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Sammanfattning    

Intraoperativ kommunikation är av stor betydelse för patientsäkerheten. 

Operationsteamet består av flera olika yrkeskategorier som alla har ett gemensamt mål 

där patienten är i fokus. För att underlätta kommunikationen mellan och inom olika 

professioner i olika överrapporteringstillfällen finns kommunikationsverktyg att tillgå. 

SBAR och WHO´s checklista för säker kirurgi är beprövade verktyg. Syftet med studien 

är att beskriva hur teamet på operationssal kan skapa god kommunikation mellan/inom 

olika professioner intraoperativt. Metoden i studien är en allmän litteraturöversikt, ett 

strukturerat arbetssätt för att skapa en bild av det valde området. 

 

Resultatet redovisas i tre huvudkategorier och sex underkategorier. Huvudkategorier är 

trygghet, samförstånd och dialog.  Trygghet beskrivs både för patienten och för 

personalen där kommunikationen är det centrala. Kommunikationen mellan de olika 

professionerna och deras uppträdande intraoperativt påverkar patientens trygghet. 

Familjära team med samarbete, vänlighet och respekt för varandra ger samförstånd och 

ökad patientsäkerhet. Informationsutbyte med hjälp av SBAR och WHO´s checklista för 

säker kirurgi ökar patientsäkerheten då risken för att viktig information faller bort 

minskar. Perioperativa sjuksköterskor har ett gemensamt ansvar att värna om patientens 

autonomi och individuella behov. Patientens behov är i fokus för den intraoperativa 

vården. Vårdpersonal bör göras medveten om att kommunikationsbrister kan medföra 

patientlidande. 

  

 

 

 

Nyckelord: Kommunikation, Patientsäkerhet, Teamarbete, Intraprofessionell, 
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INLEDNING 

I vårt dagliga arbete på en operationsavdelning är kommunikation en viktig del. Vi 

kommunicerar med patienter och framför allt olika personalkategorier. Som 

anestesisjuksköterska och operationssjuksköterska, perioperativa sjuksköterskor, arbetar 

vi tillsammans men är samtidigt indelade i subgrupper i respektive yrkeskategori på 

operationssalen. Kommunikation på operationssalen har väckt vårt intresse genom vårt 

delade ansvar för patienten där kommunikationsbrister kan få förödande konsekvenser. 

Miljön på en operationsavdelning utgörs av en verksamhet som präglas av effektivitet, 

specialisering och högteknologisk utrustning. Arbetet utförs i en stressig vårdmiljö med 

högt patientflöde och det är ett arbete som kräver allas fulla uppmärksamhet och 

kompetens. Arbetsmiljön innefattar teamarbete där kommunikationen är en viktig 

hörnsten. Problem uppstår när teamarbete och kommunikation fallerar, 

patientsäkerheten kan då bli lidande. På vår arbetsplats är ett av fokusområdena att 

minimera vårdskador och arbeta för en trygg och säker vård. Vi kommer i vårt arbete 

fokusera på den intraoperativa kommunikationen mellan personal. 

 

 

BAKGRUND 

Perioperativ vård 

Perioperativ vård innefattar patientens vård pre-, intra- och postoperativt. Anestesi- och 

operationssjuksköterskors samt patientens perioperativa faser skiljer sig åt. Vårdandet är 

individuellt där målet är att patienten upplever hälsa och välbefinnande (Lindwall & von 

Post 2008, ss. 13-15). Hälsa utgörs av friskhet, sundhet och välbefinnande. Friskhet är i 

vardagligt tal att kroppen är i god fysik och vid god vigör. Med sundhet menas att 

människan lever ett hälsosamt liv och välbefinnande är upplevelsen av hälsa. Hälsa har 

olika innebörd för olika människor då den är mångdimensionell och framträder olika 

beroende på situation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 48-49).  

 

Preoperativ fas 

Den preoperativa fasen inleds för den perioperativa sjuksköterskan första gången hen 

träffar patienten och förbereder för att kunna ta emot professionellt. Anestesi- och 

operationssjuksköterskan gör en insamling av patientdata där yrkeskompetensen och 

den kliniska blicken har betydelse för resultatet i perioperativ vård (Lindwall & von 

Post 2008, s. 88). Att informera patienten om vad som kommer att ske under den 

perioperativa fasen är viktigt för den perioperativa sjuksköterskan där informationen bör 

vara saklig och neutral. Insamlad information via journal och andra vårdare verifieras 

tillsammans med patienten (Sundqvist, Holmefur, Nilsson & Andrezén-Carlsson 2016). 

Att skapa tillit mellan patient och perioperativ sjuksköterska görs vid första mötet 

genom att se patienten och visa att jag som sjuksköterska är här för dig. Tillit är en 

viktig del för att kunna agera utifrån patientens bästa och fokus läggs på patientens 

behov och önskningar (Sundqvist & Andrezén-Carlsson 2013). 
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Intraoperativ fas 

Den intraoperativa fasen påbörjas när patienten tas emot på operationssalen och avslutas 

vid ankomst till den postoperativa avdelningen. Patientens behov styr de 

anestesiologiska och kirurgiska behandlingarna där målet är att uppnå hälsa. Vårdandets 

mål i fasen är att bevara patientens integritet och skydda mot skador och faror så att 

kroppen inte kränks eller skändas (Lindwall & Von Post 2008, ss. 91-94). 

Sjukvårdspersonalen har ett tydligt ansvar för att inte kränka patienterna i det vårdande 

samtalet och i överrapportering till kollegor (Dahlberg & Segesten 2010, s 202).  

 

Postoperativ fas 

Postoperativa fasen avslutar den perioperativa vården. Patienten överrapporteras till 

postoperativ avdelning och en utvärdering görs av den givna vården (Lindwall & von 

Post 2008, ss. 94-95). Den vanligaste överrapporteringen sker muntligt mellan 

perioperativa sjuksköterskor och övertagande personal utan inblandning av patienten. 

Användning av strukturerad kommunikation är att föredra (Sharp 2012, ss. 115-116). 

 

Kommunikation  

Verbal kommunikation 

Definitionen av kommunikation enligt Nationalencyklopedin är när två eller flera 

personer överför information språkligt eller icke verbalt till varandra. Begreppet kan 

härledas till latinets communicare som betyder gemensam och göra någon delaktig 

(Eide & Eide 2009, s. 21; Fossum 2013, s. 23).  I professionell och omvårdnads-

orienterad kommunikation är huvudsyftet “att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande” (Eide & Eide 2009, s. 23). Vårdande som 

präglas av vårdvetenskap kännetecknas av att sjukvårdspersonalen förhåller sig öppen 

och följsam för patienten och vårdandet måste få ta tid (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 

179, 185). Anestesi- och operationssköterskan ska vid intraoperativ omvårdnad skapa 

tillit och förtroende hos patienten (Riksföreningen för operationssjukvård 2011, 

Riksföreningen för anestesi- och intensivvård 2012). För att uppnå trygghet är det 

nödvändigt att patienten känner sig sedd och lyssnad på (Fossum 2013, s. 434). 

