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SAMMANFATTNING 

 

Nästan var tionde patient i den svenska somatiska sjukhusvården drabbas av en vårdskada 

och som följd har patientsäkerhetsfrågor aktualiserats. Orsaker till brister i 

patientsäkerheten kan ofta hittas i organisationen eller arbetsplatsens rutiner där bl.a. 

bristfälliga rutiner för samverkan och kommunikation är vanliga orsaker. Teamarbete är en 

vanligt förekommande samarbetsform inom vården och byggstenarna i dessa team utgörs 

av de teammedlemmar som ingår och som för tillfället arbetar tillsammans. Individernas 

prestationsförmåga styrs av mänskliga psykologiska och fysiologiska begränsningar vilket 

leder till att misstag och fel är oundvikliga. Ett system som förebygger, fångar upp och 

mildrar effekten av dessa fel är Crew Resource Management (CRM). Säkerhetskonceptet, 

med ursprung inom flygindustrin, har under de senaste decennierna börjat etablerats inom 

hälso- och sjukvården som ett led i arbetet för att öka patientsäkerheten. Avsikten med 

CRM är att skapa en säkerhetskultur inom organisationen där det finns en medvetenhet om 

att fel inträffar och att träna hälso- och sjukvårdspersonal i att hantera dessa. CRM-träning 

fokuserar på att skapa förutsättningar för ett säkert teamarbetet där bl.a. kommunikation, 

ledarskap, situationsmedvetenhet och problemlösning är viktiga komponenter. Denna 

träning i kombination med säkerhetsverktyg, som t.ex. checklistor och 

kommunikationsstrukturer, används i vardagen för att förstärka samarbetet och bidra till att 

förebygga och fånga upp fel innan någon kommer till skada.  

 

Syftet var att belysa effekten av teamträning i Crew Resource Management. 

 

Den metod som valdes var forskningsöversikt med avsikt att kartlägga området och att 

införskaffa kunskap och träning i att på ett strukturerat sätt sammanställa resultaten från 

publicerade empiriska studier. Forskningsöversikten redovisar forskningsresultat som 

publicerats mellan åren 2006-2011. 

 

Författarna till forskningsöversikten fann att CRM-interventioner påverkade 

patientsäkerhetskulturen i positiv riktning även om signifikanta förbättringar inte alltid 

kunde påvisas. Även patientsäkerheten ökade då flera studier kunde påvisa ett förbättrat 

utfall för patienterna både när det gällde behandlingsprogram och resultat men även 

minskad mortalitet efter infört CRM-program. Teamträningen hade dessutom påvisbar 

positiv effekt avseende medvetenheten och benägenheten att rapportera fel samt minskade 

antalet rapporterade händelser som kunde kopplas till teamarbete och kommunikation. 

 

Teamträning i CRM-principer kan på sikt ha en betydande positiv effekt på 

patientsäkerheten. Att förändra en säkerhetskultur tar tid och för att uppnå full effekt krävs 

att upprepad utbildning och teamträning är etablerade delar i CRM-initiativet. Dessutom 

krävs ett stort engagemang från ledningen där erkännande, stöd och uppmuntran är viktiga 

komponenter för att uppnå önskad förändring. 

  
Nyckelord: Crew Resource Management, teamträning, patientsäkerhetskultur, 

patientsäkerhet, medicinska fel. 
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INLEDNING 

 

Patientsäkerhet har de senaste åren blivit ett viktigt begrepp inom hälso- och sjukvården i 

Sverige. I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) definieras patientsäkerhet i 1 kap 2 § som 

skydd mot vårdskada. Fel som uppkommer inom hälso- och sjukvården kan resultera i skador 

som drabbar såväl patient som utrustning.  

 

Flin, O'Connor och Crichton (2008) och Reason (1997) beskriver att olyckor oftast föregås av 

en serie fel som var för sig inte leder till skada men när dessa sammanfaller kan en negativ 

händelse uppstå. Den personal som arbetar med patienten utgör den sista skyddsbarriären som 

fångar upp fel och risker. Personalen rättar ofta till både egna och andras misstag. 

 

Reason (1997) skriver vidare att hälso- och sjukvården i stor utsträckning är baserad på 

teamarbete och det är av avgörande betydelse för patientsäkerheten att detta fungerar väl. 

Människans fysiologiska och psykologiska begränsningar leder till att fel är ofrånkomliga och 

att dess förekomst är något som måste accepteras. Dessa fel kan inte elimineras helt men 

insatser kan göras för att minimera, fånga upp och mildra effekten av de fel som inte upptäcks 

i tid. Träning i icke-tekniska färdigheter enligt CRM är en metod som länge använts inom 

högriskbranscher och nu även applicerats på hälso- och sjukvård. Syftet är att uppnå en ökad 

medvetenhet om mänskliga begränsningar och att förändra teamets beteende och 

kommunikation och där igenom förbättra förutsättningarna för arbete i riskfyllda situationer 

med ett minskat antal incidenter och negativa händelser som resultat (Flin et al., 2008; 

Kosnik, 2002; Oriol, 2006). 

 

BAKGRUND 

 

Patientsäkerhet  

I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet står skrivet 

att vårdgivaren är skyldig att fortlöpande följa upp styrkor och svagheter inom 

patientsäkerhetsarbetet (SOSFS, 2005:12). Vidare beskrivs i Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010: 659) 3 kap 1 § att vårdgivaren har ett ansvar för att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. De åtgärder som är nödvändiga ska vidtas för att förebygga att en 

patient drabbas av vårdskada. Händelser i verksamheten som har medfört eller kunde ha 

medfört vårdskada ska utredas. Syftet med denna utredning är att klarlägga händelseförlopp 

och de faktorer som bidragit till händelsen. Utredningen ska dessutom ge underlag för 

åtgärder som kan förhindra eller minimera risken för att incidenten upprepas. Även hälso- och 

sjukvårdspersonalen har en skyldighet att bidra till hög patientsäkerhet i arbetet. Personalen 

ska i detta syfte rapportera till vårdgivaren om risker för vårdskador samt om händelser som 

resulterat eller kunde ha resulterat i vårdskada. 

 

Internationellt har patientsäkerhet varit ett viktigt begrepp under längre tid. 

Världshälsoorganisationen (WHO) har uppmärksammat att det finns brister i 

patientsäkerheten och tagit initiativ till ökad internationell samverkan. Detta har bland annat 

lett till att handlingsplaner och rekommendationer tagits fram för att motverka riskerna att 

drabbas av vårdskada inom hälso- och sjukvården (Socialstyrensen, 2009a).  

 

 Efter andra världskriget växte ett förebyggande säkerhetsarbete fram inom bl.a. flyget och 

annan högriskverksamhet. Detta arbete ligger till grund för hälso- och sjukvårdens syn på 

patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbetet i dag. I USA, Australien och Nya Zeeland gjordes 

på 1990-talet stora studier som visat att många patienter skadas i vården. I dessa länder 
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finansierades vården till största delen av privata försäkringsbolag och skador inom vården 

sågs främst som ett finansiellt problem. Studierna som fick stort utrymme i medierna 

intresserade många aktörer. Fokus flyttades från att hitta och straffa den som begick misstaget 

till att klargöra varför misstaget uppstod och hur upprepning kan undvikas. Dessa 

internationella förebilder har inspirerat den svenska hälso- och sjukvården till att bedriva ett 

systematiskt arbete för att förebygga vårdskador. En patientsäker vård kännetecknas av att 

patienten skyddas från att råka ut för vårdskador genom olika insatser och åtgärder. Med 

vårdskada menas en skada hos en patient som orsakats av hälso- och sjukvården, men som 

inte är en oundviklig konsekvens av en patients tillstånd, vård eller behandling 

(Socialstyrelsen, 2009a). 

 

Nästan var tionde patient i den svenska somatiska sjukhusvården drabbas av en vårdskada. 

Detta innebär inte bara ett stort lidande för den drabbade och dess anhöriga utan också en stor 

ekonomisk utgift för samhället med ca 630 000 extra vårddygn per år. När det uppstår brister i 

patientsäkerheten kan orsakerna ofta hittas i organisationen eller arbetsplatsens rutiner. 

Bristfälliga rutiner för samverkan och kommunikation är vanliga orsaker till vårdskador 

(Socialstyrelsen, 2009a). 

 

Sjuksköterskan och patientsäkerhet 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står att hon ska ha förmåga att medverka i 

fortlöpande systematiskt och dokumenterat kvalitets- och säkerhetsarbete. Sjuksköterskan ska 

medverka i kontinuerligt förbättringsarbete och följa fastställda rutiner för avvikelsehantering 

och anmälningsskyldighet (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Teamarbete, kommunikation och situationsmedvetenhet är en utmaning för sjuksköterskan i 

hennes omvårdnadsprofession i den kliniska arbetsmiljön. Hierarkiska arbetskulturer, 

underbemanning, ökat patientsäkerhetsarbete, hög arbetsbelastning och de snabbt växande 

kraven på tekniskt kunnande resulterar ofta i bristande kommunikation som leder till att dåliga 

beslut fattas i omvårdnadssituationer (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski & Silber, 2002). Ett 

sjuksköterskefokuserat CRM-arbete i omvårdnadssituationer kan effektivt hindra dessa risker. 

Sjuksköterskor är ofta närmast patienten och spenderar mycket tid tillsammans med dem. 

Sjuksköterskor levererar också den största delen av vården till patienten. Det är klarlagt att 

sjuksköterskor har en viktig roll i patientsäkerhetsarbetet genom övervakning och kontroll av 

systemfel som kan orsaka skada (Aiken et al., 2002; Needleman et al., 2011). Att leverera 

omvårdnad är en teambaserad högriskverksamhet som kräver många tekniska och icke 

tekniska färdigheter av sjuksköterskan (Simmons & Sherwood, 2010). 

 

Patientsäkerhetskultur 

Pizzi, Goldfarb och Nash (2001) menar att även om det inte existerar en exakt definition på 

säkerhetskultur så kan ett återkommande tema urskiljas i litteraturen. De skriver att inom 

organisationer med en effektiv säkerhetskultur är säkerheten en topprioritering som 

genomsyrar hela verksamheten. Förutsättningen för att organisationen ska kunna uppnå en 

effektiv säkerhetskultur grundar sig på ett erkännande av de riskfyllda aktiviteter inom 

organisationen som lätt leder till att fel begås. Det krävs dessutom en icke-skuldbeläggande 

kultur där medarbetare kan rapportera incidenter och begångna fel utan risk för bestraffning. 

Vidare menar Pizzi et al. (2001) att ett samarbete förväntas mellan olika professioner för att 

finna lösningar på problemsituationer och att organisationen är beredd att satsa de resurser 

som behövs för detta arbete. 
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Patientsäkerhetskulturen på en arbetsplats speglar ledningens och medarbetarnas attityder och 

förhållningssätt till patientsäkerhet. Mätning av patientsäkerhetskulturen görs med fördel 

genom en enkätundersökning där resultatet ligger till grund för fortsatt arbete med styrkor och 

svagheter på arbetsplatsen. Resultatet är ett viktigt underlag för verksamhetens planering av 

patientsäkerhetsarbetet (Socialstyrelsen, 2009b). Sine och Northcutt (2008) menar att 

eftersom ett av de tänkta resultaten av CRM-träning är att påverka patientsäkerhetskulturen, är 

det mycket viktigt att förstå den rådande kulturen på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas med 

att förändra densamma. Donnelly, Dickerson, Goodfriend och Mueting (2009) genomförde en 

studie av patientsäkerhetskulturen i samband med införandet av ett omfattande 

säkerhetsprogram på en pediatrisk röntgenavdelning. Antalet allvarliga säkerhetsbrister 

minskade från att ha inträffat var 200:e respektive 780:e dag. Förbättringar hittades i alla de 

tolv dimensioner som mättes i patientsäkerhetskulturmätningen före och efter 

säkerhetsprogrammets införande.  

