino, Bialer, Walters, Killen, Sigurdsson och Parker (2017) skapade ett 

träningsprogram för teamkommunikation med videoinspelade fall, lektioner och 

rollspel under stöd och återkoppling av en expert inom 

kommunikationstekniksträning. Innehållet i programmet utgick ifrån resultatet av ett 

föregående fokusgruppsarbete på kliniken där hinder och möjligheter till 

yttrandeförmåga undersökts. Efter genomgången kurs blev deltagarna mer 

självsäkra i att yttra sig gällande patientsäkerhetsfrågor. Columbus et al. (2018) 

introducerade ett kommunikationsverktyg för att förbättra kommunikationen vid 

akut generell kirurgi, som komplement till checklista för säker kirurgi. Verktyget 

innebar att samtliga medlemmar i teamet skulle lyfta alla patientsäkerhetsrisker de 

identifierat i det aktuella fallet, samt förmedla förändringar i patientens status under 

pågående operation. Utvärderingen visade att samtliga yrkeskategorier (kirurger, 

sjuksköterskor och anestesiologer) kände sig stärkta i att lyfta säkerhetsfrågor i 

teamet. Skillnaden var dock bara signifikant i kirurggruppen. 

7.2.2 Skapa förståelse för varandras roller i teamet 

Genom simuleringsövningar, scenarion och gruppdiskussioner ökades förståelsen 

för de andra teammedlemmarnas perspektiv i teamarbetet och för vilken information 

som behövde kommuniceras.  

I flera studier tillämpades simuleringsövningar där teammedlemmarna från olika 

professioner fick delta i olika autentiska scenarion i operationssalsmiljö med 

efterföljande debriefing (Stewart-Parker, Galloway & Vig 2016; Weldon, 

Korkiakangas, Calzada, Korndorffer & Kneebone 2019; Weller et al. 2016). Weldon 

et al. (2019) lyfte reflektion kring kommunikationsstrategier, vid debriefingen 

diskuterades förbättringar och olika strategier som sedan tillämpades i en ny 

simulering. Teammedlemmarna identifierade de andras reaktioner och kunde förstå 

dessa utifrån de roller medlemmarna har på operationssalen (Weldon et al. 2019). 

Weller et al. (2016) inriktade sig på kommunikationsteknik, informationsdelning 

och teamarbete i diskussionerna mellan scenarioövningarna, som bestod av tre fall 

a’ 40 minuter. Genom reflektionen kunde diskussion ske kring varför en viss sorts 

information delats eller inte delats och dess orsaker, teammedlemmarna lärde sig 

identifiera risker och möjligheter till att förbättra kommunikationen på 

operationssalen (Weller et al. 2016). Uppföljningen skedde med observationer i 

klinisk verksamhet under 15 månaders utifrån BMRI – Behavorial Marker Risk 

Index, som även använts som pretest, denna visade på en förbättring med över 20% 

(Weller et al. 2016). Stephens el al. (2016) använde gruppövningar utifrån OTAS – 

Observational Teamwork Assessment for Surgery och AAR – After Action Review 

– en teknik för debriefing, i kombination med gruppdiskussioner. Deltagarna insåg 
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att infallsvinklarna kunde vara olika fast situationen var den samma. Även 

deltagarnas förståelse av teamarbetes betydelse ökade.  

 Förändra Teknik 
Kategorin förändra teknik behandlade konstruktionen av kommunikationen och 

hade en underkategori; förändra teammedlemmarnas kommunikationsteknik.  

7.3.1 Förbättra teammedlemmarnas kommunikationsteknik 

Metoderna syftade till att öka förståelsen för kommunikationens meningsinnehåll i 

skapandet av en gemensam mental bild, samt hur teammedlemmarna rent tekniskt 

kunde bygga upp sin kommunikation för att den skulle vara klar och tydlig för att 

underlätta teamets arbete.  

Genom införandet av checklista för säker kirurgi ökade förståelsen för vilken 

information som ska tas upp under genomgångarna, samt kommunikationsteknik – 

hur frågorna ska ställas (Finch et al. 2019). Kommunikationsstrategier som tränades 

var SBAR, Probe-Alert-Challenge-Emergency och closed-loop (Stewart-Parker, 

Galloway & Vig 2016), men även att använda annan kommunikationsteknik som 

öppna frågor, be någon klargöra, validera, summera, gå igenom nästa steg, upprepa 

och kontrollera förståelse (D’Agostino et al. 2017). Informationsdelnings- och 

kommunikationsstrategier syftade även till att teammedlemmar skulle dela sina 

observationer mellan alla i teamet (Weller et al. 2016). Rhee et al. (2017) utbildade 

operationsteamen under fyratimmars sessioner i tre TeamSTEPPS färdigheter; call-

out, check-back samt 2-challengerule, utöver checklistan. Vid genomgångarna 

skulle flera tillfällen ges till att demonstrera check-back för fler ämnen än enbart 

läkemedel, utrustning etcetera, efter insatsen förbättrades check-backtekniken med 

34% respektive 43% vid brefieng och debriefing (Rhee et al. 2017). 

Teammedlemmarna kunde nu skapa en delad förståelse samt kalibrera sin förståelse 

gentemot de andras genom tekniker som att ställa öppna och strategiska frågor, 

klargöra, validera, korrigera missförstånd och lösa problem (D’Agostino et al. 

2017). Förändringen höll även i sig över tid, efter ett halvår använde deltagarna 

fortfarande de tekniker som lärts ut och de ansåg att kursen hade förändrat deras sätt 

i teamet. De ansåg även att det de lärt sig skyddade dem från att göra fel (Stewart-

Parker, Galloway & Vig 2016). 

8 Diskussion 

 Metoddiskussion 
Då syftet var att få en översikt kring vilka insatser som kan förbättra 

kommunikationen i operationsteam var litteraturstudie med systematisk ansats en 

lämplig metod, eftersom sökstrategierna ska vara sådana att all forskning som 

behandlar ämnet utifrån uppsatta kriterier avses att identifieras. Litteraturstudier kan 

därigenom ha ett högt evidensvärde, men det finns även risk för olika felkällor om 

det brister i planeringen eller genomförandet av studien. Bias kan uppstå på flera 

sätt under urvals- eller sökprocessen. Till exempel kan antalet eller kombinationen 

av studier vara otillräckligt (Bettany-Saltikov & McSherry 2016). Valet av 

databaser i denna studie styrdes av syftet, eftersom syftet avgör vilken typ av 
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litteratur som ska ingå (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 

2010). PubMed och Cinahl valdes då dessa databaser riktar sig till hälso- och 

sjukvårdspersonal men har något olika inriktning varav det var relevant att 

genomföra sökningar i bägge databaserna. Eventuellt hade mer material kunnat 

extraherats om fler databaser använts, här var dock utgångspunkten 

operationsteamets kommunikation vilket primärt borde presenteras i vårdrelaterade 

databaser. Så kallad grå litteratur – konferensbidrag och rapporter, hade också 

kunnat bidra till att ge en tydligare översikt av vad som publicerats (Karlsson 2017). 