 

Icke-verbal kommunikation 

Den icke verbala kommunikationens färdigheter består av att mottagaren ser, hör och 

förstår samt bekräftar, motiverar och stödjer sändaren. Detta görs genom 

ögonkontakt, röstläge, kroppshållning samt små kroppsrörelser. Extra viktig är icke-

verbal kommunikation när vårdrelationen innefattar direktkontakt med patientens kropp 

(Eide & Eide 2009, ss. 235-237). Kroppen kan tolkas som en materiell fysisk boning 

och uppfattas sårbar vid sjukdom eller skada. Patienten har rätt att känna värdighet och 

delaktighet vid kirurgi (Lindwall & von Post 2008, s. 34). Intraoperativt används icke-

verbal kommunikation i stor omfattning i kategorierna lyssna, se, förstå och i förväg 

veta nästa moment.  Lyssna innebär att ta in ljud från personalens röstläge, 

övervakningsutrustning samt övrig utrustning på operationssalen. Den perioperativa 

personalen tittar och avläser patienten och medarbetarnas kroppsspråk.  Förstå och tolka 

signalerna är en förutsättning för att ligga steget före (Mitchell, Flin, Yule, Mitchell, 

Coutts & Youngson 2010). 
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Kommunikationsverktyg 

Ökad arbetsbelastning ökar risken för brister i kommunikationen. Flertalet avvikelser 

inom vården beror på stress och ansträngd arbetsmiljö. Under stressade situationer är 

det av största vikt att använda strukturerad kommunikation. Vid kommunikation mellan 

personal på operationssalen används kommunikationsverktyg såsom SBAR och WHO’s 

checklista för säker kirurgi. Verktygen har sitt ursprung från flygindustrin, som hälso- 

och sjukvården sedan många år jämförs med, gällande kommunikation och teamarbete. 

Flygindustrin i USA analyserade orsaken till de många flygolyckorna under 1960 och 

1970-talet och kom fram till brister i kommunikationen, beslutsfattande samt ledarskap i 

teamet. Cockpit Resource Management (CRM) skapades utifrån antagandet att misstag 

gjorda av människan kan ske, men med CRM kan potentiella risker identifieras, 

reduceras och hanteras. Initialt involverades enbart personalen i cockpit men 

namnändringen från Cockpit till Crew ledde till att samtliga yrkeskategorier blev 

delaktiga i kommunikationen i teamet vid nödsituationer. Den mänskliga faktorns 

betydelse i olika händelseförlopp uppmärksammades. Tydlig struktur och 

standardisering reducerar riskerna för att misstag upprepas (Sharp 2012, ss. 24, 39-41).  

 

SBAR 

SBAR härstammar från amerikanska flottan för att kommunicera snabbt och 

strukturerat som en del av CRM. Utseendet SBAR har idag utformades av Kaiser 

Permanente i Colorado USA och används över hela världen (Institute for Healthcare 

Improvement, 2017).  SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och 

Rekommendation (se bilaga 1). Lämplig metod för strukturerad kommunikation är 

rapport i vårdens övergångar såsom mellan arbetspass på en vårdavdelning, vid 

transport mellan vårdavdelningar och vid intagning på operationsavdelning. Vidare kan 

verktyget användas vid konsultationer, avstämningar under operativt arbete såsom 

under behandling av hjärtstopp, under traumabehandling samt under kirurgiskt arbete. 

SBAR kan också användas inom administrativt arbete, i dokumentation och vid 

föredrag på möten (Wallin & Thor 2008). År 2010 lanserades SBAR i Sverige av 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Verktyget underlättar, strukturerar och 

effektiviserar informationsutbytet mellan vårdpersonal där syftet är att få en gemensam 

uppfattning och förståelse kring situationen (Sharp 2012, ss. 69-71).  

                         

Checklista för säker kirurgi 

Världsalliansen för patientsäkerheten som är en del av Världshälsoorganisationen 

(WHO) har arbetat fram en checklista för säker kirurgi (se bilaga 2). Det är ett 

kommunikationsverktyg och hjälpmedel för att reducera antalet komplikationer i 

samband med kirurgiska ingrepp samt skapa bättre kommunikation i operationsteamet. 

WHO’s checklista för säker kirurgi infördes i Sverige 2009/2010 och WHO’s mål var 

att 2500 sjukhus världen över skulle ha implementerat checklistan vid slutet av 2009 

(Agerberg 2009). Metoden är enkel att använda och ej tidskrävande (Sharp 2012, s. 

101).  En stor banbrytande studie gjordes av Haynes et al. (2009) för att se effekterna 

vid införandet av checklistan på åtta sjukhus världen över mellan oktober 2008 till 

september 2009. Checklistan delar in operationsprocessen i tre faser som motsvara tre 

tidsperioder i den normala arbetsgången vid operation. Fas ett är innan anestesistart där 

patientens identitet och vilket ingrepp som ska genomföras bekräftas samt att 
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operationsområdet är markerat. Kontroll görs av patientens allergier och fasta.  Fas två, 

time out, är innan operatören lägger incisionssnittet.  Operationsteamet stannar upp i 

sina sysslor och fokuserar på informationsutbytet och alla i teamet presenterar sig. 

Patientidentitet och ingrepp bekräftas återigen samt risker och möjliga kritiska moment 

lyfts fram. I den avslutande fas tre, time off, efter att operatören avslutat operationen, 

redogör operatören vilket ingrepp som genomförts och operationssköterskan bekräftar 

att instrument och dukar stämmer. Operatör ordinerar postoperativa direktiv och 

kontroll av prover och preparat utförs. Till sist reflekterar teamet över den egna insatsen 

och eventuell förbättringspotential. Tillsammans består dessa faser av 19 kritiska 

punkter som skall penetreras från det att patienten kommer in på operationssalen till 

dess att patienten lämnar (Sharp 2012, ss. 101-103; WHO 2017).  

 

Teamarbete 

Teamarbete definieras enligt Katzenbach och Smith (1998) som en mindre grupp av 

personer med olika kompetens som arbetar mot ett gemensamt mål där alla är beroende 

av varandra. Teamets medlemmar har kompletterande kompetenser samt samma 

ansvarsskyldighet. Detta urskiljer ett team från en grupp. Antalet personer i teamet kan 

variera men för att hålla ihop teamet mot det gemensamma målet och syftet är det 

enklare om antalet är få (Katzenbach & Smith 1998, ss. 45-61).  

 

Teamarbete på operation 

På operationsavdelningen består varje team på en operationssal av anestesi- 

sjuksköterska, operationssjuksköterska, undersköterska, kirurg samt anestesiolog. Varje 

yrkeskategori bidrar med sin kompetens och jobbar mot gemensamma mål som består i 

att ta hand om patienten och utföra dagens operationsprogram. Samtliga 

yrkeskategoriers kompetens är en viktig kugge i teamet. Anestesi- och 

operationssköterskan har som uppgift inom sitt respektive yrkesområde att leda, 

prioritera och samordna vårdarbetet kring patienten (Riksföreningen för 

operationssjukvård 2011, Riksföreningen för anestesi- och intensivvård 2012). Silén-

Lipponen, Tossavainen, Turunen & Smith (2005)  påvisar i sin studie vikten av att 

personalen på operationssalen känner sig förtrogen med medlemmarna i teamet. Delat 

ansvar i teamet gjorde det möjligt att upptäcka risker för patienten och att förhindra 

misstag. Svårigheter uppstår när teammedlemmarna ofta byts ut på grund av 

verksamhetens behov. 