 

Medicinska fel, negativa händelser och mänsklig felbarhet 

Enligt Institut of Medicine (IOM) definieras ett fel som misslyckandet att på avsett vis 

fullfölja en planerad åtgärd eller användandet av fel plan för att nå målet. Vidare beskrivs en 

negativ händelse som en skada förorsakad av sjukvårdsorganisationen snarare än 

underliggande orsaker hos patienten. Om den negativa händelsen kan anses bero på ett fel 

eller misstag är den att betrakta som möjlig att förebygga. (Kohn, Corrigan & Donaldson, 

2000) 

 

I publikationen Risk och händelseanalys: Handbok för patientsäkerhetsarbete (Socialstyrelsen, 

2009c) delas händelser inom patientsäkerhetsområdet upp i tre områden 

 Risker – identifierad möjlighet som skulle kunna leda till vårdskada  

 Tillbud – inträffad händelse som skulle kunnat leda till vårdskada 

 Negativa händelser - de händelser som har orsakat vårdskada  

 

Enligt Perneger (2005) har James Reasons “Swiss Cheese” modell blivit en dominant 

paradigm för att analysera medicinska fel och incidenter i patientsäkerheten. Modellen drar 

uppmärksamheten till hälso- och sjukvårdsorganisationen snarare än till individer, slumpen 

eller avsiktliga handlingar. Reason (2000) illustrerade uppkomsten av fel inom organisationen 

i form av ostskivor där varje skiva står för en barriär inom organisationen . Varje barriär har 

brister och svagheter som kan liknas vid hålen i ostskivor. Oftast lyckas någon av dessa 

barriärer täcka befintliga hål men när hålen sammanfaller uppstår en risk som kan leda till 

incidenter och olyckor. Reason (1990) menar att de mänskliga begränsningarna inte kan 

förändras men de omständigheter människan arbetar under är påverkbara och kan förändras. 

 

Carthey, de Leval och Reason (2001) konstaterar att hälso- och sjukvårdspersonal har hög 

tolerans för att arbeta under osäkra omständigheter. Anledningen kan vara att personalen vant 

sig vid de risker som omger både dem själva och patienterna. Sjukvårdspersonal känner sig 

dessutom säker på sin förmåga att arbeta under dessa omständigheter utan att begå fel. Tucker 

och Edmondson (2003) menar att det i den kliniska kulturen finns en tro på att kompensation 

för dessa riskfyllda moment och situationer ingår i sjukvårdspersonalens profession. 

 

Flin et al. (2008) menar att det i våra tekniskt avancerade system oftast finns inbyggda 

kontroll- och säkerhetsfunktioner som ständigt förbättras och vars pålitlighet över tid har ökat. 

I takt med denna utveckling har den mänskliga felbarheten i samband med incidenter lyfts 

fram. Williamson, Webb, Sellen, Runciman och Van der Walt (1993) fann vid granskning av 

2000 incidensrapporter att mänsklig felbarhet var en bidragande faktor i 83 procent av fallen. 
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Liknade siffror visas i en amerikansk rapport från The Joint Commission (enligt Leonard, 

Graham & Bonacum, 2004, s. 86) där brister i kommunikationen var den primära orsaken till 

negativa händelserna i 70 procent av fallen. 

 

Flin et al. (2008) skriver vidare att god kunskap om icke-tekniska färdigheter kan minska 

sannolikheten för att fel ska uppstå och på så sätt även minska risken för negativa händelser. 

Analys och lärande av inträffade negativa händelser kan resultera i kunskap om de 

komponenter och färdigheter som influerar utgången av en händelse. Denna kunskap och 

information ska återföras till verksamheten för att kunna användas i såväl träning och 

utbildning som för utvärdering.   

 

Team 

Dagens hälso- och sjukvård är komplex med ett högt arbetstempo som ställer stora krav på 

samarbete mellan professionerna. Denna komplexa miljö är en av anledningarna till att det 

skapas många olika team inom organisationen (Carlström, Berlin & Landstingsförbundet, 

2004; Despins, 2009; Ponzer, Faresjo & Mogensen, 2009). Inom dessa team, där 

sammansättningen varierar, är effektiv kommunikation en förutsättning för ett väl fungerande 

samarbete (Despins, 2009; Leonard et al., 2004). 

  

Carlström et al. (2004) och McConaughey (2008) menar att ett team har ett begränsat antal 

medlemmar med olika kompetenser som arbetar mot ett gemensamt mål samt har ett 

ömsesidigt ansvar för uppgiften. Vidare skriver McConaughey (2008) att välfungerande team 

är effektivare, pålitligare och säkrare än individer som arbetar ensamma. Såväl framgång som 

effektivitet äventyras så snart en teammedlem övergår till att arbeta individuellt.  Inom hälso- 

och sjukvården förekommer ofta tvärfunktionella team vars uppgift är att få olika delar av 

verksamheten att fungera i samverkan. Den ständigt ökande specialiseringen inom hälso- och 

sjukvården manar enligt Ponzer et al. (2009) fram en motreaktion där det finns en strävan 

efter ökat teamarbete. 

 

Carlström et al. (2004) menar att team har olika karaktärsdrag. Karaktärsdragen finns redan 

vid starten men dessa utvecklas också under teamets arbete. Team där medlemmarna liknar 

varandra är enklare att konstruera eftersom de har lättare att kommunicera med varandra. 

Dessa team kan lättare enas om ett arbetssätt och planera arbetet mot det gemensamma målet. 

När uppgifterna blir svårare att överblicka behövs team med medlemmar av olika karaktär och 

kompetens för att lösa uppgiften. Dessa team som består av medlemmar från olika 

professioner kan ha svårare att kommunicera och samverka med varandra än team som består 

av medlemmar med liknande karaktär och profession.  

 

Varje team behöver en ledare som för arbetet framåt. Teamledaren kan beskrivas som en 

coach som kan få ett team att förbättra sina prestationer genom att bygga upp motivationen, 

ge insikt och självständighet hos teamets medlemmar. Teamledaren kan även beskrivas som 

instruktör och talar då om vad som skall göras och hur det skall göras. Detta innebär att team 

ledaren har en beslutande makt och teamet saknar förmåga att utveckla självständighet 

(Carlström et al., 2004). 

 

Kosnik, Brown och Maund (2007) menar att sjukvårdsteam ofta möts av utmaningen att inte 

tidigare ha arbetat tillsammans, vilket innebär att de inte förstår eller känner till varandras 

styrkor och svagheter. Dessutom är den patient som teamet arbetar med unik. Utmaningen att 

leverera säker och effektiv vård är en uppgift för det socialt och teknologiskt komplicerade 
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sjukvårdssystemet som ytterligare försvåras av de unika psykologiska behoven och tillståndet 

hos varje enskild patient. 

 

Barr, Koppel, Reeves, Hammick och Freeth (2005) menar att ett sätt att möta kraven på ökat 

samarbete inom hälso- och sjukvården är att träna detta redan under utbildningen. Av tradition 

utbildas vårdens aktörer på skilda håll och deras samarbete startar först i arbetslivet. Som 

nyutexaminerad vårdpersonal förväntas det att samarbetet med andra yrkesgrupper skall 

fungera av sig själv, vilket det inte alltid gör. 

 

Teamträning 

Individerna utgör de byggstenar som tillsammans skapar teamet. Inom hälso- och sjukvården 

varierar dessa team ofta i sin sammansättning och nya team formeras ständigt. Detta medför 

att teamträning inte kan utföras med ett fast team utan individen måste tränas i de icke-

tekniska färdigheterna. Dessa färdigheter utgör då ett komplement till individernas tekniska 

färdigheter. Syftet är att varje individ ska ha den kunskap och kompetens som krävs för att 

kunna fungera i sin roll, oavsett teamsammansättningen (Flin et al., 2008). Salas, 

DiazGranados, Weaver och King (2008) beskriver att teamträning består av flera 

komponenter som tillsammans utgör de redskap och metoder som bildar en 

undervisningsstrategi. Denna strategi förser teammedlemmarna med möjligheter att träna sina 

färdigheter och få feedback i en generös och tillåtande undervisningsmiljö. 

 

CRM är ett teamträningsprogram som fokuserar på hantering av mänskliga faktorer för att 

uppnå en minskning av de fel som kan uppstå. CRM strävar mot att uppnå en god 

kommunikation och stöder även en kombination av kommunikation, teknologi och 

processförändring. Under träningen får deltagarna lära sig att identifiera och hantera de fel 

som kan uppstå på grund av mänskliga begränsningar (Helmreich, Merritt och Wilhelm, 

1999; Kosnik, 2002). 

 

CRM-historik  

Kosnik (2002) beskriver CRM som en metod för kommunikation som fokuserar på 

teamcentrerade system för beslutsfattande. Enligt Helmreich, Merritt och Wilhelm (1999) har 

CRM sina rötter inom flygväsendet och beskrivs första gången i slutet av 1970-talet. Ett antal 

flygkatastrofer under decenniet var den utlösande faktorn till att ett samarbete mellan 

amerikansk flygindustri och NASA påbörjades. En omfattande analys av bakomliggande 

orsaker till flygolyckor visade att områden som kunskap, kompetens och teknik spelade en 

underordnad roll. Resultatet pekade däremot på mänsklig felbarhet som en bidragande orsak 

till en majoritet av olyckorna. De områden som identifierades var kommunikation, 

beslutsfattande och ledarskap. 

 

Helmreich et al. (1999) skriver vidare att ett träningsprogram för flygbesättningar med syfte 

att reducera ”pilotfel” utarbetades och denna första version kallades ”Cockpit Resource 

Management”. Träningsprogrammen var designade för att öka användningen av icke tekniska 

färdigheter och på så sätt förbättra de beteenden som kunde utgöra en säkerhetsrisk. Första 

generationen CRM var huvudsakligen av psykologisk natur. Träningen bestod till största del 

av psykologiska tester och generella strategier för mellanmänskligt beteende, utan riktlinjer 

för vad som var ett acceptabelt beteende i cockpiten. Konceptet har under åren utvecklats från 

att ha riktat sig mot enbart piloterna till att i dag omfatta hela flygbesättningen och kallas 

numera Crew Resource Management. 
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Enligt Salas et al. (1999) är syftet med CRM att organisera en grupp individer att tänka och 

agera som ett team med säkerhet som gemensamt mål. Detta oavsett vilket område de är 

verksamma inom. CRM-träning förser teammedlemmarna med de hjälpmedel, kunskaper, 

färdigheter och attityder som är nödvändiga för att kunna agera i svåra och krävande 

situationer samtidigt som risken för fel minimeras. 

 

Inom flygindustrin har i många år olika CRM-verktyg, som t.ex. checklistor, använts för att 

öka säkerheten. Syftet är att skapa en klar och standardiserad struktur i komplexa miljöer som 

kan tillämpas av både markpersonalen och flygbesättningen (Eisen & Savel, 2009). 