Eftersom denna typ av litteratur inte är peer-reviewed har den exkluderats. 

Användning av peer-review som kriterium valdes då artiklarnas metod och innehåll 

genomgått en granskning innan publicering (Polit & Beck 2017) och därmed håller 

en viss standard vilket stärker reliabiliteten. Att enbart inkludera publicerat material 

ökar dock risken för publiceringsbias då tendensen är att publicerat material med 

signifikanta fynd är överrepresenterade (Polit & Beck 2017). Sökningar 

genomfördes inte heller manuellt i referenslistor på grund av tidsbegränsningen i 

uppsatsarbetet. Att grå litteratur inte togs med och att sökningar inte genomfördes 

manuellt påverkar resultatets evidensgrad (Bettany-Saltikov & McSherry 2016).  

Beträffande urvalskriterier sattes en tidsbegränsning på 5 år för publiceringsdatum 

då en tidigare litteraturöversikt inom samma område publicerats 2015 (Sacks et al. 

2015). Detta innebar att relevanta studier selekterades bort, dock är resultatet från 

dessa studier redan sammanställt i den tidigare litteraturöversikten. Genom att välja 

bort artiklar skrivna på annat språk än engelska kan relevant material ha valts bort, 

vilket minskar reliabiliteten. Det finns också risk för bias då det mer troligt att 

positiva resultat publiceras på engelska (Bettany-Saltikov & McSherry 2016). Dessa 

bias är svåra att undvika. För att minimera tolkningsfel användes språklexikon som 

stöd under arbetet med artiklarnas resultat.  

Då Bettany-Saltikov och McSherry (2016) modell med tvåstegsselektion skulle 

tillämpas vid valet av artiklar som eventuellt skulle kunna inkluderas tillämpades 

även sökfiltret tillgängligt abstract, vilket åter kan ha lett till att artiklar exkluderats 

vars innehåll varit relevant. Många vetenskapliga artiklar innehåller dock ett 

abstract och granskning av abstract ingår i Caldwell et al´s (2011) metod för 

kvalitetsgranskning.  

För att få ett underlag i sökningen som svarade till syftet användes PICOT modellen 

som passar för utvärdering av interventioner. Som population valdes 

operationsteamet, då syftet var att studera teamets kommunikation exkluderades de 

studier som inriktades på enskilda discipliner. Möjligen kan detta ha sållat bort 

studier med metoder som hade kunnat vara generaliserbara, samtidigt så håller 

specificiteten en högre nivå.  

Interventionsblocket krävde flest synonymer och ämnesord för att alla sorters 

insatser som implementerats skulle identifieras. Det finns många olika benämningar 

på de insatser som interventionsblocket skulle fånga upp, varav detta block var den 

svagaste punkten. För att kompensera för detta granskades relevanta artiklars 

indexering i Cinahl och PubMed och funktionen related articles användes för att 

kunna granska ytterligare relevanta artiklars indexering, tills inga nya relevanta 

ämnesord kunde identifieras, vilket ökar sökblockets validitet. Då få studier 

behandlade en insats enbart inriktad på att förbättra kommunikation krävdes 
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omsorgsfull granskning av abstracts. Detta påverkar reproducerbarheten då urvalet 

riskerar att ha haft ett subjektivt inslag. Ett kontextblock fick läggas till för att få 

specificitet i sökningen och utesluta artiklar som enbart handlade om preoperativ 

eller postoperativ vård så att inte reliabiliteten skulle påverkas. Urval utifrån 

kontrollgrupp var ej möjligt att tillämpa då det ganska snart stod klart att det inte 

användes kontrollgrupper i studierna. Outcome - kommunikation var studiens 

primära fokus, men även icke-tekniska förmågor täcker in kommunikation. En 

studie inkluderades om kommunikation mättes specifikt.  

Fritextord och ämnesord kombinerades i block och blocksökningar genomfördes för 

att maximera sökningens sensitivitet. I syfte att uppnå så god sensitivitet och 

specificitet som möjligt justerades söksträngarna fram till dess att träffarna 

resulterade i så många artiklar relevanta för ämnet som möjligt. Fritextsökordet 

”surgery” skapade många träffar i PubMed på grund av att ordet har flera betydelser 

men krävdes för att artiklarna skulle vara utförda i rätt kontext, vilket påverkade 

söksträngens specificitet men ökade dess sensitivitet. Söksträngar, sökstrategi och 

sökresultat presenteras i bilagor för transparens.  

Sökningarna resulterade i tolv artiklar med huvudsakligen kvantitativ design. Några 

av de inkluderade studierna hade ett kvalitativt inslag, som kompletterande öppna 

frågor kring deltagarnas tankar kring själva utförandet av genomförd 

simuleringsövning, detta kvalitativa material inkluderades inte i denna studies 

resultat.  Genom Caldwell et al´s (2011) mall för kvalitetsgranskning bedömdes 

artiklarnas interna och externa validitet, kvaliteten varierade mellan studierna. En 

variation i kvalitet kan förklara skillnader i resultat och påverkar resultatets värde 

för verksamheten (Bettany-Saltikov & McSherry 2016). I litteraturstudier inkluderas 

företrädesvis resultat från studier med mediumhög till hög studiekvalitet och 

relevans (Rosén 2017). Det relativt begränsade antalet artiklar gjorde det svårt att 

sätta en gräns för vilken kvalitet som skulle krävas, dock höll artiklarna en medium 

- hög kvalitet och ingen studie behövde exkluderas beroende av låg kvalitet. Den 

kvalitet de inkluderade artiklarna håller stärker resultatets validitet. Däremot 

utfördes kvalitetsgranskningen av en person, att vara flera som kvalitetsbedömer är 

mer fördelaktigt då sannolikheten ökar att bedömningen är korrekt (Bettany-

Saltikov & McSherry 2016), detta påverkar reliabiliteten. 

Analysen av data genomfördes utifrån Bettany-Saltikov och McSherry´s (2016) 

modell. Det hade förmodligen varit mer fördelaktigt att vara två eller flera i denna 

fas för att utjämna inflytandet av förförståelse eller subjektivt tyckande. Samtidigt är 

det ett kvantitativt material som även presenteras, vilket gör analysen mer 

transparant. Kategorier och underkategoriernas uppbyggnad och innehåll har 

diskuterats under handledningstillfällen för att bekräfta dess validitet.  

Beträffande resultatets generaliserbarhet påverkas den även av de tolv artiklarnas 

metod. Endast ett fåtal av studierna beskrev vilken hänsyn som tagit till vilken 

kontext åtgärderna hade genomförts i, vilket gör det svårt att bedöma om en insats 

skulle ha samma effekt i den egna verksamheten. Pretest användes inte i alla studier, 

när inte utgångsläget är känt är det svårt att bedöma hur stor effekt en insats har. 