 

Patientsäkerhet 

SKL inledde 2006 tillsammans med samtliga landsting och regioner i Sverige en 

nationell satsning på säker vård genom flera åtgärdspaket för minska antalet 

vårdrelaterade infektioner, läkemedelsfel, fall och trycksår. Socialstyrelsen gör årliga 

lägesrapporter om patientsäkerheten i Sverige. Internationellt satsar organisationer 

såsom WHO och Institute for Healthcare Improvement (IHI) stort på 

patientsäkerhetsfrågor (Lindh & Sahlqvist 2012, ss. 24-26). 

 

Patientsäkerhet definieras enligt Socialstyrelsen som skydd mot vårdskada. En 

vårdskada uppstår när en patient drabbas av lidande, kroppsligt eller psykiskt, eller 
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sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas. Samtlig personal som arbetar inom 

hälso- och sjukvård omfattas av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) där vårdgivaren 

har skyldighet att vidta åtgärder, så att patienterna inte drabbas av vårdskada. 

Personalen har skyldighet att rapportera vårdskada som uppstått och vårdskada som 

skulle kunnat uppstå (Riksdagen 2016).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) skriver att hälso- och sjukvårdsverksamhet 

ska bedrivas så att kraven på god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska 

tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet samt säkerhet (Riksdagen 2017). 

Vid avsaknad av hot infinner sig känslan av trygghet. Vårdpersonal har till uppgift att 

reducera hoten och inge trygghet och säkerställa vården (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 

83-87). 

 

Etiskt ansvar 

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är mötet med patienten en 

tvåvägskommunikation där patientens delaktighet beaktas (Dahlberg & Segesten 2010, 

s. 109).  I kompetensbeskrivningarna för anestesi- och operationssjuksköterskor betonas 

vikten av patientens självbestämmande och att integriteten bevaras. Varje patient är unik 

och dennes individuella behov styr vårdarbetet (Riksföreningen för operationssjukvård 

2011, Riksföreningen för anestesi- och intensivvård 2012). Med ett etiskt ansvar ska 

vårdpersonalen bidra med sin kunskap på bästa möjliga sätt där kommunikation är 

grunden. Förutsättning för att identifiera den aktuella situationen och att förebygga 

vårdskada är att vårdpersonalen lyssnar aktivt och kommunicerar. Kommunikation kan 

ses som kvalitetssäkring (Eide & Eide 2009, ss 27, 54, 118-120).  Risk för vårdlidande 

finns när patientens upplevda vårdbehov och förväntan på vård inte tillfredsställs 

(Arman 2012, s. 189). 

 

Vården är en högriskbransch såsom flyg-, rymd- och kärnkraftsindustrin där olyckor 

och misstag inte får förekomma. Vårdpersonalen bör göras medveten om risker som kan 

leda till vårdskador och lära av de misstag som begås. Väl fungerande kommunikation 

är grunden för att vården skall vara säker. Störst kommunikationsbrist är när 

information saknas, att information inte bekräftas mellan sändare och mottagare samt 

otydliga överenskommelser om vad som skall göras och av vem. Teamarbete, 

kommunikation och patientsäkerhet går hand i hand (Lindh & Sahlqvist 2012, ss. 31-33, 

105-107).  

 

PROBLEMFORMULERING 

I den högteknologiska miljö som en operationsavdelning utgör krävs att kommunikation 

och teamarbete mellan de olika yrkeskategorierna under den intraoperativa fasen 

fungerar för att kunna utföra god och säker vård. Det är av största vikt att använda 

strukturerad kommunikation och kommunikationsverktyg såsom SBAR och WHO’s 

checklista för säker kirurgi. Utifrån erfarenhet används kommunikationsverktygen ej 

korrekt för att säkerställa god vård för patienten. Varje operationssal har sitt team som 

består av en liten grupp människor med olika kompetens som arbetar mot ett 

gemensamt mål där samtliga personalkategorier är beroende av varandra. Problem 

uppstår när teammedlemmarna inte respekterar varandras profession och kompetens. 



 6 

Anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan har till uppgift att tillsammans 

värna om patientens autonomi och individuella behov. Patientens behov står i centrum 

för att den intraoperativa vården skall bli den bästa möjliga för varje individ. 

Vårdpersonal bör göras medveten om att kommunikationsbrister kan medföra lidande 

för patienten. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur teamet på operationssalen kan skapa god kommunikation 

mellan/inom olika professioner intraoperativt. 

 

 

METOD 

Denna studie består av en allmän litteraturöversikt där fokus är på kommunikation 

mellan personal intraoperativt. Enligt Friberg (2012) är en litteraturöversikt ett 

strukturerat arbetssätt för att skapa en bild av det valda området. Texterna väljs ut för att 

kvalitetsgranskas och analyseras. Det resulterar sedan i en beskrivande översikt av 

området (Friberg 2012, ss. 133-135). 

 

Datainsamling 

Databaser som vi sökt i är Cinahl och Pubmed och sökningen gjordes under våren 2017. 

Sökorden som vi använt är patient safety, operating room, teamwork, operating theatre, 

communication, communication failure, WHO checklists och checklist i olika 

kombinationer (se bilaga 3). Urvalet gjordes utifrån årtalen 2009 till 2017 och språket 

engelska. I Cinahl valdes peer reviewed och tillgängligt abstract. De viktigaste 

inklusionskriterierna var att studien skulle äga rum på operationssalen och att hela 

operationsteamet var involverat. Utifrån artikelns titel valdes lämpliga artiklar fram och 

abstracten lästes. De som inte svarade an på syftet selekterades bort, vilket resulterade i 

12 artiklar. Två av artiklarna hittades via manuell sökning. Av dessa 12 artiklar 

exkluderades två artiklar då de efter närmare genomgång inte uppfyllde vårt syfte. De 

artiklar som valdes ut är både kvalitativa och kvantitativa studier. 

 

Datanalys 

För att få en helhetsbild av det insamlade materialet läste författarna igenom artiklarna 

noggrant ett flertal gånger var och en för sig. Under arbetets gång användes postit-

lappar och färgmarkeringar för att underlätta kategoriseringen av materialet. Artiklarnas 

resultat skrevs in i en tabell för att få en mer överskådlig bild av vårt material. 

Tillsammans sammanställdes meningsbärande enheter som svarade an på studiens syfte. 

Från helhet ur resultaten gavs delar och därefter skapades en ny helhet. Med tiden växte 

tre huvudkategorier och sex underkategorier växte fram.          
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RESULTAT 

Ur artiklarna växte tre huvudkategorier och sex underkategorier fram. 