 

Enligt Helmreich et al. (1999)  grundar sig dagens CRM på antagandet att mänskliga fel är 

allmänt förekommande och som en följd av våra psykologiska och fysiologiska begränsningar 

även oundvikliga. CRM kan ses som en uppsättning motåtgärder i tre försvarslinjer där den 

första är att så långt som möjligt undvika felen. Nummer två är att fånga upp felen innan de 

leder till skada och den tredje och sista är att mildra konsekvensen av de fel som uppstår men 

som inte upptäcks i tid. Helmreich et al. (1999)  skriver vidare att CRM aldrig ensamt 

kommer att kunna eliminera fel och säkerställa säkerhet utan är ett verktyg i en samling som 

ledningen kan använda för att hantera incidenter och negativa händelser. 

 

CRM inom vården 

CRM har länge använts inom flygindustrin och har under de senaste decennierna börjat 

etableras inom hälso- och sjukvården. Vid en jämförelse av verksamheterna upptäcks många 

likheter. Båda områdena anses vara säkerhetskritiska och är beroende av teamarbete. Andra 

gemensamma faktorer är komplexitet, tidspress, stress, höga prestationskrav på teamet och att 

priset är högt när något går fel. Dessutom strävar båda verksamheterna mot ökad säkerhet 

inom organisationen och expertkunskap hos de som arbetar inom professionen. (Hunt & 

Callaghan, 2008; Oriol, 2006). Hunt och Callaghan (2008) menar vidare att även om hälso- 

och sjukvården ställs inför utmaningar av samma karaktär som flyget så förekommer dessa 

utmaningar inom sjukvården i ett sammanhang som är långt mer komplext och mindre 

förutsägbart. 

 

CRM användes 1994, för första gången inom vården, på en operationsavdelning vid 

Universitetssjukhuset i Basel, Schweiz (Kosnik, 2002). Pizzi et al. (2001) skriver att CRM-

träning framförallt används inom obstetrik, intensiv- och akutsjukvård samt inom operations- 

och anestesiverksamhet. Det finns ingen standardutbildning för CRM inom vården utan 

utbildningsprogrammen bör istället utformas för den aktuella organisationen där hänsyn tas 

till de mänskliga faktorer som bidrar till avvikelser och negativa händelser inom respektive 

verksamhet. 

 

CRM träning 

Lerner, Magrane och Friedman (2009) konstaterar att CRM-principer, lånade från flyget, har 

använts för att utarbeta både simulatorbaserade och icke-simulatorbaserade program för att 

träna medicinska team. Enligt McConaughey (2008) är organisationens erkännande av att fel 

förekommer en förutsättning för att implementeringen av dessa program ska lyckas.  

 

Helmreich beskriver (enligt Kosnik, 2002) att CRM- träningsprogram fokuserar på hantering 

av mänskliga faktorer för att uppnå en reducering av incidenter och fel. Deltagare lär sig att 

identifiera och mildra effekten av de begränsningar som är förenade med mänsklig 

prestationsförmåga. Vidare menar McConaughey (2008) att CRM kan definineras som de  

undervisningsstrategier som förbättrar teamarbetet och optimerar användandet av alla 
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tillgängliga resurser, uttrustning och individer, som befrämjar säkerheten och höjer 

effektiviteten. CRM-programmen fokuserar på hur mänskliga faktorer påverkas under arbete i 

riskfyllda situationer och under stress. Konceptet använder sig av simulering, träning av team, 

interaktiva grupp briefingar samt utvärdering och förbättring av teamets prestationer. CRM 

hjälper deltagarna att utveckla förståelse för hur stressorer, som t.ex. trötthet, hög 

arbetsbelastning och akuta situationer, kan leda till begränsningar inom våra kognitiva 

färdigheter med fel som resultat (McConaughey, 2008; Pizzi et al., 2001). Enligt Zeltser och 

Nash (2010) finns det idag ett flertal teamträningsprogram som bygger på CRM- principer. 

Ett antal av dessa erbjuds av kommersiella företag medan andra är framtagna av akademiska 

medicinska centra och forskningsgrupper.  

 

Flin et al. (2008) skriver att mänskliga fel inte kan elimineras men insatser kan göra för att 

säkerställa att individerna har lämpliga icke-tekniska färdigheter för att kunna klara av de 

risker och utmaningar de ställs inför i sitt arbete. De icke-tekniska färdigheterna kan beskrivas 

som individens samlade personliga resurser, kognitiva och sociala färdigheter. Dessa 

färdigheter utgör ett komplement till de tekniska färdigheterna och tillsammans bidrar de till 

ett säkert och effektivt genomförande av arbetsuppgifter. De icke-tekniska färdigheterna utgör 

basen i CRM och kan delas in i två kategorier: De mellanmänskliga och de kognitiva 

färdigheterna. Figur 2 visar en sammanställning av icke-tekniska färdigheter (Flin et al., 2008; 

McConaughey, 2008). 

 

Fig. 2. Icke-tekniska färdigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McConaughey (2008) skriver vidare att CRM-programmen måste skräddarsys efter 

organisationens behov men menar att det finns ett antal viktiga komponenter som bör ingå i 

CRM träning. 

 

CRM komponenter: 

 Hantera utmattning och hög arbetsbelastning 

 Skapa och förvalta ett team 

 Känna igen risksituationer 

 Dubbel kontroll och kommunikation 

 Utveckla och använda en delad mental modell 

 Situationsmedvetenhet 

 

Enligt Kosnik et al. (2007) skapar tillämpning av CRM och användandet av CRM-hjälpmedel, 

s.k. verktyg, en förbättrad kommunikation som fokuserar på teamcentrerade beslut. CRM är 

dock inte enbart beroende av färdigheter för förbättrad kommunikation utan omfattar även 
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strategiskt användande av teknik och utveckling av effektiva processer. Målet med CRM är 

att uppnå ett samarbete där alla teammedlemmar har ett gemensamt ansvar. 

 

Powell och Hill (2006) menar att CRM-träning främjar säkerhetskulturen genom förändring 

av attityder och beteende. Under träningen förvärvas kunskap om mänskliga faktorer och 

bakgrunden till fel och brister. Deltagarna får även lära sig känna igen risksituationer som kan 

leda till incidenter och hur dessa ska hanteras. I programmet ingår träning i teamprocesser och 

färdigheter för att främja relationen mellan individerna i teamet, konflikthantering och 

utvärdering av teamprestationer som på ett neutralt sätt riktar sig mot både positiva och 

negativa aspekter av teammedlemmarnas prestationer. 

 

En del av träningen riktar sig mot åtgärder för att förebygga, fånga upp och mildra effekten av 

incidenter och fel som uppstår och som kan leda till olyckor. Exempel på detta är CRM-

verktyg såsom checklistor för procedurer, standardiserade kommunikationsverktyg för 

informationsöverföring vid t.ex. rapporter och strukturer för briefing debriefing (Kosnik, 

2007; Powell & Hill, 2006). I detta sammanhang innebär briefing och debriefing  

avstämningsmöte före respektive efter teamuppgift oavsett om det handlar om en rutin eller 

akut situation. Dessa checklistorna och kommunikationsstrukturer gör det möjligt att 

säkerställa att alla procedurer följs och blir ett stöd för det ofullkomliga mänskliga minnet 

(Eisen & Savel, 2009). 

 

Problemformulering 

Reason (1997) beskriver att olyckor oftast föregås av en serie fel som var för sig inte leder till 

skada men när dessa sammanfaller kan en negativ händelse uppstå. Personal som arbetar med 

patienten utgör den sista skyddsbarriären som fångar upp fel och risker och rättar ofta till egna 

och andras misstag. Hälso- och sjukvården är i stor utsträckning baserat på teamarbete och det 

är av avgörande betydelse för patientsäkerheten att detta fungerar väl. 

 

Ett omfattande patientsäkerhetsarbete påbörjades 2009 inom den verksamhet där författarna 

till denna forskningsöversikt arbetar. Syftet med denna satsning var att uppnå en ökad 

patientsäkerhet genom ett säkert teamarbete där strukturerad kommunikation, riskidentifiering 

och hantering av upptäckta risker ingår. Modellen som infördes var baserad på CRM d.v.s. 

träning i icke tekniska färdigheter i kombination med utveckling och implementering av 

säkerhetsverktyg som t.ex. checklistor och strukturer för rapportering. Denna teamträning har 

sitt ursprung i ett säkerhetskoncept som länge använts inom andra högriskbranscher. Formen 

av teamträning är relativt ny inom hälso- och sjukvård och effekten av träningen diskuteras 

frekvent. Författarna anser att det är av stor vikt att belysa effekten av denna träning och söka 

evidens för hur träningen påverkar patientsäkerheten. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa effekten av teamträning i Crew Resource Management. 

 

Frågeställningar: 

 Hur påverkas patientsäkerhetskulturen av CRM träning? 

 

 Hur påverkas patientsäkerheten efter genomförd CRM träning?  

 

 Vilken effekt har teamträning enligt CRM principer på medicinska fel och negativa 

händelser 
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METOD 

 

Forskningsöversikt är enligt Segesten (2006) en metod för att genomföra en sammanställning 

av forskningsresultat inom ett specifikt område. Metoden grundar sig på en bred sökning, 

analys och sammanställning av vetenskapliga artiklar med såväl kvalitativ som kvantitativ 

utgångspunkt. Detta leder fram till en sammanställning av det aktuella kunskapsläget inom 

området. Enligt Friberg (2006) kan forskningsöversikt som metod väljas utifrån flera olika 

motiv: 

 En kartläggning av ett specifikt område. 

 För att skaffa kunskap och träning av att arbeta på ett strukturerat sätt som resulterar i 

en sammanställning av resultaten från publicerade empiriska studier. 

 Som ett första steg inför kommande forskning t.ex. magisterexamen. 

 

Mulrow och Oxman menar (enligt Forsberg & Wengström, 2008, s. 31) att en 

forskningsöversikt ska utgå från en tydlig formulerad fråga som besvaras systematiskt genom 

att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning. Den analys en 

forskningsöversikt resulterar i kan påverka det kliniska arbetet på olika sätt men kan också 

belysa vad som bör bli föremål för kommande forskning (Friberg, 2006). 

 

Forskningsöversikt valdes som metod för att genom kartläggning av publicerad forskning 

kunna belysa effekten av teamträning i CRM. Författarna till detta arbete avsåg dessutom att 

införskaffa kunskap om hur ett strukturerat insamlande och analyserande av data kan resultera 

i en sammanställning av kunskapsläget inom området. Avsikten var att forskningsöversikten 

ska ligga till grund för kommande forskning av effekten av teamträning som bygger på CRM-

principer. Forskningsöversikten utfördes genom en sammanställning av resultaten från 

tidigare empiriska studier. 

 

Urval 

Begränsningar 

I sökningsgenomförandet användes tre begränsningar med syftet att fånga upp den senast 

forskningen inom området, begränsa sökningen till artiklar skriva på de språk författarna 

behärskar samt för att underlätta bedömning och selektering av artiklar. 

 

Begränsningar: 

1. Artiklar från 2006 och framåt 

2. Artiklar skrivna på engelska eller svenska 

3. Artiklarna skulle ha abstract  

 

Genomförande 

Datainsamlingen gjordes i databaserna PubMed, PsychINFO och CINAHL. Sökningen i 

samtliga databaser genomfördes den 15 december 2011. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) är PubMed en bred databas som täcker både medicin- och omvårdnadsforskning. 

CINAHL är specialiserad på omvårdnadsforskning och PsychINFO är en bred databas som 

täcker psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna områden. 