Ingen av studierna använde kontrollgrupp, vilket gör det svårare att bedöma vad det 

var som utgjorde grunden till förändring. Flera olika mätinstrument användes vilket 



 

17(29) 

 

också gör det svårt att jämföra hur stora effekter respektive insats hade. Genom att 

analysera vilken effekt istället för hur stor effekt olika insatser hade blev resultatet 

mer informativt, i synnerhet då insatserna skilde sig åt i skepnad och fokus.  

Den större delen av studierna utfördes i USA eller Storbritannien. Eventuella 

kulturella skillnader påverkar generaliserbarheten, bland annat då utbildningar 

skiljer sig åt mellan olika länder, det gäller förmodligen även vårdkultur. Ingen av 

studierna var svensk.   

Helsingforsdeklarationen behandlar balansen mellan den nya kunskapen en studie 

kan medföra mot studiedeltagarnas hälsa och intresse. Forskning som behandlar hur 

kommunikationen i operationsteamet kan förbättras kan direkt och indirekt vara till 

nytta för patienten, men även till nytta för teammedlemmar vilket medför att 

studiedeltagarna också gagnas av resultatet.  

Den övervägande delen av de inkluderade artiklarna innehöll ett tydligt etiskt 

resonemang. Flera av insatserna implementerades i ett verksamhetsförbättrande 

syfte och utvärderingen var en del av förbättringsarbetet. Informationen som 

insamlades som underlag till resultatet är inte att betrakta att vara av känslig natur 

och faller inte inom ramen för kraven av etikprövning om samma studie skulle 

genomföras i Sverige. De studier som hade sökt ett etiskt godkännande redovisade 

antingen att studien betraktades ha låg etisk risk alternativt hade fått bedömningen 

att etiskt godkännande inte krävdes. I några studier var det dock svårt att urskilja ett 

tydligt etiskt resonemang, enligt Mårtensson och Fridlund (2016) finns då 

möjligheten att kontrollera om tidskriften publicerar artiklar som inte tar etisk 

hänsyn. De aktuella tidskrifternas webbsida undersöktes därför av författaren 

beträffande etiska policys och krav på etisk kvalitet för att en artikel ska publiceras i 

tidskriften. Tidskrifterna låg även under förlag som Elsevier och Wolter Kluwer, 

som har etiska riktlinjer och krav inför publicering av humanstudier. I samtliga fall 

fanns det underlag för antagandet att etiska aspekter hade beaktats, annars hade inte 

artiklarna publicerats. Artiklarna som användes i denna uppsats var dessutom alla 

referee-granskade och därmed även är det en extern forskare som bedömt etiska 

aspekter utifrån tidskrifternas/förlagens riktlinjer. 

Beträffande konfidentialitet presenteras resultatet företrädesvis i procentform i 

artiklarna och det är inte möjligt att härleda information till enstaka deltagare. I 

samtliga studier informerades studiedeltagarna kring studiens innehåll innan denna 

påbörjades.  

Genom att medvetandegöra förförståelsen och reflektera över den under arbetets 

gång minskade förmodligen inslaget och betydelsen av eventuella genomslag i 

arbetet. Under handledningstillfällen granskades analysen och diskuterades vad 

gällde dess rimlighet utifrån underlaget, vilket är ett sätt att försäkra att analysen 

utgår ifrån data (Henricson 2017).  

 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka insatser som kan förbättra 

operationsteamets kommunikation. Det visade sig att insatserna för att förbättra 

kommunikationen varierade stort. Via analysen kunde dock insatserna delas in tre 
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olika kategorier; förändra struktur, förändra kultur eller förändra teknik. Genom att 

utgå ifrån att rätt person måste får rätt information vid rätt tillfälle på rätt sätt och 

att alla ska ha samma möjlighet att uttrycka sig så fyllde metoderna olika funktion. I 

diskussionen kommer respektive underkategori att behandlas.  

8.2.1 Skapa förståelse för varandras roller i teamet 

I den dynamiska processen som utgör teamarbetet där behovet av synkronisering av 

arbetsuppgifterna möjliggör fortskridandet (en säker process, utan fel), är 

förståelsen av varandras roller en central del. Detta eftersom uppfattningar kring 

roller och ansvarsområden utifrån olika professioner kan vara ett hinder för 

samarbete och kommunikation. I resultatet framkom det att genom 

simuleringsövningar, scenarion och gruppdiskussioner ökades förståelsen för de 

andra teammedlemmarnas perspektiv i teamarbetet och för vilken information som 

behövde kommuniceras. När teammedlemmarna får djupare insikt om varandras 

roller, vilka förkunskaper de har, vilka perspektiv de utgår ifrån, vad de behöver 

veta för att ta beslut utifrån sitt yrkesspecifika bidrag in i teamet och den mentala 

modellen – är det rimligtvis lättare att förstå vilken information någon annan/teamet 

behöver men sannolikt även när den behövs. Att inse sin egen betydelse i de andras 

arbete gör förmodligen också att det är lättare att föra information vidare.   

Weller, Boyd och Cumin (2014) framställer att interprofessionell träning kan främja 

förståelse för varandras roller och att ett simuleringstillfälle kan utlösa diskussioner 

om kommunikation, ansvar och funktioner i operationsteamet. Genom att följa upp 

simuleringen med en debriefing kan teammedlemmarna få insikt i hur andra 

yrkeskategorier tänker och känner, samt få bättre förståelse för hur de kan stödja 

varandra (Weller, Boyd & Cumin 2014). Detta har dock varit svårt att påvisa. Det är 

sparsamt med studier som rapporterar om interprofessionell simuleringsbaserad 

träning. Det finns något fler studier där en enskild disciplin eller två discipliner, 

tränats tillsammans. Även om det finns många likheter mellan de program som 

presenterats gör skillnaderna det svårt att jämföra effektiviteten programmen 

emellan (Cumin, Boyd, Webster & Weller 2013; Robertson, Dias, Yule & Smink 

2017). Generellt sätt består teamträningar av simuleringar med hög 

verklighetstrogenhet eller lärandesessioner med uppföljningskurser (Etherington, 

Wu, Cheng-Boivin, Larrigan & Boet 2019). Troligtvis är det viktigt att 

simuleringsövningarna är så autentiska som möjligt för att dessa reflektioner ska 

väckas. Braitwaite et al. (2016) fann att när teamträningen flyttades till en annan 

miljö så upplöstes till stor del stereotyper, hierarkiska beteenden och indelningen 

utifrån professionstillhörighet. Förmodligen har vårdkulturen därför en större 

inverkan på dessa beteenden än professionstillhörighet i sig (Braitwaite et al. 2016). 

Det framstår alltså som att det är det inlärda förhållandet till hur vården utövas, det 

vill säga vårdkulturen, som är grunden till hur professionerna betraktar varandra.   