   

Tabell 1 Huvudkategori och underkategori 

Trygghet • Beredskap och strategier 

• Bekräftelse av information interdisciplinärt  

Samförstånd • Interdisciplinärt samarbete kring patienten 

• kunskap och konflikter 

Dialog • Säkerhetsklimat och arbetsmiljö 

• Konversation 

 

Trygghet 

Beredskap och strategier 

I flertalet av artiklarna framkommer trygghet för patienten som en central del. För att 

öka tryggheten samt kontinuiteten för patienter som skall genomgå operation är det 

önskvärt för den intraoperativa sjuksköterskan att träffa patienten preoperativt enligt en 

studie av Sandelin och Gustafsson (2015). De hänvisar till att preoperativt samtal ger en 

grundförutsättning för säker omvårdnad och genererar patientsäkerhet intraoperativt. 

Vid de tillfällen perioperativa sjuksköterskan inte träffat patienten tidigare är det av stor 

vikt att etablera en lugnande atmosfär. Det kan åstadkommas genom att vara nära 

patienten, inge förtroende och skapa tillit (Sandelin & Gustafsson 2015). Patienten 

hälsas välkommen till operation och den intraoperativa personalen för en öppen dialog 

och kommer därefter överens om en gemensam plan och ett gemensamt mål (Gillespie, 

Gwinner, Chaboyer & Fairweather 2013).  För den intraoperativa personalen genererar 

WHO checklista för säker kirurgi en förståelse för situationen samt att beredskapen för 

säker omvårdnad och medvetenheten om kritiska situationer ökar. Trygghet för 

patienten säkerställs genom att operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan har 

strategier för att förhindra otrevliga situationer, framför allt om patienten är vaken och 

är i en sårbar situation under operationen. Det kan vara personal som uppträder oetiskt 

och behöver en tillsägelse eller att något inte går som planerat. En annan form av 

strategi är att vara formell eller ha ett distanserat tillvägagångssätt för att behålla 

patientsäkerheten (Sandelin & Gustafsson 2015). 

 

Bekräftelse av information interdisciplinärt 

När informationsutbytet sker strukturerat, koncist och sakligt möjliggörs det för 

teammedlemmarna intraoperativt att bygga en gemensam bedömning av situationen. 
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Detta är betydelsefullt i en livshotande och tidspressande situation (Gillespie et al. 

2013). Haynes et al. (2009) implementerade WHO checklista för säker kirurgi och efter 

införandet sjönk frekvensen av alla komplikationer från 11 % till 7 %. Dödligheten efter 

kirurgiska ingrepp studerades och de minskade från 1,5 % till 0,8 %. När checklistan 

användes och personalen kommunicerade med varandra och fick information gällande 

patientidentitet bekräftad, minskade den totala frekvensen av kirurgutlösta infektioner 

och oplanerade reoperationer signifikant. Resultatet visar att efter införandet av 

checklistan var personalen mer frekvent med att framför allt bekräfta patientidentitet 

och operationsmarkering på patienten. De sex uppmätta säkerhetsindikatorerna 

(utvärdering av patientens luftväg, användning av pulsoximeter, tillgänglig venaccess, 

antibiotikaprofylax, bekräftad patientidentitet och antalet kompresser samt instrument 

kontrollräknade) ökade från 34 % till 57 % efter implementeringen. Studien visar 

samma effekt oberoende av om studien var utförd i ett höginkomstland eller 

låginkomstland. Att få sin information bekräftad interdisciplinärt stärker 

patientsäkerheten skriver Gillespie et al. (2013). Däremot vittnar författaren, Gillespie, 

om att det vid tillfällen förekom “time outer” där hela operationsteamet inte var 

närvarande och att WHO´s checklista inte drogs i sin helhet. Enligt en studie av Norton, 

Singer, Sparks, Ozonoff, Baxter och Rangel (2016) påvisas att en implementering av 

WHO checklista för säker kirurgi ökar patientsäkerheten och kommunikationen mellan 

teammedlemmar. Erestam, Haglind, Bock, Erichsen-Andersson och Angenete (2017) 

studerade effekterna av en reviderad och återinförd checklista för säker kirurgi. Det 

fanns ett behov av förbättring av strukturen vid användandet av checklistan, men 

effekterna av återinförandet var oförändrade vad gäller kommunikation och samarbete 

mellan olika professioner intraoperativt. I en studie av Gillespie, Withers, Lavin, 

Gardiner och Marshall (2016) varnar deltagarna för att checklistan för säker kirurgi 

används av slentrian. Det finns risk för att teammedlemmar varken lyssnar eller tänker 

på den information som delges om patienten under genomgången. Det framkommer 

också att ”time outen” borde vara mer patientcentrerad. Den bör göras innan patienten 

sövs så att de kan medverka i time outen. Att ha flera tillfällen att checka av information 

kring patienten ansågs viktigt för att bevara patientsäkerheten samt för att förebygga 

möjliga fel eller misstag. 

 

Samförstånd 

Interdisciplinärt samarbete kring patienten 

Samarbete mellan intraoperativ personal påverkas positivt när de får arbeta tillsammans 

under en längre tid. De utvecklar då en förståelse för varandras kapacitet och kan 

koordinera varandras handlingar med få ord och gester (Gillespie et al. 2013). Familjära 

team leder till bra kommunikation och teamarbete enligt Gillespie, Chaboyer, 

Longbottom och Wallis (2009). Samarbete, vänlighet och respekt för varandra ökar 

engagemanget i teamarbetet (Erestam et al. 2017). Sandelin och Gustafsson (2015) 

påpekar att familjära team bidrar till ökad patientsäkerhet. Jämställt samarbete upplevs 

när personal från olika professioner respekterar varandra och är engagerade samt arbetar 

mot ett gemensamt mål. Samarbetet blir då konstruktivt. Däremot upplevdes det 

riskfyllt och extremt påfrestande när teammedlemmar är okända för varandra. I studien 

av Kurmann et al. (2014) redogörs att förekomsten av postoperativa komplikationer var 

signifikant högre i ett nybildat team. Detta jämfördes med ett väl inarbetat team som 

arbetat ihop under ett halvår intraoperativt. Gillespie, Chaboyer och Fairweather (2012) 
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studerade kommunikationsfel och störningar intraoperativt. Där framkom ett samband 

mellan hur väl ett team kände varandra och antalet kommunikationsfel. Team som 

kände varandra väl hade färre kommunikationsfel. I akuta situationer är det fördelaktigt 

med subteam i det intraoperativa teamet, då var och en har sin speciella uppgift och med 

ökad erfarenhet övergår den verbala kommunikationen till icke verbal kommunikation 

enligt Gillespie et al. (2009).  