 

Crew Resource Management är ett relativt nytt begrepp inom medicinsk forskning och 

indexeringen med ämnessökord i databaserna varierar starkt. Utifrån syftet valdes därför 

sökordet ”Crew Resource Management”. Det valda sökordet kontrollerades i PubMed MeSH 

respektive CINAHL Headings. Sökordet återfanns inte som term i någon av ämnesordlistorna. 
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Detta medförde svårigheter att med ämnesord täcka det aktuella forskningsområdet och 

författarna valde att gör en fritextsökning.  

 

En kompletterande manuell sökning gjordes på två artiklar som författarna fick 

rekommenderade. Båda artiklarna hittades i en sökning som gjordes i PubMed den femte 

december 2011. Ingen av artiklarna fanns tillgänglig i fulltext online utan fick beställas från 

biblioteket.  

 

Sökningen i alla tre databaserna genomfördes i tre steg. I första steget utfördes en 

fritextsökning med sökordet ”Crew Resource Management” där ingen analysering av 

sökresultatet gjordes. I steg två användes samma sökord men med begränsningarna ett och 

två, se ovan. Inga abstract eller artiklar i sökresultatet granskades. I tredje steget genomfördes 

sökningen åter igen med samma sökord och nu med begränsningarna ett, två och tre. Abstract 

i samtliga artiklar i resultatet lästes igenom av båda författarna. Abstract diskuterades utifrån 

innehållets relevans i förhållande till syftet. Avsikten var att kontrollera om sökningen 

resulterat i ett tillräckligt antal relevanta artiklar. Därefter valdes potentiella artiklar ut och 

dessa lästes sin helhet av båda författarna, diskuterade och resulterade i ett slutgiltigt val. 

Artiklar som fanns i sökresultatet från flera databaser har endast redovisats i PubMed 

sökningen. Resultatet från artikelsökningen redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Resultatredovisning från artikelsökning 

 

Databas  

 

Sökord Antal 

träffar 

 

Granskade 

abstract 

 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Kommentarer 

PubMed Crew 

Resource 

Management 

162 0 0 0  

PubMed Crew 

Resource 

Management 

+ 

begränsning 

1,2 

75 0 0 0  

PubMed Crew 

Resource 

Management 

+ 

begränsning 

1,2,3 

75 75 19 12 7 artiklar sållades 

bort då de inte gav 

svar på 

forskningsöversiktens 

syfte. 

CINAHL Crew 

Resource 

Management 

64 0 0 0  

CINAHL Crew 

Resource 

Management 

+ 

begränsning 

1,2 

48 0 0 0  
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Databas  

 

Sökord Antal 

träffar 

 

Granskade 

abstract 

 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Kommentarer 

CINAHL Crew 

Resource 

Management 

+ 

begränsning 

1,2,3 

38 38 8 1 5 artiklar var 

dubbletter som fanns 

i PubMed sökningen. 

2 artiklar sållades 

bort då de inte gav 

svar på 

forskningsöversiktens 

syfte.  

PsychINFO

O 

Crew 

Resource 

Management 

101 0 0 0  

PsychINFO Crew 

Resource 

Management 

+ 

begränsning 

1,2 

 

36 0 0 0  

PsychINFO Crew 

Resource 

Management 

+ 

begränsning 

1,2,3 

36 36 3 0 2 artiklar sållades 

bort då de inte gav 

svar på 

forskningsöversiktens 

syfte  

1 artikel var en 

dubblett som fanns i 

PubMed sökningen. 

Manuell 

sökning 

 2 2 2 2  

 

Databearbetning 

De valda artiklarna lästes i sin helhet av båda författarna och bedömning samt vetenskaplig 

klassificering gjordes enskilt. Underlaget diskuterades och sammanställdes för redovisning i 

matris. Bilaga I. Bedömning och vetenskaplig klassificering av artiklarna gjordes enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag som är modifierat utifrån SBU och SSF 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Bilaga II. Artiklarna lästes en andra gång 

enskilt av båda författarna för att finna svar på forskningsöversiktens syfte. Författarna 

diskuterade fynden och dessa delades upp i tre kategorier som svarade mot frågeställningarna 

i forskningsöversikten. Materialet delades därefter upp mellan författarna för ytterligare 

bearbetning och resultatsammanställning. 

 

Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetiska överväganden gjordes genom att följa Vetenskapsrådets riktlinjer för god 

medicinsk forskning (Vetenskapsrådet, 2001).Viktiga etiska ställningstaganden var att inte 

avsiktligt förvränga forskningsprocessen genom fabricering av data, stöld eller plagiat av data. 

Författarna  ambition var att välja studier som fått tillstånd från etisk kommitté, eller där 

noggranna etiska överväganden gjorts. Alla artiklar som ingått i forskningsöversikten 
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redovisades och resultaten från alla artiklar presenterades oavsett om de stödde författarnas 

egen åsikt eller inte (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna var medvetna om att 

forskningsöversiktens validitet kan påverkas av egna tolkningar och kunskapsbegränsningar 

inom ämnet (Willman et al., 2006) 

 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras under tre huvudrubriker som utgår från de tre frågeställningarna i 

forskningsöversiktens syfte: patientsäkerhetskultur, patientsäkerhet samt medicinska fel och 

negativa händelser. Patientsäkerhetskultur belyses i underrubriker som författarna till detta 

arbete identifierat vid bearbetning. 

 

Patientsäkerhetskultur  

Deltagarnas upplevelser och attityder 

McCulloch et al. (2009) utgick ifrån hypotesen att effekten av teamträning börjar med 

förbättrad attityd, kunskap och prestation i teamarbetet och kommunikationen. Detta antogs 

resultera i färre fel som inte upptäcks och rättats till, en minskning av antal fall av 

försummelse och missförstånd och att detta skulle leda till färre bristfälliga 

behandlingsresultat och slutligen till färre komplikationer. Två typer av operationsteam 

inkluderades i undersökningen, där den ena bestod av små stabila team och den andra var 

större operationsteam med mindre stabilitet. Vid analysen av den 

patientsäkerhetskulturmätning, som genomfördes före och efter CRM-träning, fann forskarna 

att poängen för teamträningsklimatet hade ökat signifikant medan andra komponenter i 

undersökningen inte påverkats nämnvärt. Vidare påvisades en signifikant förbättring av 

medelvärde för icke-tekniska färdigheter efter träning för gruppen som helhet. Forskarna fann 

dock att det var stor skillnad mellan de två typer av operationsteam som ingick där de team 

som var störst men mindre stabila uppnådde de bästa resultaten. Vidare fann forskarna att det 

dessutom var stor skillnad i resultaten inom de olika professionerna där 

sjuksköterskegruppens resultat visade på en signifikant ökning av poängen, vilket indikerar en 

förbättring i patientsäkerhetskulturen, i motsats till kirurger och anestesiologer där förändring 

inte var påvisbar. 

 

Haller et al. (2008) påvisade efter genomförd CRM-baserad utbildning en statistiskt 

signifikant förändring mot bättre förståelse för teamarbete och delat beslutsfattande i akuta 

situationer. Enkätdelen som undersökte attityden till patientsäkerhet utfördes i samband med 

utbildning och följdes upp efter ett år. Resultaten pekade på en övergripande positiv 

förändring i team och säkerhetsklimat. Förändringen observerades inom frågor som rör 

utformning och användning av briefings, metoder för att koordinera arbetet samt införandet av 

förbättringsmetoder som en reaktion på incidensrapporter. Detta kompletterades med en 

utvärdering av deltagarnas tillfredställelse med träningen med fokus på fyra områden. Nöjdhet 

med upplägget av kursen, innehållet, gruppdynamiken och metoden.  Nittio procent av 

deltagarna var mycket nöjda med kursupplägget. Övriga områden skattades något lägre med 

60-80 procent nöjdhet.  Även Sax et al. (2009) och Pettker et al. (2011) kunde i sina 

respektive studier påvisa en signifikant förbättring i personalens uppfattning av 

patientsäkerhetskulturen efter CRM-utbildning. Pettker et al. (2011) tittade på sex olika 

domäner inom patientsäkerhetskulturen där förbättringar sågs inom fyra av dessa områden: 

personalens teamarbete, säkerhetskultur, trivsel och utnyttjandet av personalens egna resurser. 

 

Tapson, Bongiorno, Karcher och Weeks (2011) kunde i sin enkätundersökning inte upptäcka 

någon övergripande signifikant skillnad i deltagarnas attityder mellan före- och efter 
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intervention. Däremot svarade en majoritet att teamarbete och färdigheten för att uppnå 

effektiv kommunikation är av största vikt för att kunna optimera patientvården. De frågor som 

rörde självförtroende visade en statistiskt signifikant ökning av deltagarnas säkerhet på sin 

förmåga att identifiera processrelaterade faktorer som kan leda till fel. Respondenterna 

svarade att de fått ett stärkt självförtroende när det gällde att använda CRM-tekniker för att 

förbättra vården och att identifiera vilka patienter som var kandidater för venös 

tromboembolism profylax (VTE).  Vid en uppföljning 30 dagar efter utbildning, där en 

mindre grupp ingick, påvisades en kvarstående signifikant förbättring avseende två av de tre 

frågorna som rörde självförtroende. Det stärkta självförtroendet minskade vid 

långtidsuppföljningen jämfört med undersökningen direkt efter utbildningen men 

förbättringen var trots detta märkbart bättre än vid baslinjemätningen. 

 

Hansen, Uggen, Brattebö och Wisborg (2007) genomförde en studie på traumateam som 

samlats för att träna akuta situationer tillsammans. Träningen fokuserade även på teamarbete 

och ledarskapsträning baserat på CRM-principer. Deltagarna gjorde två självskattningar i 

samband med träningen som visade ett positivt resultat gällande personalens trygghet i 

traumateamet. Endast 17 procent av deltagarna kände sig trygga i sin roll vid 

baslinjemätningen. Efter genomförd träning steg siffran till 64 procent. Särskilt markant var 

detta hos kirurgerna där tryggheten steg från elva till 92 procent. Hälften av deltagarna 

redovisade att de använde metoderna i sitt dagliga arbete och att de lärde ut detta till kollegor 

och studenter. Även Cole och Crichton (2006) undersökte traumateamet men med fokus på 

dess kultur i relation till mänskliga faktorer och dess påverkan på teamets prestationsförmåga. 

Forskarna fann att kompetensen och det kliniska förtroendet påverkar kulturen i teamet. Att 

arbeta i ett team och samtidigt erkänna andras bidrag och kompetens är något som ska 

värdesättas. Team fungerar väl när deltagarna känner sina roller. Vidare beskrivs 

ledarskapskamp och branschöverskridande meningsskiljaktigheter som de dominerande 

konflikterna inom teamet. Respondenterna menade att uppkomna konflikter skadar teamets 

prestationsförmåga och sammanhållning. 