8.2.2 Förbättra teammedlemmarnas kommunikationsteknik 

En stor andel av kommunikationsmissar sker mellan två personer. Ofta är den 

information som aldrig överförs lika stor som den som uppfattades rätt. Denna 

informationsförlust kan vara avgörande när det gäller att fatta viktiga beslut, eller 

avgöra vilken arbetsinsats som ska prioriteras i ordningen. Av resultatet framgår det 

att ändamålsenliga metoder för att dela information kan öka teammedlemmarnas 

förståelse för betydelsen av kommunikationens roll i skapandet av en gemensam 
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mental bild. Att standardisera kommunikationen är en metod för att uppnå 

strukturerad, organiserad och integrerad kommunikation. Det i sin tur underlättar för 

teammedlemmarna att formulera det väsentliga i det som ska förmedlas och 

skapandet av ömsesidig förståelse (Foronda, MacWilliams & McArthur 2016). 

Resultatet visar också att teammedlemmarna kan lära sig att rent tekniskt utveckla 

sin kommunikation så att den är lättare att förmedlas och förstås, vilket underlättar 

teamets arbete. Kommunikationsverktyg minskar risken för syftesfel och påverkar 

innehållet i kommunikationen, användning av verktygen ökar därför sannolikheten 

att rätt information kommuniceras. Att en högre andel kommunikationsmissar är 

verbala lyfter betydelsen av att strukturerad information ska tillämpas. Förmodligen 

påverkar denna typ av träning även flera bakomliggande hinder för 

kommunikationen, som professionernas olika språk vilka överförs genom 

utbildningen och som till exempel kan vara ett hinder för hur information kan 

förmedlas mellan yrkeskategorier. När teammedlemmarna tränar 

kommunikationstekniker och lär sig att använda kommunikationsverktyg kan den 

interprofessionella kommunikationen förbättras till följd av att den samtidigt blir 

mer professionsneutral. Exempelvis har SBAR visats förbättra kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och läkare (Randmaa, Mårtensson, Swenne & Engström 

2014). Då det sker många överrapporteringar i samma vårdkedja är detta ett sätt att 

undvika varians i informationen som överlämnas, användning av SBAR har visats 

minska antalet avvikelser på grund av kommunikationsmisstag (Randmaa et al. 

2014). Avvikelserna drabbar många gånger patienterna på olika sätt, det är inte 

enbart fysiska skador som kan ge upphov till vårdlidande, utan även bortfall av 

viktig information som gör att den vård och omsorg patienten behöver inte 

levereras.  

8.2.3 Skapa forum för kommunikation 

När det saknas en infrastruktur för informationsdelning kan det resultera i att rätt 

information inte kommuniceras på rätt sätt, vilket i sin tur leder till missförstånd och 

försvårar teammedlemmarnas koordination av aktiviteter. Initiering av 

kommunikation försvåras också vid avsaknad av erfarenheten av att arbeta 

tillsammans eller att inte känna varandras namn. I resultatet framgår att genom 

införandet av rutiner för briefing/debriefing/ checklista går det att skapa ett forum 

där alla ska delta och bidra med sitt perspektiv. Detta ökar mängden kommunikation 

och kvalitén på det som kommuniceras, vilket i sin tur leder till en bättre 

samordning av teamets insatser. 

Cumin, Skilton och Weller (2017) undersökte informationsöverföring i simulerad 

miljö och fann att det var fem gånger mer sannolikt att information skulle 

kommuniceras vid ett formellt teamkommunikationstillfälle som genomgång av 

checklista, än att den skulle nämnas i teamet vid annan tidpunkt. Fast struktur verkar 

således ha stor betydelse för att informationsöverföring ska initieras och att den 

kommer rätt i tid. Checklistan har visats skapa ett tillfälle där den fallrelaterade 

informationen kan delas, där informationsdelning och beslutsfattande sker och 

teamet kan samordnas. Den utgör även ett tillfälle för teammedlemmarna att 

introducera sig och lära känna varandras namn, vilket öppnar upp för 

kommunikation och interaktion (Russ et al. 2013), givet att den genomförs fullt ut. 

Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman och Larsson (2013) undersökte 

följsamhet till checklista och fann att en fullständig introduktion genomfördes i 6 
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fall av 24. När endast vissa frågor lyfts och inte dem som syftar till teamförbättring 

förlorar checklistan en del av sin funktion. Även när introduktion genomförs 

uppmärksammas ibland ändå inte namnen. I Birnbach, Rosen, Fitzpatrick, Paige och 

Arheart (2017) studie kände majoriteten av teammedlemmarna inte till kollegornas 

namn trots att introduktion genomförts initialt vid genomgången. Dock kände alla 

till namnet på kirurgen som i sin tur var den person som ansåg att det inte var viktigt 

att känna till de andras namn. Det tyder på att betydelsen av att känna andras namn 

för ömsesidigt förtroende eller teamorientering inte har förståtts eller 

undervärderats, vilket indikerar att checklistan i sig inte är tillräcklig i sig för att 

uppnå teamförtrogenhet och därigenom positivt påverka kommunikationens 

förutsättningar. Även olika TeamSTEPPS kommunikationsverktyg kan utgöra 

forum för kommunikation, till exempel korta gruppmöten – huddle - som strategi 

för att få alla på samma sida och skapa en delad mental modell (Clapper & Kong 

2012). 

8.2.4 Stärka teammedlemmarna i att yttra sig 

Hierarki och interdisciplinär mångfald inverkar på när kommunikationen sker, då 

ojämlikhet i status kan bidra till att teammedlemmar tvekar att uttala sig. I resultatet 

sågs att flera av insatserna stärker teammedlemmarna så att de kan ifrågasätta när 

patientens säkerhet riskeras och förhindra vårdskada och vårdlidande. Exempel på 

tidigare beskrivna metoder för att få personal att våga yttra sig och ifrågasätta 

auktoritet är användning av checklista, simulering, crew resource management och 

utbildningsinsatser. Utbildning i sig verkar inte kunna förändra beteende, dock 

framstår det som att formell träning kan vara effektivt, likaså crew resource 

management (Pattni et al. 2019). TeamSTEPPS minimerar negativa aspekter av 

hierarki genom att olika metoder tränas för kommunikation – såsom checkback samt 

metoder för att kunna ifrågasätta felaktiga beslut eller handling (Clapper 2018). 

Kulturen i sig på operationsavdelningar har ett inflytande på förändringar av 

teamarbetet. Vårdkulturens inslag bör inte underskattas - den ger de anställda ett 

meningssammanhang och en kulturell identitet. Vårdkulturen talar om hur arbetet 

ska utföras och därigenom hur teammedlemmarna ska förhålla sig till varandra i 

operationsteamet. Att arbeta för att förändra själva vårdkulturen är förmodligen 

centralt för att påverka hierarkin som påverkar kommunikationen. Språket förmedlar 

förståelsen av kulturen (Rytterström 2011), genom reflektion kring vad som 

kommuniceras – eller inte - kan vårdkulturen synliggöras.  