 

Kunskap och konflikter 

Relationerna kan bli ansträngda om medlemmarna i teamet inte vågar uttrycka sina 

kunskaper och okunskaper, vilket framkommer i Gillespie et al. (2013).  Detta kan leda 

till förlorade tillfällen då det är nödvändigt att utbyta information eller förtydliga 

oklarheter kring en situation peroperativt. Frånvaro av professionell respekt av varandra 

och bristande kommunikation mellan teammedlemmar hindrar andras försök att 

förbättra teamets prestationer. Brist på erfarenhet kan bidra till att kommunikationsfel 

uppstår skriver Gillespie, Chaboyer och Fairweather (2012).  I en tidigare studie av 

Gillespie et al. (2009) beskrivs att osäkerhet hos teammedlemmar ökar potentialen för 

konflikter och påverkar kommunikationen och teamarbetet i negativ riktning. Likaså om 

personalen inte har förståelse för varandras personligheter i teamet kan detta leda till 

missförstånd och fel i kommunikationen. Mer erfaren personal utvecklar en förmåga att 

hantera situationer där det ges utrymme för olika personligheter. I studien som gjordes 

innan införandet av WHO checklista för säker kirurgi hade varje operationsteam sin 

egen checklista, där det inte fanns någon klarhet vem som hade ansvaret och när den 

skulle utföras. Gillespie, Chaboyer och Fairweather (2012) påpekar vikten av 

samförstånd vid checklistans time out för att alla ska kunna vara delaktiga. I studien 

observerades ett fåtal “time outer” och vid några tillfällen var inte alla närvarande eller 

inte redo. Tillfället för informationsutbyte och att öka det interdisciplinära samarbetet 

intraoperativt går då förlorat. En känsla av mindervärde kan inträffa när någon i teamet 

blir utesluten från intraoperativa patientarbetet skriver Sandelin och Gustafsson (2015). 

Någon av medlemmarna i teamet utesluter och tar hela ansvaret för mötet och 

kommunikationen med patienten och inte vill delge informationen till övriga 

teammedlemmar. När den intraoperativa personalen samarbetar och deras professionella 

kunskaper respekteras erhålls det bästa för patienten (Sandelin & Gustafsson 2015). 

 

Dialog 

Säkerhetsklimat 

Implementeringen av WHO´s checklista bidrog till förbättrad patientsäkerhet och 

förebyggde fel och komplikationer (Norton et al. 2014). Vid ett sjukhus i Florida 

utfördes en studie av Cabral, Eggenberger, Keller, Gallison och Newman (2016) där 

WHO checklista för säker kirurgi reviderades. Checklistan utformades efter sjukhusets 

behov och önskemål. Alla personalkategorier upplevde att kommunikationen 

förbättrades efter revideringen och likaså uppfattningen om säkerhetsklimatet. Inom 

termen säkerhetsklimat omfattas all form av patientsäkerhet. I checklistan för säker 

kirurgi ingår en presentation av personal som närvarar vid operationsstart som i studien 

av Norton et al. (2016) ansågs av några deltagare vara bortkastad tid. Efter hand 

upptäckte flertalet att presentationen ökade familjariteten. Dessutom förbättrades 

arbetsmiljön och kommunikationen mellan professionerna på operationssalen. Viktigt är 
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att etablera en relation till teammedlemmarna vid operation, speciellt de som är 

obekanta för varandra (Gillespie et al. 2013). Detta bör göras för att stärka 

säkerhetsklimatet. Randmaa, Mårtensson, Swenne och Engström (2014) redogör i sitt 

resultat att ett år efter implementering av kommunikationsverktyget SBAR hade 

felrapporterna härledda till kommunikation sjunkit från 31 % till 11 % i 

interventionsgruppen.  Säkerhetsklimatet i interventionsgruppen ökade signifikant. 

 

Konversation 

Randmaa et al. (2014) skriver att när SBAR infördes påverkades kommunikationen 

mellan olika professioner positivt. Likaså förbättrades kommunikationen inom den egna 

professionen. De positiva effekterna sågs i interventionsgruppen. Erestam et al. (2017) 

visar i sin studie att vid en reviderad checklista för säker kirurgi är kommunikationen 

bättre inom den egna professionen än mellan de olika professionerna på operationssal. 

Deltagarna poängterade vikten av ett öppet klimat där alla, oberoende av profession, 

vågar kommunicera med varandra. Sandelin och Gustafsson (2015) skildrar i sin studie 

att en kontinuerlig kommunikation under den intraoperativa fasen mellan perioperativa 

sjuksköterskor ökar samarbetet. I samma studie beskrivs att med icke verbal 

kommunikation genom kroppsspråk mellan anestesisjuksköterskan och 

operationssköterskan görs de medvetna om patientens hälsa och välbefinnande och om 

nödvändigt vara beredda på akuta åtgärder. Personalen lär sig förstå varandras sätt att 

kommunicera både verbalt och icke verbalt. När operationssköterska och kirurg är 

förtrogna med varandra kan operationssköterskan följa kirurgens operationsteknik och 

därigenom assistera och vara steget före. Kommunikationen sker genom små gester och 

rörelser. Genom beteenden och handlingar av den intraoperativa personalen säkerställs 

patientsäkerheten enligt Gillespie et al. (2013).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av metod till denna studie föll på allmän litteraturöversikt då den metoden är 

lämplig vid uppsatsskrivning på kandidatnivå (Friberg 2012, s 133). För att belysa syftet 

hade en kvalitativ studie med observationer och/eller intervjuer varit möjlig, men det 

krävs mer tid för den typen av studie. Att välja både kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar innebär en större mängd data som speglar både statistik och 

upplevelser. Författarna upplevde dock svårigheter att omvandla siffror till beskrivande 

text. Utgångspunkten var från början att studera kommunikation och patientsäkerhet i 

relation till arbetsmiljön på operationssal. Efter en initial sökning av artiklar upptäcktes 

att området blev för stort så att en avgränsning var nödvändig. Syftet ändrades till att 

studera hur patientsäkerheten påverkas av kommunikationen inom och mellan olika 

professioner intraoperativt. Strävan var att samla de mest aktuella data och därför valdes 

att begränsa tidsramen för publiceringen av artiklarna till år 2009-2017. Många av de 

nyare artiklarna är dock litteraturstudier och fick därför exkluderas. Risken finns att 

värdefulla artiklar missats eftersom artiklarna valdes ut i första hand utifrån deras titel 

och därefter lästes abstracten. Författarna har funnit att kommunikation studerades 
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mycket i början av 2000-talet och att flertalet av de nyare artiklarna inom 

kommunikation intraoperativt handlar om WHO checklista för säker kirurgi.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva hur patientsäkerheten påverkas av kommunikationen 

mellan/inom olika professioner intraoperativt. Tre huvudkategorier framträdde under 

arbetets gång. Huvudkategorierna kan vara svåra att särskilja då de har en tendens att gå 

in i varandra genom att påverka och påverkas av varandra.  