 

Gore et al. (2010) redovisar sina forskningsresultat från en enkätundersökning utifrån tre 

personalkategoriers synvinkel. Bland svaren på de fyra frågorna som rörde teamarbete kunde 

ingen signifikant skillnad upptäckas före och efter CRM-träning när det gällde hela 

svarsgruppen och inte heller när forskarna granskade specialisterna, dvs. kirurgerna, eller ST-

läkare. Däremot upptäcktes en signifikant förbättring av sjuksköterskornas uppfattning om 

teamarbete i tre av de fyra frågorna. Elva frågor handlade om patientsäkerhet. En signifikant 

förbättring noterades i två frågor inom hela gruppen. Ingen förändring i uppfattningen 

angående patientsäkerhet påvisades i svaren från kirurger respektive ST-läkare. I 

sjuksköterskegruppen däremot identifierades en klar förbättring i tre av de 11 frågorna. Poley, 

van der Starre, van den Bos, van Dijk och Tibboel (2011) avsåg att mäta säkerhetskulturen vid 

en pediatrisk intensivvårdsavdelning vid två tillfällen för att jämföra resultaten med 

benchmarking data, dvs.en jämförelse av den egna verksamheten med  riktvärden från 

ledande organistioner inom området. Syftet var att  identifiera potentiella brister inom 

verksamheten. Läkarna visade, i jämförelse med sjuksköterskorna, vid båda 

mätningstillfällena en bättre säkerhetskultur inom tre områden - klimatet för teamarbete, 

säkerhetsklimat och identifiering av stress. Sjuksköterskorna visade en bättre säkerhetskultur 

vid båda mätningstillfällena inom de andra två områdena, uppfattning om ledningen och 

arbetsförhållanden. I en jämförelse med benchmarking data var poängen för uppfattning om 

ledningen högre än förväntat medan värdena för identifiering av stress var låga. Övriga 

områden visade ingen signifikant skillnad jämfört med benchmarking data. 
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Taylor, Hepworth, Buerhaus, Dittus och Speroff (2007) beskriver i sin studie att personalen 

skattade checklistor och kommunikationsstrategier som mycket användbara.  De uttryckte 

även uppskattning för att de efter interventionen tydligare blivit medvetna om vad de 

förväntas prestera och att arbetet är organiserat och mer effektivt. 

 

Observerade beteenden 

Kommunikation ansågs i Cole och Crichton (2006) studie som grundläggande för ett lyckat 

teamarbete. Tidigt meddelande från ledaren med alla teammedlemmarnas namn och 

profession samt att teamledaren ska presentera sin plan för teamarbetet visade sig vara av vikt. 

Vissa ledare visade sig skrika åt de andra teammedlemmarna för att få fram sina behov och 

önskemål, vilket hade en negativ effekt på enskilda medlemmar och på teamet. Några 

respondenter i denna undersökning använde sig av CRM-strategier för att förbättra 

kommunikationen. Det mest uppenbara var att de upprepade kommandot eller ordinationen de 

fått av ledaren. Denna teknik användes oftast mellan sjuksköterskor och ledaren. Taylor et al. 

(2007) upptäckte vid analysen av sin forskning att CRM-träning hade en positiv effekt på 

arbetsplatsens kultur. Denna förändring ledde till ordning, organisation och strategi för 

förändringar inom organisationen. Kvalitativa data samlades in bl.a. genom att observationer 

gjordes av arbetsflöde, struktur och frekvens av briefings, användning av checklistor, 

strukturerad kommunikation och delat ansvar.  Forskarna beskriver att CRM-träningen ledde 

till förändringar av arbetsprocessen runt vården. En checklista för diabetesvård utarbetades 

och denna definierar klart arbetsmoment och fördelning av uppgifter och ansvar. Vidare har 

tydliga mål för vården synliggjorts och processen är standardiserad och tydlig. Införandet av 

strukturerade briefings där all personal deltar ger tillfälle till reflektion över frågor från 

föregående dag, möjlighet att delge information, klargöra och fördela arbetsuppgifter.  

 

France, Leming-Lee, Jackson, Feistritzer och Higgings (2008) konstaterar att det är en 

utmaning att överföra CRM från flyget till sjukvården. Forskarna valde att göra en 

observationsstudie på operationsteam perioperativt, då de ansåg att denna del av sjukvården 

var mest lik arbetet i en cockpit. Studien genomfördes på 30 kirurgiska team för att undersöka 

hur och om de adapterat och integrerat CRM-konceptet i sitt arbete efter genomförd 

utbildning. Resultatet visade dock att endast 60 procent av de CRM-baserade 

patientsäkerhetsmomenten som fanns på checklistor användes.   

 

Organisationspåverkan och arbetsmiljö 

Ett område som undersöktes av Sax et al. (2009) var hur respondenterna såg på att lyfta 

problem med kompetens och misstag inom tre olika professioner: tekniker, sjuksköterskor 

eller läkare. Frågan som ställdes var ” Hur bekväm känner du dig med att på ett effektivt sätt 

konfrontera misstag/ kompetens hos respektive profession?  ”Bedömningen gjordes på en 

skala från ett till fem. Resultaten var lägst vid undersökningstillfället före träningen. Även om 

en signifikant förbättring inom alla tre grupperna noterades vid undersökningen kunde 

forskarna urskilja en stark hierarki när det gällde att konfrontera andra avseende kompetens 

och misstag. Resultatet visade att respondenterna fann det lättast att konfrontera teknikerna 

därefter sjuksköterskorna och svårast var det att lyfta problemet med läkarna. 

 

I en studie av Pettker et al. (2011) påvisades en kliniskt signifikant skillnad i respondenternas 

uppfattning av teamarbetsklimatet mellan sjuksköterskor och läkare efter genomförd 

teamträning. Cole och Crichton (2006) menar i sin studie att ledarskapsrollen är avgörande för 

ett effektivt fungerande team. Ledaren skall kunna leda hela teamet och maximera patientens 

chans att överleva. Ledaren har även ansvar för teamets medlemmar och skall ge vägledning 

och stöd. Vissa teamledare uppmuntrade, motiverade och gav återkoppling till teamet. Dessa 
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ledare medgav i intervjuerna att de medvetet hade använt strategier såsom att involvera alla 

från början och en lämplig användning av humor för att få ut det bästa av teamet. Haller et al. 

(2008) har inte kunnat påvisa att säkerheten inom organisationen har ökat och att 

implementeringen av CRM-programmet leder till färre fel. Forskarna har inte heller påvisat 

att färre fel är relaterade till mänskliga faktorer eller att säkerheten har förbättrats som ett 

resultat av CRM-träningen. 

 

Två av de sex säkerhetskulturområden som Pettker et al. (2011)  granskade visade ingen 

förbättring. Däremot kunde en förbättring av uppfattningen om egna arbetsvillkor och 

förmåga till stressidentifiering påvisas. Faktorer i arbetsmiljön som lyftes fram var att mycket 

ljud och buller är vanligt när ett traumateam arbetar. Många människor och mycket apparatur 

finns i närmiljön och detta kan vara störande moment. I Cole och Crichton (2006) studie fanns 

det tecken på missförstånd och felbedömningar p.g.a. att deltagarna inte hörde ordentligt. 

Detta visade sig påverka teamets beteende negativt och många av respondenterna klagade 

över överbelastning. Deltagarna ansåg att det var teamledarens ansvar att skicka iväg 

överflödig personal. Interventionen i Taylor et al. (2007) studie, med bl.a. strukturerade 

briefings där all personal deltar ledde också till en minskad personalomsättning och den tid 

det tog att träna nya medarbetare i rutinerna för diabetesvård minskade från flera dagar till 

enstaka instruktionstillfällen. Dessutom beräknades tiden för varje patientbesök minska med 

tio minuter. 

 

Haller et al.(2008) visar i sina resultat att CRM-träning ger en ökad förståelse för hur stress 

påverkar prestationsförmågan. Arbetsförhållandena upplevdes som förbättrade och 

tillfredställelsen i arbetet var större. Många deltagare upplevde en känsla av tillhörighet i en 

stor familj. Områden som handlade om förbättringar i kunskap om teoretiska koncept som 

t.ex. stresshantering och utmattning förblev oförändrade. 

 

Patientsäkerhet 

McCulloch et al. (2009) granskade om kliniska vårdprocess- och utfallsmått såsom total 

operationstid, vårdtid, fem typer av komplikationer, reoperation eller oväntad intensivvård 

påverkades av den genomförda CRM-träningen. Studien kunde inte påvisa någon signifikant 

skillnad inom något av de granskade områdena. Även Nielsen et al. (2007) granskade 

vårdprocessmått i sin studie som relaterade till optimal förlossningsvård. I en jämförelse 

mellan den grupp som infört en CRM-intervention och en kontrollgrupp påvisades en 

signifikant skillnad endast i ett av processmåtten. Forskarna fann att tidsförloppet mellan 

beslut om kejsarsnitt till tidpunkt för incision minskade med 12 minuter inom den grupp som 

teamtränats. En forskargrupp som fann klart förbättrade resultat var Taylor et al. (2007) som 

granskade processer inom diabetesvården utifrån effekten av en CRM-intervention och dess 

påverkan på följsamheten till fastställda rekommendationer samt om det fanns någon koppling 

i utfallet för patienten. Utvärderingen gjordes utifrån de rekommendationer för periodicitet av 

kontroller och riktvärden för behandlingsmål som publicerats av ”the American Diabetes 

Association”. Resultaten visar på en kliniskt signifikant förbättring när det gällde det antal 

patienter som erhöll de årligen rekommenderade kontrollerna. Taylor et al. (2007) kunde 

dessutom påvisa en signifikant förbättring när det gäller målet att uppnå de riktvärdena som 

utgör behandlingsmålet. Kliniskt signifikanta, bestående förbättringar både avseende den vård 

patienten erbjöds och de patientrelaterade resultaten observerades. 

 

Liknade resultat påvisades i en studie över CRM-träning och dess effekt på VTE profylax i 

samband med kirurgi. Tapson et al. (2011) konstaterade att trots att den höga nivå på 

följsamheten till riktlinjer för VTE profylax som uppmättes vid baslinjemätningen 
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identifierades en statistiskt signifikant skillnad efter intervention. Även denna forskargrupp 

fann vid granskning att fler journaler bekräftade en ökad följsamhet till gällande standards och 

riktlinjer efter interventionen.  

 

Sax et al. (2009) genomförde en studie över följsamheten till en perioperativ checklista som 

utvecklades som ett led i en CRM-intervention. Denna checklista designades till att 

uppmuntra teamet till deltagande och för att fånga upp risker med syftet att öka säkerheten i 

samband med kirurgiska ingrepp. Initialt noterades ett motstånd bland kirurgerna som såg 

checklistan som ett ”farthinder” i flödet. Ledningen stod bakom en uppmaning till 

operationssjuksköterskorna att aktivt initiera checklistprocessen innan ingreppet och att inte 

lämna över skalpellen till kirurgen förrän checklistan var slutförd. Ledningen hade dessutom 

samtal med de kirurger som inte ville använda checklistan. Följsamheten ökade över tid och 

läkarna blev mer benägna att använda checklistan efter det att faktiska fel och misstag fångats 

upp som resultat av genomgången enligt checklistan. Följsamheten till användning av 

checklistan ökade successivt från 75 procent 2003 till att 2007 uppnå 100 procent. Forskarna 

drar slutsatsen att CRM-träning, i kombination med andra säkerhetsinterventioner, kan leda 

till större personligt engagemang och förändrat beteende i användning av checklistor.  

 

I en retrospektiv studie med en samtida kontrollgrupp presenterar Neily et al. (2010) positiva 

fynd som resultat av en CRM-intervention som inkluderade utbildning och implementering av 

CRM-verktyg. Vid tidpunkten för studien pågick även andra patientsäkerhetsprojekt inom 

hela organisationen för veteransjukhusen. Forskarna fann att mortaliteten i samband med 

kirurgiska ingrepp under den granskade tidperioden minskade inom hela organisationen. Inom 

den grupp sjukhus som CRM-tränats sjönk mortaliteten med 18 procent i förhållande till 

kontrollgruppen där motsvarande siffra var sju procent. Vidare kunde ett dos- respons 

förhållande påvisas med en minskning med 0,5 dödsfall per 1000 kirurgiska ingrepp för varje 

kvartal som utbildningen pågick. 