8.2.5 Samhällsperspektiv och etiskt perspektiv 

Nära hälften av de avvikande händelserna som nämndes i inledningen bidrog till 

återinläggning, behandling i öppenvård eller till att patienten fick en förlängd 

vårdtid (Nilsson et al. 2016). Förutom att vårdskador är resurskrävande och 

kostsamma för samhället - den extra vårdtid vårdskador medför kostar ca nio 

miljarder kronor per år (Socialstyrelsen 2019) - så utsätts patienten för ett 

vårdlidande. Ett av de vanligaste felen som patienter själva beskrivit i sin vård var 

kommunikationsfel före, under eller efter behandling samt att informationsbytet 

mellan personal fungerade dåligt (Harrison et al. 2015). Operationspersonalen har 

ett etiskt ansvar att skydda patienterna från skada, i detta ingår att kunna 

kommunicera de risker för skada som de identifierat. Den hierarkiska strukturen 

påverkar kommunikationen i operationsteamet och därmed patientsäkerheten – detta 

gör att en hierarkisk struktur är ett etiskt problem då kommunikationsstilen direkt 
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påverkar patientsäkerheten (Bleakley 2006) och kan leda till att vårdskador uppstår. 

Operationsteamet måste se till att de gemensamma ansträngningarna sammantaget 

motsvarar patientens behov, den personcentrerade vården är motsatsen till 

vårdlidandets essens.  

8.2.6 Kliniska implikationer 

Många förbättringsprojekt misslyckas då insatserna inte varit tillräckligt teoretiskt 

underbyggda samt inte tar hänsyn till kontexten (Leslie, Paradis, Gropper, Reeves & 

Kitto 2014). Vid införande av nya metoder spelar förmodligen 

implementeringsmetoderna såsom anpassning till kontexten nära lika stor betydelse 

som själva utvecklingsinsatsen i sig. Genom att analysera på vilket sätt, snarare än i 

vilken grad, en metod har effekt på teamets kommunikation kan nya uppslag 

inhämtas. Här framkom tre kategorier som framstår kunna möta många av de hinder 

till effektiv kommunikation som belysts i litteraturen. Denna studie visar att olika 

insatser kan riktas till att undanröja olika hinder, samtidigt som 

överlappningseffekter existerar. Ett operationsteam är beroende av fungerande 

kommunikation för att samordna sina arbetsuppgifter och dela målbild. Teamen 

behöver reflektera över sin kommunikation, vilka delar som eventuellt brister, sedan 

erhålla verktyg för att förbättra kommunikationen. Valet av insatser måste utgå ifrån 

vilka problem som föreligger i verksamheten. Även färdiga lösningar som 

TeamSTEPPS måste anpassas till den lokala kontexten då en anpassning ökar 

chansen att lyckas (Harvey & Lynch 2017). Ledningen behöver också förklara hur 

och varför insatsen ska användas. Det kan till exempel göras med hjälp av 

utbildning, användande av coacher och återkoppling direkt i klinisk praktik 

(Borchard, Schwappach, Barbir & Bezzola 2012). Att insatsen ger användaren 

fördelar gör den lättare att införa (Cranley, Cummings, Profetto-McGrath, Toth & 

Estabrooks 2017). Många faktorer påverkar förändringsprocessen och det måste 

finnas en systematisk plan för förändringen som omhändertar dessa slutsatser (Grol, 

Bosch & Wensing 2007). Avgörande faktorer beskrivs i olika ramverk inom 

implementeringsforskning, ramverken varierar i innehåll (Nilsen & Bernhardsson 

2019). Valet av strategier görs utifrån de potentiella hinder eller underlättande 

faktorer som identifierats. Det är därför viktigt att analysera dessa innan metoder för 

införandet väljs eller utformas. Hur komplexa strategierna behöver vara beror på 

vad målet är. Förutsättningen för att välja rätt metod är att målet specificerats 

(Proctor, Powell & McMillen 2013). Förutom att vårdkulturen kan vara ett hinder 

till förändringar kan professionsidentitet också vara det eftersom varje profession 

har en egen modell av faktorer som påverkar incitamentet för att engagera sig i 

patientsäkerhetsbeteende (Wakefield, McLaws, Whitby & Patton 2010). Dessa 

skillnader mellan professioners inställning kan ge uttryck som olika syn på 

användbarheten för de insatser som kan behöva genomföras för att förbättra 

kommunikationen.  

8.2.7 Slutsats 

Genom att skapa forum för kommunikation, stärka teammedlemmar i att yttra sig, 

skapa förståelse för varandras roller i teamet samt förbättra teammedlemmarnas 

kommunikationsteknik är det möjligt att förbättra operationsteamets kommunikation 

på olika sätt, vilken insats som är mest lämplig utgår från verksamhetens behov.   
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8.2.8 Förslag på fortsatt forskning 

Simuleringstillfällen i autentisk miljö där teamen tränar tillsammans har potential att 

bemöta flera av de hinder som förelåg för effektiv kommunikation. Uppbyggnad av 

själva strukturen och innehållet för simulering utifrån teori skulle kunna vara ett 

område för framtida forskning.  
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Bilaga 1 Sökredovisning Cinahl 

Sökning i Cinahl 200203  

Population 

1. "operating room team*" OR "surgical team*" OR ”operating room 

staff” OR ”operating room personnel”  

2. MH multidisciplinary care team OR MH operating room personnel +   

Intervention 

3. intervention* OR implementation* OR strateg* OR training OR 

simulation* OR briefing* OR debriefing* OR ”time out” OR program* 

OR evaluation* OR project OR tool* 

4. MH checklists OR MH education+ OR MH quality improvement OR 

MH program development 

Outcome  

5. ”improv* communicat*” OR ”improv* teamwork* OR ”enhanc* 

communicat*” OR ”enhanc* teamwork* OR ”augment* communicat* 

OR ”augment* teamwork” 

6. MH communication+ OR MH collaboration OR MH cooperative 

behaviour OR MH teamwork OR MH interprofessional relations+  

Kontext  

7. surger* OR ”operating room*” OR ”operating theat*” 

8. MH operating rooms OR MH intraoperative period 

 

 

 

Söknr Sökordskombination Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

1 1 3,616     

2 2 56,336     

3 1 OR 2 57,482     

4 3 1,826,059     

5 4 880,684     

6 3 OR 4 2,268,304)     

7 5 3,829     

8 6 302,493     

9 5 OR 6 304,366     

10 7 500,570     

11 8 11,607     

12 7 OR 8 501,472     

13 (1 OR 2) AND (3 OR 4) AND 

(5 OR 6) AND (7 OR 8) 

913     

14 Limit to year 2015-> 398     

15 Limit to peer-reviewed 362     

16 Limit to abstract available 314     

16 Limit to english 305 67 11 8 8 
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Bilaga 2 Sökredovisning PubMed 

 

Sökning i PubMed 200204 

 

Kontext 

1. operating room OR operating theatre OR operating theater OR surgery 

2. ”Operating Rooms”[Mesh] 

Intervention 

3. Intervention OR interventions OR implementation OR implementations OR 

strategy OR strategies OR training OR simulation OR simulations OR 

briefing OR briefings OR debriefing OR debriefings OR time out OR 

program OR programs OR evaluation OR evaluations OR project OR tool 

OR tools 

4. ”Crew Resource Management, Healthcare”[Mesh] OR ”Simulation 

Training”[Mesh] OR ”Checklist”[Mesh] OR ”Program Evaluation”[Mesh] 