 

Trygghet 

Trygghet för patienten skapas genom det preoperativa samtalet. Det ger förutsättningar 

för säker omvårdnad, kontinuitet och den intraoperativa sjuksköterskan kan inge 

förtroende och skapa tillit. Med detta arbetssätt uppfylls Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30).  Genom en öppen dialog med patienten kan vården planeras gemensamt och 

mål upprättas. Dialogen bör föras så att patienten känner delaktighet. Författarna till 

denna studie upplever dock att det preoperativa samtalet äger rum på operationssalen 

strax innan patienten ska sövas eller erhålla blockad. Tiden för samtal är kort och 

värdefull. Dels för att få fram all information som den perioperativa sjuksköterskan 

behöver, dels för att kunna skapa tillit och förtroende. Patientens integritet och 

värdighet bör beaktas då patienten befinner sig i en utsatt situation. Här genomförs 

WHO´s checklista för säker kirurgi första del. All personal på operationssalen får under 

checklistans andra fas, time out, ta del av samma information. Strukturerad 

kommunikation och informationsutbyte genererar förståelse och en gemensam 

bedömning av situationen. Undvikbara risker som kan leda till vårdskada reduceras när 

operationsteamet informerats och handlingsberedskap skapas inför kritiska moment. Det 

är av stor vikt att alla är delaktiga och lyssnar. WHO´s checklista får inte användas 

slentrianmässigt och alla delar ur den är lika viktiga. Flera studier i resultatet visar på att 

WHO´s checklista inte används på ett korrekt sätt där delar uteslutits eller att personal 

inte varit delaktig. Det kan bestå i att all personal inte är närvarande på salen eller att 

operationssköterskan inte är klar med sina förberedelser.  Det kan finnas många orsaker 

till att checklistan inte blir utförd på ett korrekt sätt. En av orsakerna kan vara att 

operatören inte anser sig inte ha tid att vänta på “time outen” precis innan incisionen, 

utan vill att den ska dras i genom så fort som möjligt när hen kommer innanför dörren 

till operationssalen. Andra orsaker till att hela checklistan inte följs kan vara att 

personalen inte anser att alla punkter inte är lika viktiga. I en studie av Singer et al. 

(2016) redogörs hela checklistan i bara 3 % av 207 operationer. Rönnberg och Nilsson 

(2015) skriver i sin studie att mindre än hälften av personalen hade fått någon form av 

utbildning kring WHO´s checklista. Utan utbildning kan det vara svårt att använda den 

på rätt sätt. Att lära muntligt av andra kan leda till felanvändning. Det kan till exempel 

visa sig genom felordinationer och feladministrering av läkemedel. Vår studie visar att 

om WHO´s checklista används på ett icke korrekt sätt äventyras patientsäkerheten och 

skapar otrygghet.   
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Samförstånd 

Samförstånd påverkas av hur väl teammedlemmarna känner varandra visar flera av 

studierna. Familjära team där teammedlemmarna arbetat ihop och känner varandra leder 

till bra kommunikation och teamarbete. Respekt för varandras professioner, kompetens 

och personligheter skapar ett bättre teamarbete. Silén-Lipponen, Tossavainen, Turunen, 

Smith och Burdett (2004) belyser fenomenet tillit till varandras professionalism för att 

möjliggöra att teammedlemmarna har överseende för kunskapsbrister och kan genom 

flexibilitet ge god omvårdnad. I en av studierna i vårt resultat (Kurmann et al. 2014) 

påvisades att de postoperativa komplikationerna var signifikant högre i ett nybildat team 

jämfört med ett väl inarbetat team. Bristande erfarenhet, osäkerhet och bristande 

förståelse för varandra är faktorer som påverkar teamarbetet negativt visar resultatet i 

vår studie. Samtidigt är det viktigt att var och en i personalstyrkan vågar stå upp och tala 

om när något riskerar att bli fel. Det åligger oss som vårdpersonal att vidta åtgärder så 

patienten ej utsätts för vårdskada. En vårdskada kan leda till ett långt vårdlidande. 

Under operation utsätts patienten för många risker till exempel tryckskador relaterat till 

kroppsställning eller lång operationstid. De intraoperativa sjuksköterskorna har här ett 

gemensamt ansvar för patientens säkerhet. Att känna samhörighet och att vara delaktig i 

teamarbetet är en förutsättning för god patientsäkerhet. Silén-Lipponen et al. (2004) 

beskriver däremot att anestesisjuksköterskorna och operationssjuksköterskorna kände 

större tillhörighet till sina egna subgrupper än till operationsteamet på salen. Rydenfält, 

Johansson, Larsson, Åkerman och Odenrick (2011) belyser också problemet att 

tillhörigheten inom det egna subteamet känns större än tillhörigheten i hela 

operationsteamet. Det kan bero på att anestesisjuksköterskan och 

operationssjuksköterskan har olika infallsvinklar och arbetar utifrån olika perspektiv. 

Det kan också bero på brist på respekt för varandras yrkesprofession. Utan 

kommunikation kan detta leda till konflikter i stället för ett gott samarbete och 

patientsäkerheten påverkas.  

 

Dialog 

Resultatet i vår studie visar att kommunikationen förbättras intraoperativt i samband 

med att kommunikationsverktygen WHO´s checklista och SBAR implementerades. Det 

gäller både kommunikationen inom den egna professionen och kommunikationen med 

andra professioner. WHO´s checklista och SBAR innebär att teamet kommunicerade på 

ett strukturerat sätt. Detta gör att risken minskar för att viktig information angående 

patienten tappas bort. SBAR är ett bra verktyg vid överrapporteringar till andra enheter 

och mellan olika personalkategorier. Detta får stöd i studier gjorda på enheter såsom 

barnakutavdelning och intensivvårdsavdelning för barn (Fabila, Hee, Sultana, Assam, 

Kiew & Chan (2016) och Martin & Ciurzynski (2015). Fördelarna är många när 

verktyget är väl inarbetat och alla arbetar efter samma struktur. Överrapporteringen 

innehåller information av vikt som är klar och koncist. Inget onödigt tas med och 

rapporteringarna blir konsekventa.  Rönnberg & Nilsson (2015) skriver i sin studie att 

en positiv konsekvens av WHO´s checklista är presentationen av alla teammedlemmar. 

Ytterligare en positiv konsekvens var möjligheten att bekräfta allas expertområde och 

känslan av att vara en i teamet ökade. De ansåg också att patientsäkerheten ökade i 

samband med ett mer strukturerat sätt att kommunicera. Säkerhetsindikatorer som 

patientidentitet, vilken operation som skall utföras och sidomarkering vid pariga organ 

kommer till allas kännedom. Författarna till denna studie anser att kontinuerlig 
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kommunikation mellan alla professioner intraoperativt bidrar till samarbete och god 

patientsäkerhet. Förtrogenhet mellan teammedlemmarna leder till att kommunikationen 

övergår mer och mer till en icke verbal konversation.  

 

Hållbar utveckling 

Kommunikation inom vården är betydelsefull för patientsäkerheten. Vid tätt samarbete 

med olika professioner som en operationssal utgör blir det extra påtagligt när 

kommunikationen fallerar. För att få en hållbar utveckling krävs utbildningsinsatser i de 

kommunikationsverktyg som finns att tillgå. Det bör vara ett sjukhusövergripande 

ansvar så att alla medarbetare får samma utbildning. Genom god kommunikation kan 

vårdskador och patientlidande undvikas, och därmed minskas samhällskostnaden.   

 

Praktiska implikationer 

Då WHO´s checklista för säker kirurgi redan används på operationsenheter världen över 

är det viktigt att den efterföljs korrekt och i sin helhet. Lokala variationer av checklistan 

kan förekomma för att anpassas till den egna verksamheten. Kommunikationsverktyget 

SBAR kan användas vid alla överrapporteringstillfällen. För att åstadkomma 

professionella team krävs att samma team arbetar ihop kontinuerligt. 