  

Medicinska fel och negativa händelser 

McCulloch et al. (2009) lyckades påvisa en koppling mellan teamträning och en minskning av 

det totala antalet medicinska fel inom det kirurgiska fältet efter genomförd träning. Det fanns 

dock en skillnad mellan de två typerna av operationsteam, där minskningen inom de större 

teamen med mer omsättning av personalen var signifikant men detta uppnåddes inte inom de 

mindre, mer stabila teamen.  Även tillbud, misstag och fel som inträffade på operationssalen, 

men inte inom det kirurgiska fältet, analyserades. Detta kunde t.ex. vara utrustning som inte 

fanns tillhands, störande telefonsamtal, avsteg från riktlinjer eller missad dokumentation. 

Denna typ av fel reducerades med 40 procent efter träning vilket var en mycket signifikant 

förbättring inom båda typerna av operationsteam. 

En relativt svag men ändå signifikant koppling mellan icke-tekniska färdigheter och antalet 

tekniska fel kunde påvisas. 

 

I den studie Nielsen et al. (2007) genomförde utvärderades den effekt teamträning hade på 

negativa händelser i samband med förlossning. Då inga fastställda mätmetoder fanns 

etablerade började forskargruppen med att utveckla metoder för att kunna påvisa samband 

mellan teamträning och negativa händelser. De parametrar som utvecklades var: 

 Adverse Outcome Index (AOI) - antalet förlossningar med minst en negativ händelse, i 

procent, av det totala antalet förlossningar,  

 Weighted Adverse Outcome Score (WAOS) - fastställer antalet förlossningar med dålig 

utgång och allvarlighetsgraden av den negativa händelsen i relation till totala antalet 

förlossningar. 
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 Severity Index (SI) - beskriver allvarlighetsgraden av negativa händelser vid förlossningar 

i relation till totala antalet förlossningar med en eller flera negativa händelser.  

 

Forskarna fann inget stöd för att teamträning påverkade antalet eller allvarlighetsgraden av 

negativa händelser. Resultatet i undersökningen visade inte på någon signifikant skillnad 

inom något av de analyserade områdena efter genomförd intervention. En liknande 

undersökning genomfördes av Shea-Lewis (2009) två år senare på en förlossningsklinik i 

USA där målet var att med effektivt teamarbete förbättra patienternas vård. Interventionen 

bestod både av teamträningsutbildning och implementering av CRM-verktyg som stöd för 

kommunikation och samarbete. För analys av data användes den metod som utarbetats av 

forskare som deltog i ovan nämnda studie (Nielsen et al., 2007). Data jämfördes också med 

framtagna benchmarking resultat. Studien visade på en statistiskt signifikant förbättring av 

resultaten i uppföljningsmätningen i två av analyserna, AOI och WAOS. 

Uppföljningsresultatet visar även på lägre resultat än benchmarking värdena vilket tyder på 

en signifikant förbättring. Inom ett område, SI, var resultatet överensstämmande med de fynd 

Nielsen et al. (2007) gjorde där ingen signifikant förbättring efter träningsinterventionen 

kunde påvisas. Shea-Lewis (2009)  identifierade även en förbättringspotential i jämförelse 

med benchmarkings värdet. Forskaren drar slutsatsen att teamträning i kombination med 

briefing och debriefing möten resulterar i färre medicinska komplikationer för kvinnan och 

barnet i samband med förlossning. 

 

Sax et al. (2009) beskriver i sin studie att ett webbaserat system för rapportering av risker och 

fel infördes före det att CRM-träning påbörjades. Administrationen tryckte på att 

rapporteringen skulle användas som icke-skuldbeläggande och ses som en resurs i 

handläggningen av negativa händelser. Antalet rapporterade avvikelser ökade från 709 per 

kvartal till 1481 per kvartal sex år senare. Forskarna noterade även en ökning i viljan att 

rapportera tillbud som kunde ha lett till fel och skador. Sjuksköterskorna stod för en majoritet 

av rapporterna. Därefter kom läkarna och farmaceuterna. Forskarna drar slutsatsen att CRM- 

träning, i kombination med andra säkerhetsinitiativ, kan öka det personliga engagemanget i 

patientsäkerhetsarbete och förändra beteende i förhållande till rapportering av incidenter.  

 

I en nyligen publicerad studie från amerikanska militärsjukhus i Irak undersöker Deering et al. 

(2011) de effekter CRM-baserad teamträning hade på rapporterade incidenter. Ett CRM-

baserat program som syftar till att optimera behandlingsresultat genom att förbättra 

kommunikation och andra samarbetsformer hos hälso- och sjukvårdspersonal 

implementerades. Detta genomfördes under den mest intensiva konflikten i Irak och startades 

på en anläggning för att spridas till flera. Forskarna fann efter genomförd träning en 

signifikant minskning av rapporter som handlade om medicin- och transfusionsfel och även 

en signifikant minskning av stickskador rapporterades. Denna typ av händelser kan enligt 

forskarna kopplas till kommunikation och teamarbete.  I processen att koda rapporterna var 

forskarna noga med att skilja på enskilda misstag som inte ansågs ha med teamarbete att göra 

och misstag som begicks vid teamarbete. Under de 13 månader som studien pågick lämnades 

153 st. rapporter in 94 st. före teamträningen och 59 st. efter.  Eftersom mätperioden efter 

teamträningen var kortare än perioden före teamträningen har antalet rapporter ställts i 

relation till antalet vårddagar. Forskarna drar slutsatsen att teamträning kan ske under extremt 

stränga villkor och ge goda resultat.  
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DISKUSSION 

 

I metod- och resultatdiskussionen hänvisas återkommande till ”författarna” vilket i detta 

sammanhang avser författarna till denna forskningsöversikt. 

 

Metoddiskussion 

Forskningsöversikt valdes som metod för denna studie. Efter en första databassökning av 

artiklar inom valt område gjordes bedömningen att metoden var lämplig, det fanns en 

tillräcklig mängd artiklar publicerade som gav svar på syftet och frågeställningarna (Forsberg 

& Wengström, 2008). Artiklarna hittades genom sökning i databaserna PubMed, CINAHL 

och PsycINFO. Den första sökningen visade på svårigheter i att identifiera sökord som täckte 

hela området och detta resulterade i ett ställningstagande för fritextsökning med ett sökord, 

”Crew Resource Management”, som var centralt inom det valda området. 

Sökningsförfarandet kan ha påverkat fynden i sökningen då ytterligare artiklar kan finnas 

indexerade under andra MESH termer och CINAHL Headings eller där terminologin ”Crew 

Resource Management” inte ingår i artikeln.  

 

Arbetet har gått systematiskt tillväga och en sortering, granskning och kvalitetsbedömning av 

artiklarna har genomförts. Resultatet sammanställdes i en matris som modifierats utifrån SBU 

& SSF (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Författarnas ringa kunskap om 

kvalitetsbedömning och faktum att flera artiklar redovisar resultat från kombinationsstudier, 

där flera olika forsningsmetoder använts, kan ha påverkat kvalitetsbedömningen. Författarna 

har dessutom gjort en tolkning av andras resultat, något som är ofrånkomligt i en 

forskningsöversikt men som kan inverka på resultatet. Alla valda artiklar är publicerade på 

engelska och författarnas språkliga begränsningar kan ha påverkat tolkningen.  

 

Författarna valde att begränsa tidperioden för artiklarnas publicering till de senaste fem åren 

med syftet att fånga upp de senaste aktuella publikationerna inom ett nytt forskningsområde 

där arbetet snabbt går framåt. Detta innebär att artiklar publicerade före 2006 som svarar på 

syftet inte finns med i det sammanställda resultatet. 

 

Författarna har följt forskningsprocessen utan att förvränga och fabricera (Forsberg & 

Wengström, 2008). Ambitionen var att enbart välja studier som fått tillstånd från etisk 

kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts. Detta kunde inte helt säkerställas då 

ett fåtal relevanta artiklar inte redovisar om etiskt ställningstagande är gjort. Författarna valde 

att inkludera dessa studier med stöd av Etikprövningsnämnden (2008) då syftet var att 

utvärdera effekten av en kvalitetsförbättring genom implementering av ett CRM-program 

eller för att undersöka den rådande säkerhetskulturen. 

 

De studier som redovisas i artiklarna är utförda i Europa eller USA med ett undantag där 

studien utfördes på en amerikansk militärbas i Irak. USA är i många patientsäkerhetsfrågor ett 

föregångsland med en erfarenhet som överskrider den svenska. Detta ger tyngd och validitet 

till den evidens som påvisas i redovisad forskning. Även om stora likheter finns inom 

västerländska hälso- och sjukvårdsorganisationer kan skillnader finnas som kan påverka 

resultaten i forskningen och därmed överförbarheten till svensk sjukvård. Författarna har inte 

tagit hänsyn till spridningen utan granskat artiklarna utifrån kvalitet och syftet med denna 

forskningsöversikt. 
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Resultatdiskussion 

Enligt Reason (1997) föregås olyckor oftast av en kedja fel, som var för sig inte behöver vara 

av allvarlig karaktär men när händelsekedjan byggs på kan skada uppstå. Flin et al. (2008) 

menar att risksituationer inom hälso- och sjukvården är frekvent förekommande inte minst 

med tanke på att den tekniska utvecklingen gått snabbt fram. I takt med utvecklingen har 

system utarbetats och förbättrats för att hantera dessa tekniska risker inom sjukvården och 

under tiden har fokus lyfts mot det faktum att mänsklig felbarhet är ofta förekommande i 

samband med incidenter och negativa händelser. Den hälso- och sjukvårdspersonal som 

arbetar med patienten utgör den sista skyddsbarriären som fångar upp fel och risker och 

dessutom ofta rättar till både egna och andras misstag. Aiken et al. (2002) och Needleman et 

al. (2011) menar att sjuksköterskan spelar en viktig roll i patientsäkerhetsarbetet eftersom hon 

tillbringar mycket av sin tid med patienten och levererar den största mängden vård. 

Sjuksköterskan har enligt författarnas mening därför också stora möjligheter att identifiera 

potentiella risker runt patienten.  

 

Haller et al. (2001); Sax et al. (2009) och Pettker et al. (2011) visar att CRM-utbildning har en 

positiv effekt på personalens patientsäkerhetskultur. Haller at al. (2008) skriver att ett CRM-

baserat program för lärande som anpassats till hälso- och sjukvård väl lämpar sig för att 

förbättra interprofessionellt teamarbete och kommunikation. Mellan 63-90 procent av 

deltagarna skattade programmet som en mycket värdefull erfarenhet. Träningsprogrammet 

ledde dessutom till en signifikant förbättrad kunskap om teamarbete och delat beslutsfattande. 

Effekten blev ett bättre teamarbete och en förbättrad säkerhetskultur inom organisationen, 

vilket med största sannolikhet leder till en ökad patientsäkerhet. CRM bör inte endast 

förespråkas i samband med akuta situationer utan bör även appliceras på dagligt arbete i 

multidisciplinära miljöer där höga krav ställs på koordination och samarbete. Författarna 

menar att de flesta risksituationerna uppstår i det dagliga rutinarbetet och en förändring och 

etablering av säkra rutiner inom teamet på sikt kan ha stor effekt på patientsäkerheten. För att 

uppnå en förändring i säkerhetstänkandet och därmed kulturen krävs att alla medarbetare tar 

ansvar för och försöker handla utifrån de nya färdigheterna och arbetssätten. En varaktig 

förändring kommer först till stånd när detta omsätts i praktisk användning som sprids inom 

verksamheten och blir till nya rutiner. 