OR ”Time Out, Healthcare”[Mesh] OR ”education” [Subheading] 

Outcome  

5. communication OR teamwork OR nontechnical skills 

6. ”Interprofessional Relations”[Mesh] OR ”Communication”[Mesh] OR 

”Cooperative Behavior”[Mesh] OR ”Clinical Competence”[Mesh] 

OR”Interdisciplinary Communication”[Mesh] OR ”Attitude of Health 

Personnel”[Mesh] 

 

 

 

 

Söknr sökordskombination Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

1 1 4858550     

2 2 13487     

3 1 OR 2 4858550     

4 3 12395686     

5 4 343071     

6 3 OR 4 12399898     

7 5 845296     

8 6 570781     

9 5 OR 6 1101484     

10 (1 OR 2) AND (3 OR 4) AND  

(5 OR 6) AND team 

6268     

11 Limit to year 2015-> 2364     

12 Limit to abstract available 2260     

13 Limit to english 2165 53 11 4 4 
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Bilaga 3 Flödesschema selektion av artiklar 

 

 

Antal potentiellt relevanta studier i 

Cinahl 305 stycken 

  

Antal potentiellt relevanta studier i 

PubMed 2165 stycken 

     

 

Sammanlagt antal screenade titlar 2470 stycken 

 

  

 

Lästa titlar och abstrakts 120 stycken - 5 stycken dubbletter 

  

 

Antal studier lästa i fulltext 22 stycken 

 

   

 

Antal studier som inkluderats 

12 stycken 

Från Cinahl: 

Cabral et al 2016 

D’Agostino et al 2017 

Finch et al 2019 

Molina et al 2016 

Rhee et al 2017 

Stephens et al 2016 

Weldon et al 2019 

Weller et al 2016 

 

Från Pubmed: 

Columbus et al 2018 

Lee et al 2017 

Leong et al 2017 

Stewart-Parker, Galloway & Vig 

2016 

  

Antal studier som exkluderats 

10 stycken 

Orsaker till exkludering och antal: 

Artikeln var ej referee-granskad: 1 

Studien inriktades till ledningen: 1 

Studien utvärderade endast kirurgens 

kommunikation: 2 

Studien mätte ej effekten på 

kommunikationen: 4 

Studien omfattade debriefing som inte 

var patientrelaterad, ej alla i teamet: 2 

Studien presenterade 

implementeringen men inte 

utvärderingen: 1 

Studien var för ospecifik i 

utvärderingen (stort projekt): 1 
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Bilaga 4 Mall för kvalitetsgranskning (Caldwell et al 2011) 

 

1. Does the title reflect the content? 

2. Are the authors credible? 

3. Does the abstract summarize the key components? 

4. Is the rationale for undertaking the research clearly outlined? 

5. Is the literature review comprehensive and up-to-date? 

6. Is the aim of the research clearly stated? 

7. Are all ethical issues identified and adressed? 

8. Is the methodology identifed and justified? 

 

Kvantitativ ansats 

9. Is the study design clearly identified, and is the rationale for choice of 

design evident? 

10. Is there an experimental hypothesis clearly stated? Are the key variables 

clearly defined? 

11. Is the population defined? 

12. Is the sample adequately described and reflective of the population? 

13. Is the method of data collection valid and reliable? 

14. Is the method of data analysis valid and reliable? 

 

Kvalitativ ansats 

15. Are the philosophical background and study design identified and the 

rationale for choice of design evident? 

16. Are the major concepts identified? 

17. Is the context of the study outlined? 

18. Is the selection of participants described and the sampling method 

identified? Is the method of data collection auditable? 

19. Is the method of data analysis credible and confirmable?  

 

Gemensamt för bägge ansatser 

20. Are the results presented in a way that is appropriate and clear?  

21. Is the discussion comprehensive?  

För kvantitativ ansats: are the results generalizable? 

För kvalitativ ansats: are the results transferable? 

22. Is the conclusion comprehensive?  

23. Bilaga 3. Flödesschema selektion av artiklar  
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Bilaga 5 Artikelmatriser 

 

 

 

Cabral et al 2016 USA                                                                      Poäng 31/36 Kvalitet: medel 

Titel: Use of a surgical safety checklist to improve team communication  

Tidskrift: AORN Journal 

Problemområde 

Syfte 

Metod  

Urval 

Genomförande  Strategier Resultat 

 

Problemområde: 

Behov av att 

ytterligare stärka 

säkerhetskulturen. 

 

Syfte: 

Förbättra team- 

kommunikation 

genom 

implementering av 

WHO:s checklista 

för säker kirurgi 

Pretest-posttest 

Operations-

versionen av SAQ - 

Safety Attitude 

Questionnaire 

användes som 

mätinstrument vid 

pretest-posttest. 

 

Bekvämlighetsurval 

Alla operationssalar 

frivilliga enkäter, 

93 enkäter kom in. 

 

Fas 1 pretest och 

spridning av 

information.  

Fas 2 införande av 

checklista, 

programledaren 

ingick i opteamen. 

Fortsatt information 

och stöttning.  

Fas 3 posttest 

-Användning av 

coach under 

införandet 

-Träning i klinisk 

miljö 

-Champion 

-Utbildning via 

video 

-Förändrings-agent 

del av teamet 

-Lokal anpassning 

av checklista  

Förbättrad team- 

kommunikation 

samt 

teambeteende och 

förstärkt 

säkerhetskultur 

Columbus et al 2018 USA                                                                Poäng 30/36 Kvalitet: medel 

Titel: An evidence-based intraoperative communication tool for emergency general surgery: a pilot study 

Tidskrift: Journal of Surgical Research 

Problemområde 

Syfte 

Metod  

Urval 

Genomförande Strategier Resultat 

 

Problemområde: 

Det fanns inget 

kommunikations-

verktyg utvecklat 

för akut kirurgi. 

 

Syfte: 

Att utveckla och 

implementera ett 

kommunikations-

verktyg vid akut 

generell kirurgi 

Pretest-

posttestdesign 

Pretest med IPIP – 

international 

personality item 

pool, ett test som 

användes för att 

undersöka 

benägenheten till 

att yttra sig i 

patient-

säkerhetsfrågor 

Alla operationsteam 

på ett sjukhus 

103 pretest, 81 

posttest 

Fas 1 identifiering 

av huddle points 

Fas 2 pretest och 

pilottest av 

verktyget 

Fas 3 införande av 

verktyget, därefter 

posttest 

-Information på 

personalmöten 

-Träning i klinisk 

miljö 

Team-

kommunikationen 

förbättrades och 

förbättrade den 

gemensamma 

förståelsen inför 

intraoperativa 

händelser 
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D’Agostino et al 2017 USA                                                            Poäng: 30/36 Kvalitet: medel 

Titel: A communication training program to encourage speaking-up behaviour in surgical oncology 

Tidskrift: AORN Journal  

Problemområde 

Syfte 

Metod  

Urval 

Genomförande Strategier Resultat 

 

Problemområde: 

Saknas tidigare 

studier inom 

området. 