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet i vår studie visar att kommunikation mellan de olika professionerna och deras 

uppträdande påverkar patientens trygghet. Intraoperativa team där medlemmarna känner 

varandra leder till ökad patientsäkerhet och att de postoperativa komplikationerna 

minskar. 

Strukturerad kommunikation genom kommunikationsverktygen SBAR och WHO´s 

checklista för säker kirurgi har positiva effekter på säkerhetsklimatet intraoperativt. 

SBAR genererar en tydlig rapportering mellan vårdpersonal. WHO´s checklista för 

säker kirurgi medför trygghet för patienten då patientidentitet, operationsingrepp, 

allergier och operationsmarkering verifieras ett flertal gånger. När operationsteamet har 

delgivits samma information skapas ett samförstånd kring patienten, en dialog skapas. 

Vår studie visar att erfarenhet, respekt och bra relationer skapar de bästa 

förutsättningarna för god kommunikation, bra teamarbete och patientsäkerhet.  

 

Vidare forskning inom intraoperativt teamarbete och kommunikation behövs för att 

belysa den svenska arbetsmiljön på operationssal. Genom en tvärprofessionell kvalitativ 

studie kan vidare studier genomföras. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

                         

SBAR – icke akut situation 

S Situation 

Vad är problemet/anledningen till kontakt? 
 
Ange: 
Eget namn, titel, enhet patientens namn, ålder, eventuellt personnummer. 
Jag kontaktar dig för att ... 

B Bakgrund  

Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills 

nu. 
 
Informera om: 
Tidigare och nuvarande sjukdomar av betydelse. Kort rapport av aktuella problem och behandlingar tills nu. 
Eventuell allergi.  
Eventuell smittorisk.                     

A Aktuellt tillstånd  

Status: 
Rapportera: 
Vitala funktioner. Aktuellt status kopplat till situationen. 
 
Bedömning:                                 
Jag bedömer att ... 

R Rekommendation  

Åtgärd: 
... därför föreslår jag; 
övervakning, utredning/behandling, vårdplanering/hjälpbehov, överflyttning, uppföljning. 
 
Tidsram: 
Hur ofta ... ? Hur länge ... ? När? 
 
Bekräftelse på kommunikationen: 
Finns fler frågor? Är vi överens?                                         

Nätverket för patientsäkerhet 
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SBAR – akut situation 

S Situation 

Vad är problemet/anledningen till kontakt? 
 
Ange: 
Eget namn, titel, enhet patientens namn, ålder, eventuellt personnummer. 
                                 
Jag kontaktar dig för att .. 

B Bakgrund  

Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu. 
 
Informera om: 
Tidigare och nuvarande sjukdomar av betydelse. Kort rapport av aktuella problem och behandlingar tills nu. 
Eventuell allergi.  
Eventuell smittorisk. 

A Aktuellt tillstånd 

Status: 
Rapportera: 
A: luftväg 
B: andning 
C: puls, blodtryck, saturation D: medvetandegrad, smärta, orienterad till tid/ rum/person 
E: temperatur, hud, färg, buk, urinproduktion, yttre skador. 
Bedömning: 
Jag tror att problemet/ anledningen till patientens tillstånd är ... 

R Rekommendation  

Åtgärd: 
.. därför föreslår jag; 
omedelbar handläggning, övervakning/överflyttning, utredning, behandling. 
Tidsram: 
Hur ofta ska jag ... ? 
Hur länge ... ? 
När ska jag ta kontakt igen? 
Bekräftelse på kommunikationen: 
Finns fler frågor? Är vi överens? 

Nätverket för patientsäkerhet                     
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 
Lästa 

artiklar 
Resultat artiklar 

Cinahl teamwork and “operating 

room” 
48 6 1 Gillespie, BM. et al. 

2012 

Cinahl  teamwork and “operating 

theatre” and 

communication 

9 2 0 
 

Cinahl “operating theatre” and 

Teamwork and Patient 

safety  

113 10 1 Sandelin, A. et al. 
2015 

Cinahl “patient safety” and “team 

communication” and 

“operating room” 

7 5 2 Gillespie, BM. et al. 

2013 
Gillespie, BM. et al. 

2009 

Pubmed “operating room” and 

checklist 
12 7 2 Norton, EK. et al. 2016 

Randmaa, M. et al. 
2014 

Pubmed “patient safety” and 

“operating room” and 

“WHO checklist” 

82 9 2 Erestam, S. et al. 2017 
Cabral, RA. et al. 2016 

Pubmed Teamwork and “operating 

room” and communication 
169 10 1 Singer et al. 2016 

Valdes sedan bort pga. 

att den inte stämde med 

vårt syfte 

Pubmed  “communication failure” 

and “operating room” 
12 2 1 Halvorsson et al. 2010 

valdes bort pga. att den 

inte stämde med vårt 

syfte 

 
Manuell sökning: 
Haynes et al. 2009 A Surgical Safety Checklist to reduce morbidity and mortality in a global 

population. 
Kurmann et al. 2014 impact of Team familiarity in the operating room on surgical complication 
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Bilaga 4 

Författare 
Årtal 
Land 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Cabral, RA., 

Eggenberger, T., 

Keller, K., 

Gallison, BS., 

Newman, D. 
2016 
United States of 

America 
Use of a surgical 

safety checklist to 
improve team 

communication 
AORN Journal 

Att utvärdera om 

kommunikation, 

teamarbete och 

säkerhetsklimatet 

förändrats efter 

införandet av WHO’s 

checklista. 

Kvantitativ interventionell 

förtest/eftertest design 

studie. 

 
Frivilligt deltagande av 

operationsteamsmedlemmar 

vid operationsavdelningen 

Broward Health Imperial 

Point Hospital, Florida 

Studien visar ökad insikt 

att kommunikationen 

förbättrats efter 

införandet av reviderad 

checklista. Däremot 

visar resultatet att ingen 

förbättring av teamarbete 

och säkerhetsklimat. 

Erestam, S., 

Haglind, E., Bock, 

D., Erichsen 

Andersson, A., 

Angenete, E. 
2017 
Sverige 
Changes in safety 

climate and 
teamwork in the 

operating room 
after 

implementation of 

a revised WHO 
checklist: a 

prospective 
interventional 

study 
Patient Safety in 
Surgery 

Att utvärdera om 

säkerhetsklimatet 

förändrats före och efter 

införandet av WHO’s 

checklista och om 

teamarbetet förbättrats. 

Kvantitativ prospektiv 

interventionell studie. 

 
Deltagare var personal på 

operationssal vid 

Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i 

Göteborg. 

Det fanns belägg för att 

teamarbetet och 

kommunikationen 

behövdes förbättras, men 

en reviderad checklista 

hade ingen effekt på 

teamarbetet. 
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Gillespie, BM. 

Chadboyer, W. 

Fairweather, F. 
2012 
Australien 
Interruptions and 
miscommunication 

in surgery: an 

observational 

study 
AORN Journal 

Att beskriva 

intraoperativa störningar 

och teamets 

kommunikation under 

operation. 

Kvalitativ studie med 

strukturerade observationer. 