 

Pettker et al. (2011) skriver trots att personalen upplevde förbättringar inom teamarbete, 

trivsel, säkerhetskultur och utnyttjandet av personalens egna resurser så upplevdes ingen 

förbättring i arbetsbelastning och stress. Enligt Flin et al. (2008) kan en god kunskap om icke-

tekniska färdigheter  minska sannolikheten för att fel ska uppstå i risksituationer och arbete 

under hård belstning och stress. Vidare är det viktigt att individen tränas i dessa färdigheter 

eftersom det oftast inte finns några fasta team inom vården utan sammansättningen av teamen 

varierar utifrån olika situationer. Detta poängteras även i en studie av Haller et al. (2008) där 

forskarna skriver att det inte alltid är möjligt att hålla teamen intakta med fasta medlemmar. 

Träningsprogrammen vänder sig därför till medarbetare från flera specialiteter och 

professioner som arbetar tillsammans under kortare perioder men där medlemmarna byts ut. 

Det är därför ytterst viktigt att träna ”flyttbara” färdigheter som deltagarna kan ta med sig till 

de olika teamsituationer som uppstår. Författarna anser att detta är en värdefull aspekt då fasta 

team inom hälso- och sjukvården är relativt ovanliga, istället består vardagen av ett antal 

teamkonstellationer där medlemmarna går in och ut i ett antal team varje arbetsdag. En 

förutsättning för att dessa team ska fungera väl och använder sig av säkra arbetssätt är att alla 

medlemmar har kunskap om hur förutsättningar skapas för ett gott teamsamarbete och hur de 
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skall kommunicerar inom teamet. Det är dessutom av största vikt att alla medlemmar känner 

till sin roll och vad som förväntas av var och en i teamet. 

Resultatet av deltagarnas attityder till patientsäkerhetskultur i Tapson et al. (2011) studie visar 

ingen skillnad före och efter interventionen men deltagarna ansåg att kommunikation och 

teamarbete var av största vikt för goda resultat. Forskarna skriver att CRM betonar vikten av 

effektivt ledarskap, i detta fall en läkare, som är öppen för förslag och feedback från de andra 

teammedlemmarna. Ledaren skall utvidga arbetsteamet till att omfatta alla som på ett direkt 

eller indirekt sätt är involverade i vården. Sjukvårdpersonalen utgör en naturlig del i dessa 

team men även administratörer, tekniker och anhöriga kan vara viktiga resurser i teamet. 

Salas, Wilson, Murphy, King och Baker (2007) menar att CRM betonar vikten av att ta till 

vara alla tillgängliga resurser men det är vanligt förekommande att den viktigaste glöms bort, 

nämligen patienten, som dessutom är huvudrollsinnehavare med mycket viktig information att 

dela med sig av. CRM- konceptet kan vara ett stöd i att förklara behandlingsalternativ, risker 

och prognoser så att patienten kan ta en aktiv roll i genomförandet av behandlingar, 

minimeringen av risker och för att förhindra återupprepning. Med lite ansträngning kan även 

patienten bli en tränad och effektiv teammedlem som aktivt kan delta för att uppnå en optimal 

vård. 

 

Genom att utvidga teamet och inbjuda till en öppen kommunikation ges dessutom andra 

professioner inom vården en möjlighet till att aktivt delta och stödja den ansvariga ledaren. 

Detta agerande skapar dessutom en tillåtande miljö där teammedlemmarna kan känna sig 

trygga i att delge sin oro för att något behöver åtgärdas.  Reason (2000) visar med sin ”Swiss 

cheese model”, barriärer mot uppkomst av fel , att det av stor vikt att en risk tas på stort allvar 

redan då den upptäcks för att risken inte ska utvecklas till en vårdskada.  Detta är enligt 

författarna en mycket viktig insikt. Ett team där alla känner sig delaktiga och är uppmuntrade 

till att dela med sig av iakttagelser och synpunkter utgör själva grunden för ett välfungerande 

team. CRM-träning medvetandegör dessutom hur faktorer som tvetydighet, självgodhet, 

överbelastning och brist på situationsmedvetenhet kan bidra till medicinska fel och erbjuder 

strategier och verktyg för att komma tillrätta med dessa risker. 

Vid granskning av olika professioners syn på teamarbete och patientsäkerhet kunde Gore et 

al. (2010) inte påvisa positiva resultat inom alla personalkategorier, i detta fall kirurger, ST-

läkare och sjuksköterskor. En grupp som dock skiljde sig från andra var sjuksköterskorna där 

en signifikant skillnad visade sig i uppfattningen om både teamarbete och patientsäkerheten. 

Ett liknande intressant fynd gjorde McCulloch et al. (2009) som fann att sjuksköterskornas 

positiva attityd till och kunskap om icke-tekniska färdigheter ökade i motsats till läkargruppen 

där ingen signifikant förbättring kunde påvisas. En förklaring kan enligt Gore et al. (2010) 

vara att läkarna har kunskap och medvetenhet om det ingrepp som ska utföras, vilken teknik 

som har valts och det förväntade förloppet. Författarna menar att detta skapar ett försprång 

gentemot andra medlemmarna i teamet, t.ex. sjuksköterskorna. Teammedlemmarna är oftast 

inte lika medvetna och välinformerade om den kommande uppgiften och en osäkerhet och 

otrygghet uppstår lätt. Dessa skillnader i situationsmedvetenheten mellan kirurgen och 

teammedlemmarna skapar olika stora behov av kommunikation och samverkan. Förbättringar 

i teamsamarbete och kommunikation som resultat av CRM-träningen blir mest uppenbara och 

värdefulla för den grupp som upplever det största behovet. Detta kan förklara att 

sjuksköterskorna, som medlemmar i det team som leds av kirurgen, värderade dessa 

förändringar högst. McCulloch et al. (2009) betonar att ett passivt mottagande eller öppet 

motstånd från läkare inom teamet mycket väl kan leda till en utebliven effekt trots en märkbar 

förbättring inom sjuksköterskegruppen. Enligt författarna har ledningen en viktig roll i att 

stötta sjuksköterskorna och klargöra de spelregler som gäller inom verksamheten. En kultur 
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där det är tillåtet att välja om de nya arbetssätten ska följas eller inte kan vara förödande för 

de framsteg som gjorts i förbättringsarbetet. Kan det förändrade förhållningssättet inom en 

grupp teammedlemmar tas tillvara är det sannolikt att hela teamets samarbete på sikt kan 

påverkas och i förlängningen även utgången för patienterna. 

Resultaten från Gore et al. (2010) enkätundersökning visade på en övergripande femprocentig 

förbättring avseende uppfattningen om patientsäkerhet bland all personal på en 

operationsavdelning. Även om denna låga siffra kan betraktas som icke signifikant ur 

vetenskapligt eller kliniskt perspektiv reflekterar den en verklig förändring i kulturen inom en 

verksamhet som bygger på lång och djupt rotad tradition. Den låga siffran kan i denna kontext 

anses vara påtaglig och den positiva förändringen i attityder till patientsäkerhetskultur och 

kommunikationen inom teamet är ett starkt första steg i rätt riktning. 

 

Hansen et al. (2007) studie visade att personalen efter träning kände sig tryggare i sin 

arbetssituation i ett traumateam. Trygghet anses av författarna som en förutsättning till goda 

arbetsresultat i ett team. Cole och Crichton (2006) som också tittade på traumateam visade att 

en viktig framgångsfaktor var kliniskt förtroende och kompetens. Team fungerar väl när 

deltagarna är väl förtrogna med sina roller och vet vad som förväntas av dem. Inom 

akutsjukvården fokuseras det ofta på snabba bedömningar och hantering av patientens fysiska 

skador där medicinska och tekniska färdigheter är grundläggande. Hansen et al. (2007) skriver 

vidare att träning i mellanmänskliga färdigheter kan påverka teamets prestation positivt 

oavsett hur kliniskt skickliga de enskilda medlemmarna är. Hela infrastrukturen bryts ner om 

teammedlemmarna inte känner till sin roll i teamet och för att rädda liv krävs ett kunnigt och 

sammanhållet team. Författarna menar att även om medicinsk kunskap och kompetens utgör 

basen kan träning av mellanmänskliga och kognitiva färdigheter inom teamet ha en avgörande 

betydelse för utgången. Författarna anser vidare att dessa studier pekar på att samarbete och 

ödmjukhet inför de övriga teammedlemmarna och deras kunskaper och förmågor är av stor 

vikt för ett positivt medicinskt- och omvårdnadsresultat. 

 

Författarna delar, baserat på egna erfarenheter, France et al. (2008) åsikt att det är en 

utmaning att införa CRM inom sjukvården. Rutiner och hierarkier sitter djupt rotade i 

personalen och även om utbildningar mottas positivt innebär det inte att följsamheten till de 

nya arbetssätten är så god som förväntat. Att kommunikation inom ett team var 

grundläggande för ett positivt resultat visade Cole och Crichton (2006) i sin studie. 

Kommunikation är enligt McConaughey (2008) och Flin et al. (2008) en av de 

mellanmänskliga icke-tekniska färdigheter som utgör ett komplement till de tekniska 

färdigheter som krävs för goda resultat i vården. Författarna menar att kommunikationsbrister 

inom vården är vanligt förekommande och många situationer t.ex. överrapporteringar utgör 

vardagliga riskmoment. Många av de misstag som förekommer inom vården kan undvikas 

genom träning i kommunikationstekniker och användning av strukturerade 

kommunikationsverktyg. Taylor et al. (2007) visade att förändringen i säkerhetskultur ledde 

till ordning och struktur inom organisationen med förbättrade rutiner där bl.a. checklistor och 

debriefings infördes. Att genom debriefing bearbeta både goda och dåliga erfarenheter är 

enligt författarna en mycket effektiv metod för att förbättra teamets prestationsförmåga och en 

viktig del i CRM-konceptet. Användning av olika strategier för kommunikation är av stor vikt 

och forskarna menar att framgångsrik handläggning och behandling av diabetes kräver 

teamarbete och ett regelbundet informationsutbyte mellan vårdare och patient. Ett utbyte som 

inkluderar flera discipliner inom olika verksamheter. Trots detta erbjuds få tillfälle för att lära 

och träna kommunikation. CRM skulle kunna vara en strategi för att minska gapet mellan 

evidensbaserad praxis och den kliniska tillämpning som råder. CRM-träning och 
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implementering av verktyg har resulterat i möjligheter för personalen att omorganisera 

arbetsprocesser och arbeta som ett team med nya roller och ny ansvarsfördelning. 

Interventionen har även lett till att åtgärder numera koordineras och kommuniceras. Genom 

införande av strukturerade checklistor är det möjligt att upptäcka brister samt styra 

arbetsflödet. Utmaningar kvarstår när det gäller den traditionella hierarkin där några av 

specialistsjuksköterskorna är tveksamma till att delta i briefings med motiveringen att deras 

tid bör ägnas åt dokumentation och vård. Författarna poängterar vikten av att ledningen sörjer 

för att förbättringarna blir bestående och att CRM på ett hållbart sätt integreras i kulturen 

genom att ge bekräftelse och stöd, lyfta goda exempel och skapa möjlighet till upprepad 

träning.  