 

Syfte: 

Utveckling och 

implementering av 

ett tränings-program 

för att öka 

kommunikationen 

kring säkerhets-

aspekter 

Pretest-posttest 

design 

 

Fokusgrupper för 

att undersöka 

medarbetarnas 

upplevelse av 

faktorer som 

påverkade vilja att 

yttra sig i teamet 

gällande säkerhets-

frågor. Utifrån detta 

skapades ett 

träningsprogram 

Bekvämlighetsurval  

42 deltagare 

Fas 1 skapande 

av fokusgrupper 

med nominal 

gruppsteknik 

Fas 2 

träningsprogram  

Posttest  

 

 

-Video- 

genomgång med 

exempel  

-Rollspel  

-Gruppträning 

med facilitatorer, 

muntlig 

återkoppling 

 

Kommunikationen 

kring 

patientbundna 

säkerhetsaspekter 

förbättrades 

Finch et al 2019 USA                                                                     Poäng: 30/36 Kvalitet: medel 

Titel: Debriefing in the OR: a quality improvement project.  

Tidskrift: AORN Journal 

Problemområde 

Syfte 

Metod  

Urval 

Genomförande Strategier Resultat 

 

Problemområde: 

Problem med 

debriefingen hade 

identifierats efter 

införandet av 

briefing och 

debriefing. 

 

Syfte:  

Förbättring av 

debriefingens 

innehåll och ökning 

av  frekvensen  

genomförda 

debriefings. 

Pre-post-

interventiondesign 

Pretest mätte hur 

checklistan 

användes innan 

insatsen ICPS-

International 

Classification for 

Patient Safety 

användes för att 

dokumentera 

områden för 

förbättring. 

Klinikens samtliga 

operationsteam 

inkluderades 

Fas 1 pretest och 

diskussion med 

personalen kring 

hur checklistan 

ska användas, 

presentation av 

hur coacherna 

skulle användas 

Fas 2 coacher 

stöttade teamen 

vid debriefingen 

Fas 3 posttest 

-Coacher med 

TeamSTEPP 

utbildning 

användes för 

facilitering  

-Mellancheferna 

var involverade i 

pretest och 

posttestet, samt 

informerade 

personalen på 

personalmöten. 

Frekvensen av 

komplett 

genomförda 

debriefings ökade, 

fler punkter 

diskuterades 

under 

genomgången och 

personalens 

möjligheter till att 

identifiera och 

söka förbättringar 

ökades. 
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Lee et al 2017 USA                                                                        Poäng: 29/36 Kvalitet: medel 

Titel: Sustaining teamwork behaviours through reinforcement of TeamSTEPPS principles  

Tidskrift: Journal of Patient Safety 

Problemområde 

Syfte 

Metod  

Urval 

Genomförande Strategier Resultat 

 

Problemområde: 

Avtagande effekt 

över tid efter 

TeamSTEPPS 

implementering  

 

Syfte: 

Undersöka i vilken 

grad teamstödjande 

insatser ledde till 

återupptagna 

TeamSTEPPS 

beteenden 

Prospektiv 

kohortstudie 

Pretest-posttest  

 

Observationer 

utifrån OTAS- 

Observational 

Teamwork 

Assessment for 

Surgery tool  

 

24 operations-

team på ett 

sjukhus 

Fas 1 pretest 

(observationer)  

Fas 2 genomförande 

av förstärknings-

aktiviteter i form av 

olika 

utbildningsinsatser 

Fas 3 posttest 

(observationer)  

-Utbildning i 

form av lektioner 

-Information på 

personalmöte 

-Webb-

utbildning 

-Information via 

mail 

-Utbildning via 

video 

 

Ledarskap och 

kommunikation 

förbättrades i 

jämförelse med 

prefas. 

Leong et al 2017 Nederländerna                                                    Poäng: 32/36 Kvalitet: Hög 

Titel: Effects of perioperative briefing and debriefing on patient safety: a prospective intervention study 

Tidskrift: BMJ Open 

Problemområde 

Syfte 

Metod  

Urval 

Genomförande Strategier Resultat 

 

Problemområde:  

Hierarkier som 

hindrar 

kommunikation 

och samarbete i 

teamen. 

 

Syfte: 

Optimering av 

interprofessionellt 

samarbete genom 

introduktion av 

briefing och 

debriefing 

Experimentell 

Pretest-

posttestdesign 

 

Pretest 

genomfördes med 

TCI-Team 

Climate 

Inventory. 

Egen enkät 

erfarenhet hos 

personalen i 

teamen. Fem 

operationsteam 

representerandes 

sju specialiteter 

Fas 1 pretest 

Fas 2 utvärdering av 

det tänka 

genomförandet i ett 

team, innan 

generellt införande 

Fas 3 stegvis 

implementering, en 

dedikerad erfaren 

anestesiolog spred 

checklistan 

successivt i teamen 

Fas 4 posttest 

 

-Träning i klinisk 

miljö 

-Champion  

Teammedlemmarna 

ansåg att briefing och 

debriefing 

förbättrade klimatet i 

teamet 
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Molina et al 2016 USA                                                                    Poäng: 29/36 Kvalitet: medel 

Titel: Implementation of the surgical safety checklist in South Carolina hospitals is associated with 

improvement in perceived perioperative safety  

Tidskrift: Journal of American College of Surgeons 

Problemområde 

Syfte 

Metod  

Urval 

Genomförande Strategier Resultat 

 

Problemområde: 

Inga tidigare studier 

kring 

breddinförande av 

WHO:s checklista 

med pre-post analys 

av perception av 

patientsäkerhet. 

 

Syfte: 

Utvärdering av en 

storskalig 

implementering av 

WHO:s checklista 

Pretest-

posttestdesign 

 

Egen enkät, mätte 

uppfattningen av 

patientsäkerhet,  

respekt, ledarskap, 

självhävdande, 

koordination och 

kommunikation, hur 

redo teamen var för 

införande, samt 

frågor om 

processen.  

Alla operations-

team på 13 sjukhus 

Fas 1 pretest 

Fas 2 utbildning 

kring användning 

av checklistan 

samt stöd under 

själva införandet  

Fas 3 posttest 1 

samt 2 år efter 

införandet 

-Utbildnings-

material 

-Webbseminarium 

-Träning i klinisk 

miljö 

 

Upplevelsen av 

ömsesidig respekt, 

ledarskap, 

säkerhet, 

teamkoordination 

och 

kommunikation 

ökade. 

Rhee et al 2017 USA                                                                       Poäng: 27/36 Kvalitet: medel 

Titel: Team training in the perioperative arena: a methodology for implementation and auditing behaviour 

Tidskrift: American Journal of Medical Quality.   

Problemområde 

Syfte 

Metod  

Urval 

Genomförande Strategier Resultat 

 

Problemområde: 

Författarna hänvisar 

till tidigare 

forskning om 

kommunikation – 

teamarbete och 

patientsäkerhet. 