 
Under en 6-månaders 

period observerades 160 

operationer vid 10 olika 

specialiteter, både elektiva 

och akuta ingrepp på ett 

sjukhus. 

Kommunikationsmissar 

förekom minst 1 gång i 

56,9% och störningar 

förekom i 66.9% av de 

observerade 

operationerna.  

Gillespie, BM., 

Chaboyer, W., 

Longbottom, P., 
Wallis. 
2009 
Australien 
The impact of 

organisational 
and individual 

factors on team 
communication in 

surgery: A 
qualitative study 
International 

Journal of Nursing 

Studies 

Att får en utökad 

förståelse för 

organisatoriska och 
individuella faktorer och 

påverkar teamarbete 

inom kirurgi. 

Kvalitativ intervjustudie. 

 
Deltagarna arbetar på ett 

allmänt sjukhus i södra 

Queensland. Potentiella 

deltagare inom alla 

personalkategorier vid 

operationsenheten fick 

frågan om frivilligt 

deltagande. Åtta intervjuer 

gjordes där hälften var 

gruppintervju med totalt 16 

deltagare. 

Studien visar att 

osäkerhet ökade 

potentialen för konflikter 
och påverkade 

kommunikation och 

teamarbete. 

Gillespie, BM., 

Gwinner, K., 

Chaboyer, W., 

Fairweather, N. 
2013 
Australien 
Team 

communications 

in surgery - 
creating a culture 

of safety 
Journal of 

Interprofessional 

Care 

Att beskriva 

kommunikation i team 

under operation och på 

vilket sätt det ökar eller 

hotar patientsäkerhets- 
kulturen. 

En observations- och 

intervjustudie. Etnografisk 

 
Observationer gjordes 

under en 6-månaders period 

på ett sjukhus i Queensland 

på 10 olika operations- 

specialiteter. För 

intervjuerna gjordes ett 

stickprovsurval ur 

respektive personalkategori. 

Totalt gjordes 19 intervjuer 

med 24 informanter. 3 av 

intervjuerna var 

gruppintervju. 

Resultatet påvisar att 

relationerna i teamet blir 

ansträngda när 

medlemmar inte vågar 

uttrycka deras kunskap 

och det hindrar 

teamarbetet och att när 

teammedlemmar har 

arbetat under en längre 

tid utvecklar de en 

förståelse för varandra 

och man förstår 

varandras kroppsspråk. 
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Haynes, AB. et.al. 
2009 
USA 
A surgical safety 
checklist to reduce 

morbidity and 
mortality in a 

global population 
The New England 

Journal of 

Medicine 

 

Att se vilka effekter 

införandet av WHO 

checklista för säker 

kirurgi fick på 

komplikationer och 

dödlighet 

Kvantitativ prospektiv före 

och efterstudie 

 
Mellan oktober 2007 och 

september 2008 deltog åtta 

sjukhus i åtta olika städer 

runt om i världen i WHO 

säker kirurgi räddar liv 

program. Dessa åtta olika 

städer representerade olika 

ekonomiska och 

befolkningsmässiga 

olikheter.  Studien samlade 

in klinisk data före och 

efter införandet av WHO 

checklista för säker kirurgi. 

Resultatet visade att 

dödligheten vid kirurgi 

före checklistan var 1,5 

% och efter införandet 

sjönk den till 0,8 %. 

Komplikationerna efter 

kirurgi var 11 % före 

checklistan och 7 % efter 

införandet. 

Kurmann, A., 

Keller, S., Tschan-

Semmer, F., 

Seelandt, J., 

Semmer, NK., 

Candinas, D., 

Beldi, G.  
2014 
Schweiz 
Impact of team 

familiarity in the 
operating room on 

surgical 

complications 
World Journal 

of Surgery 

Att se om nära samarbete 

reducerar incidenter av 

kirurgiska 

komplikationer 

En retrospektiv studie 

 
Att jämföra patienters utfall 

av komplikationer som 

genomgick större 

bukoperation under första 

och sista månaden under en 

sexmånadersperiod av 

samma operationsteam.  

Resultatet visade att 

incidenterna var 

signifikant högre under 

första månaden än sista 

månaden, att familjära 

team påverkar kliniskt 

relevanta parametrar. 

Norton, EK., 

Singer SJ., Sparks, 

W., Ozonoff, A., 

Baxter, J., Rangel, 

S. 
2016 
United States of 

America 
Operating room 
clinicians  ́

attitudes and 
perceptions of a 

pediatric surgical 

safety checklist at 
1 institution 
Journal Patient 
Safety 

Att undersöka 

personalens attityd till 

checklistans innehåll och 

mäta utfallet av 

personalens uppfattning 

av effekterna för 

teamarbete, 

kommunikation och 

förebyggande av 

medicinska misstag. 

Kvantitativ enkätstudie 

 
Deltagare var personal vid 

ett akademiskt 

undervisande sjukhus i 

Boston, USA. 

Resultatet visar att 

checklistan reducerar 

komplikationer och 

stärker 

patientsäkerheten, 

kommunikationen och 

teamarbetet. 
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Randmaa, M., 

Mårtensson, G., 

Swenne, CL., 

Engström, M. 
2014 
Sverige 
SBAR improves 

communication 

and safety climate 

and decreases 

incident reports 
due to 

communication 

errors in an 
anaesthetic clinic: 

a prospective 

intervention study 
BMJ Open 

Att studera personalens 

upplevelse av 

kommunikation mellan 

olika professioner samt 

den egna professionen 

före och efter 

introduktionen av SBAR. 

Dessutom att undersöka 

om antalet 

kommunikationsmissar 

påverkats. 

Prospektiv 

interventionsstudie med 2 

jämförelsegrupper, där 

SBAR implementerades i 

en av grupperna. 

 
All personal vid 

Anestesikliniken vid 2 olika 

sjukhus i Sverige. 

 

Studien visar att i 

interventionsgruppen 

förbättrades 

kommunikation mellan 

olika professioner och 

säkerhetsklimatet 

signifikant.  

Sandelin, A. 

Gustavsson, BÅ. 
2015 
Sverige 
Operating theatre 
nurses’ 

experiences of 

teamwork for safe 
surgery 
Nordic Journal of 

Nursing Research 

Att beskriva 

operationssjuksköterskors 

erfarenhet av teamarbete 

inom operationsteamet 

för att uppnå 

patientsäkerhet. 

Kvalitativ deskriptiv design 

med narrativ intervju. 

 
16 deltagare valdes ut från 

fyra sjukhus i 

mellansverige och 

inklusionskriterien var 

minst 2 års arbetserfarenhet 

som 

operationssjuksköterska vid 

en svensk 

operationsavdelning. 

Deltagandet var frivilligt. 

Stärkt teamarbete 

upplevdes när 

operationssjuksköterska 

och 

anestesisjuksköterska 

uttryckt sina 

gemensamma mål och 

omvårdnadshandlingar 

inför operation. 
När WHO’s checklista 

användes upplevdes en 

gemensam förståelse för 

situationen och 

operationssjuksköterskan 

kände sig bättre 

förberedd för säker 

omvårdnad. 
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