 

Syfte: 

Implementering och 

utvärdering av 

Team-STEPPS 

Quasiexperimentell 

/posttest 

1610 observationer 

efter utbildningen 

utifrån 

TeamSTEPPS Time 

out observations och 

TeamSTEPPS 

debrief audit 

observations 

 

Alla kliniken 

operationsteam 

inkluderades 

Fas 1 utbildning 

av multi-

disciplinära 

champions inom 

TeamSTEPPS  

Fas 2 fyra 

timmars 

utbildning av 

teamen  

Fas 3 

implementering, 

observationer 

Fas 4 

förstärknings-

utbildningar 

-Användning av  

TeamSTEPPS 

coacher som även 

observerade 

-Utbildning innan 

införandet kring 

TeamSTEPPS-

principer 

-införandeteamet 

bestod både av 

sjukhusledning och 

klinisk personal 

inklusive kliniska 

chefer 

Fler aktiva 

diskussioner, 

Ökad användning 

av check-back. 

Igenkänningen av 

team-medlemmar 

ökade. Antalet helt 

genomförda 

utcheckningar  

ökade. Diskussion 

kring postoperativ 

plan förbättrades. 
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Stephens et al 2016 Storbritannien                                                     Poäng: 26/36 Kvalitet: medel 

Titel: An interprofessional training course in crises and human factors for perioperative teams. 

Tidskrift: Journal of Interprofessional Care. 

Problemområde 

Syfte 

Metod  

Urval 

Genomförande Strategier Resultat 

 

Problemområde: 

Tidigare forskning 

om kommunikation 

– teamarbete och 

patientsäkerhet. 

 

Syfte: 

Förbättra 

teamarbete, skapa en 

säkerhetskultur 

genom 

interprofessionellt 

lärande och 

interprofessionell 

problemlösning. 

Quasiexperimentell 

Postintervention 

design 

 

Feedback och enkät 

kring självskattat 

lärande vid slutet av 

dagen 

 

130 erbjöds, 122 

deltagare 

representerande 

flera olika 

discipliner inom 

utvalda kirurgiska 

specialiteter 

Fas 1 genom-

förande av träning i 

grupper av 10–15 

deltagare från olika 

operationsteam 

Fas 2 förstärkning i 

form av månatligt 

nyhetsbrev samt 

möten och 

seminarier  

Fas 3 posttest 

-Gruppträning 

samt helgrupps- 

diskussion 

facilitatorer   

-Utbildning i 

effektivt 

teamarbete och 

teammedlems-

beteende 

-fall av hög 

relevans användes 

som underlag 

(klinikens egna 

avvikelser) 

 

Deltagarna 

ökade sin 

förståelse och 

säkerhet i att 

enact processer 

och beteenden 

som stödjer 

patientsäkerhet, 

som 

kommunikation, 

koordination, 

samarbete, 

situations 

närvaro etc. 

Stewart-Parker, Galloway & Vig 2016 Storbritannien                        Poäng: 28/36 Kvalitet: medel 

Titel: S-TEAMS: a truly multiprofessional course focusing on nontechnical skills to improve patient safety 

in the operating theater.  

Tidskrift: Journal of Surgical Education. 

Problemområde 

Syfte 

Metod  

Urval 

Genomförande Strategier   Resultat 

 

Problemområde: 

De flesta kurser 

fokuserar enbart på 

att förbättra tekniska 

kunskaper. NTS 

kurser är riktade till 

separata 

professioner. 

 

Syfte: 

Utveckla kunskap 

kring och förbättra 

icke-tekniska 

förmågor  

Quasiexperimentell 

Postintervention 

design 

 

Självskattnings-

formulär gällande 

attityder och lärande 

 

Bekvämlighetsurval  

68 studiedeltagare 

 

Fas 1 endagskurs 

med teamövningar 

Fas 2 första 

utvärdering i 

samband med 

kursen, andra 

utvärderingen 6 

månader efteråt 

-Simulerings-

övningar där 

teamen fick träna 

scenarion med 

efterföljande 

debriefing 

-Utbildning inför 

införandet om 

icke-tekniska 

förmågor och crew 

resourse 

management 

 

 

Förbättrade icke-

tekniska 

förmågor hos 

team-

medlemmar. 
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Weldon et al 2019 Storbrittanien & USA                                          Poäng: 30/36 Kvalitet: medel 

Titel: A surgical team simulation to improve teamwork and communication across two continents: ViSIOT 

proof-of-concept study  

Tidskrift: Journal of Surgical Education 

Problemområde 

Syfte 

Metod  

Urval 

Genomförande Strategier Resultat 

 

Problemområde: 

Tidigare forskning 

om kommunikation 

– teamarbete och 

patientsäkerhet. 

 

Syfte: 

Utveckling av 

simulering i 

operationsmiljö. 

Undersöka 

kontextens betydelse 

för insatsen och 

mätinstrumentet. 

Pilotstudie/posttest/ 

 

Frågeformulär 

uppbyggd av 

Simulation Design 

Scale, Educational 

Practice’s 

Questionnaire, 

Student Satisfaction 

and Self-Confidence 

in Learning Scale. 

 

Bekvämlighetsurval 

37 deltagare/8 

grupper 

Fas 1 genom-

förande av 

gruppträning i 

simuleringsmiljö, 

en grupp i UK, en 

i USA 

Fas 2 posttest 

-Videogenomgång 

autentiska scenario, 

där det gavs 

exempel på dåligt 

teamarbete och 

dålig 

kommunikation 

-Simulerings-

övning med 

briefing 

Multidisciplinära 

diskussioner gav 

förståelse för 

varandras 

områden. 

Reflektion till 

eget beteende. 

Viktigt med 

autentiska 

scenarion och att 

alla discipliner 

är med.  

 

 

Weller et al 2016 Nya Zealand                                                          Poäng: 27/36 Kvalitet: medel 

Titel: Improved scores for observed teamwork in the clinical environment following a multidisciplinary 

operating room simulation intervention.  

Tidskrift: New Zealand Medical Journal 

Problemområde 

Syfte 

Metod  

Urval 

Genomförande Strategier Resultat 

 

Problemområde: 

Författarna hänvisar 

till tidigare forskning 

om kommunikation 

– teamarbete och 

patientsäkerhet. 

Syfte: 

Multidisciplinär 

simuleringsövning 

för att öka 

teamarbete och 

kommunikationen i 

operationssalen. 

Quasiexperimentell 

Pretest-posttest 

 

Observationer 

utifrån BMRI-

Behavioural Marker 

Risk Index, totalt 

400 utförda av fyra 

tränade observatörer 

 

20 operationsteam 

från två sjukhus 

 

Fas 1 pretest 

(observationer)  

Fas 2 grupp-

övningar i 

simuleringsmiljö  

Fas 3 posttest 

(observationer i 

klinisk miljö) 

-Simulerings-

övningar där 

teamen fick träna 

scenarion med 

efterföljande 

debriefing 

Förbättrad 

kommunikation 

och teamarbete 

vid generell 

kirurgi. 
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