 

Enligt Carlström et al. (2004)  är teamledaren en nyckelperson i teamet och vars roll är att 

föra teamarbetet framåt genom både coachning och instruktioner till teamet. Detta visade Cole 

och Crichton (2006) i sin studie där det framkom att ledarskapsrollen var avgörande för hur 

ett team lyckas med sin uppgift. Detta kan enligt författarna appliceras inom de flesta 

verksamheter då team och ledare finns i alla organisationer. Sjuksköterskan har en 

arbetsledande roll på sin arbetsplats och det är av största vikt att hon ger det ledarstöd som är 

nödvändigt när förändringar skall implementeras på en arbetsplats. Att lyfta kompetensbrister 

eller misstag hos kollegor eller personal av andra yrkeskategorier känns inte alltid bekvämt. 

Trots att detta är en skyldighet och ett patientsäkerhetsproblem visade Sax et al. (2009) att 

detta var ett problem för vårdpersonalen. Det fanns klara hierarkiska strukturer i hur bekväm 

personalen var att konfrontera andra. Eftersom sjuksköterskan har skyldighet enligt 

Socialstyrelsen (2005) att medverka i ett kontinuerligt förbättringsarbete och följa fastställda 

rutiner för avvikelsehantering och anmälningsskyldighet, är detta ett problem att ta på stort 

allvar då hierarkiska strukturer inte får leda till försämrat patientsäkerhetsarbete. Haller et al. 

(2008) kunde inte påvisa ökad säkerhet inom organisationen efter interventionen eller att färre 

fel var relaterade till mänskliga faktorer. Studien visade dock att arbetsförhållandena 

upplevdes som bättre och tillfredställelsen med arbetet var större efter interventionen.  

 

Ett antal studier undersökte om och hur patientsäkerheten påverkades efter genomförd CRM-

tränng. Nielsen et al. (2007) fann i sin studie över utfallet i samband med förlossningar endast 

signifikant förbättring i en av 11 parametrar efter en CRM-intervention. Förbättringen bestod i 

en förkortning av tiden som förlöpte mellan beslut om kejsarsnitt till incision med 12 minuter. 

Författarna menar att denna förbättring kan ses som måttlig men trots detta vara av avgörande 

betydelse för utgången av förlossningen och kan därmed anses av betydelse för 

patientsäkerheten. Forskarna beskriver ett antal möjliga förklaringar till resultatet i studien där 

en anledning skulle kunna vara att utbildningen helt enkelt inte var effektiv. En annan orsak 

kan vara att träning och observationer pågick under en kort period där fyra timmars utbildning 

i kombination med fyra månaders regelbunden träning inte är tillräckligt för att resultera i en 

märkbar påverkan på teamarbetet. Erfarenheter från den avslutade studien pekar på att det kan 

ta upp till ett år innan en signifikant minskning av negativa händelser kan påvisas.  

 

Tapson et al. (2011) och Taylor et al. (2007) visade i sina studier på en signifikant förbättring 

av patientsäkerheten efter CRM-träningen. Trots att studierna är utförda inom hälso- och 

sjukvårdsspecialiteter som skiljer sig mycket åt, där både sluten- och öppenvård finns 

representerade, är resultaten likartade. Följsamheten till de riktlinjer som fanns ökade efter 

träning och patienterna kunde således erbjudas en säkrare vård. Anledningen till de 

förbättrade resultaten skulle enligt författarna kunna kopplas till en förbättrad kommunikation 

och införandet av behandlingsprotokoll och checklistor. Dessa resultat stärker författarnas 

åsikt att CRM har en plats inom sjukvården och att det är ett bra redskap för att öka 
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patientsäkerheten. Studierna pekar dessutom på att konceptet framgångsrikt kan användas 

inom olika verksamhetsområden och organisationer med ett positivt resultat. 

 

Pizzi et al. (2001) skriver att det inte existerar någon standardutbildning när det gäller CRM-

träning vilket är viktigt att tänka på vid uppstarten av ett CRM-arbete. För att uppnå en 

optimal effekt bör varje organisation analysera sina specifika riskområden och anpassa CRM-

träningen utifrån detta. 

 

Sax et al. (2009) belyser i sin studie följsamhet till användning av en perioperativ checklista 

som en del i en CRM-intervention. Flera kirurger hade svårt att acceptera den nya rutinen och 

ansåg att checklistorna ledde till fördröjningar. Ledningen hade uppmanat sjuksköterskorna 

att inte lämna över skalpellen till kirurgen innan checklistan var genomförd. Författarna 

återkopplar till Gore et al. (2010) som i sin studie visade att sjuksköterskorna inte var benägna 

att konfrontera läkarna och vill med detta som bakgrund peka på att ledningsstöd är 

nödvändigt för att komma till rätta med de hierarkiska problem som finns inom sjukvården. 

Sax et al. (2009) skriver att motståndet krävde insatser från ledningen och i vissa fall enskilda 

samtal med läkare. Dessa insatser tillsammans med att aktivt stöd till sjuksköterskorna 

lyckade vända trenden så att följsamheten steg till 100 procent. Författarna anser att varje 

individ skall ta sitt ansvar och inte acceptera när någon vill frångå rutiner och riktlinjer men 

att ledningsstöd och uppmuntran är en nödvändighet för att uppnå resultat.  

 

Nyligen publicerades, enligt författarnas vetskap, en av de första studierna som lyckats påvisa 

ett samband mellan teamträning av operationsteam och sänkt mortalitet i samband med 

kirurgi. Studien genomfördes vid Veteransjukhusen i USA, en organisation som påminner om 

den svenska hälso- och sjukvårdsorganisationen. Studien omfattade 182 409 kirurgiska 

ingrepp utförda på 108 sjukhus. Ett teamträningsprogram infördes på 74 av sjukhusen och 

resterande utgjorde kontrollgrupp. Resultaten pekar på en signifikant minskning av 

mortaliteten och att detta kunde kopplas till den genomförda träningen (Neily et al., 2010).  

Pronovost (2010) skriver i sina kommentarer till den publicerade artikeln att den omfattande 

och robusta studien visar att teamträning, fortlöpande coachning, checklistor för att initiera 

briefings och debriefings på operationssalen visar på en stark koppling till sänkt mortalitet. 

Resultaten medför konsekvenser för hälso- och sjukvården som bör överväga att införa 

teamträning och coachning för att bygga upp färdigheter som främjar teamarbete. Även om 

det fortfarande finns frågor angående hur träningsmetoden optimeras, hur frekvent den ska 

vara och hur kompetens i teamarbete ska monitorernas bör sjukvården påbörja arbetet med 

implementering av teamträning. Pronovost (2010) skriver vidare att det inte finns någon 

”quick-fix” för att införa interventioner som minskar negativa händelser. Det krävs 

investering av resurser, träning, coachning och reflektivt lärande. Sjukvården måste göra 

välfungerande teamarbete till en norm istället för ett undantag och lika mycket kraft måste 

läggas på teamarbete som under åren investerats i teknisk färdighetsträning. 

 

Kosnik (2007) menar att situationer där människor kan göra misstag finns överallt omkring 

oss och varje fel som begås inom hälso- och sjukvården har minst två offer, patienten och den 

involverade sjukvårdspersonalen. Faktorer som ofta identifieras i samband med de fel som 

begås inom sjukvården är relaterade till mänskliga begränsningar där brister i icke-tekniska 

färdigheter är framträdande (Flin et al., 2008; Reason, 1990, 2000). Många 

patientsäkerhetsforskare menar att kommunikation är grundstenen för ett välfungerande 

teamarbete och forskning (Leonard et al., 2004; Williamson et al., 1993) har visat att någon 

form av brister i kommunikationen är involverad i en majoritet av alla negativa händelser.  
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McCulloch et al. (2009) fann en markant minskning av antalet fel i det kirurgiska fältet 

kopplat till en blygsam förbättring i icke-tekniska färdigheter. Ett intressant fynd som gjordes 

i analysen av kopplingen mellan teamträning och medicinska fel som inträffade inom det 

kirurgiska fältet, var att det totala antalet minskade men det fanns en skillnad mellan de två 

typer av operationsteam som ingick i studien. De större teamen där teammedlemmarna 

växlade uppnådde en signifikant minskning av antalet fel medan detta inte kunde påvisas i de 

mindre men stabila teamen. Detta kan enligt författarna tyda på att team där medlemmarna 

känner varandra och är vana att arbeta tillsammans ofta presterar bättre och arbetar på ett 

säkrare sätt. Potentialen för förbättring är inte så stor som inom ett team med många 

medlemmar och där medlemmar också frekvent byts ut. En annan aspekt är att 

teammedlemmarna i stora team med flexibilitet i sammansättningen kan uppleva osäkerhet 

och otrygghet i arbetssituationen vilket kan leda till att risksituationer uppstår. Teamträning 

enligt CRM-principer kan i dessa fall skapa en medvetenhet om dessa risker och också utrusta 

teammedlemmarna med färdigheter för att upptäcka och åtgärda uppkomna fel vilket kan 

förklara skillnaden i resultat mellan de båda grupperna i studien. 

Deering et al. (2011) kunde inte påvisa någon signifikant minskning av det totala antalet 

incidensrapporter men fann däremot att antalet avvikelser som var relaterade till 

kommunikationsfrågor minskade. Effekten var störst inom rapporter som var kopplade till 

läkemedel, transfusioner och stickskador. Forskarna beskriver även att dessa typer av 

händelser bedömdes som speciellt känsliga för förbättrad kommunikation, ömsesidigt stöd 

och gemensam övervakning av situationen inom teamet. Dessa komponenter ingick i det 

teamträningsprogram som implementerades och forskarna drar av detta slutsatsen att CRM- 

träning kan bidra till att ett minskat antal fel begås vilket indikerar en säkrare vård. 

Teamträning kan även bidra till en ökad medvetenhet och detta skulle kunna resultera i ett 

bibehållet eller till och med ökat antal rapporter. Detta styrks av resultaten i 

patientsäkerhetskulturmätningar där respondenterna svarar att de känner sig säkrare på att 

identifiera risker och är mer benägna att rapportera fel och brister som upptäcks (Deering et 

al., 2011; Sax et al., 2009) 

Deering et al. (2011) belyser med en fallbeskrivning vikten av att använda standardiserade 

överrapporteringar. Två allvarligt skadade soldater skulle transporteras med helikopter från 

Bagdad till en amerikansk bas. Två intensivvårdsjuksköterskor skulle vara ansvariga för 

patienterna under flygningen. Alla förberedelser var klara och de var redo för start. Strax 

innan start dyker en intensivvårdsläkare helt oväntat upp och förklarar att hon hade missat att 

göra den standardiserade TeamSTEPPS överrapporteringen. Detta var en ny rutin som införts 

med teamträningsprogrammet. Hon insisterade på att få samla berörd personal för en 

genomgång innan transporten påbörjades. Under genomgången påminde hon sjuksköterskorna 

om att en av patienterna hade en speciellt allvarlig skada med påverkan på respirationen. 

Detta krävde speciell utrustning vid eventuell återupplivning under transporten. Denna 

utrustning användes mycket sällan och var inte inkluderad i den standardutrustning som fanns 

med. Utrustningen kompletterades efter det att detta upptäckts vid genomgången. Under 

flygningen fick patienten ett andningsstillestånd. Tack vare att den speciella utrustningen nu 

fanns ombord lyckades sjuksköterskorna återuppliva patienten. Den genomgång som gjordes 

räddade förmodligen patientens liv. Författarna menar att denna händelse belyser hur 

patientsäkerheten kan förbättras av teamträning men den visar också på svårigheten att 

vetenskapligt mäta effekten av dessa interventioner. En framgångsrik implementering av ett 

säkerhetsprogram som CRM har som mål att minska antalet incidenter och negativa händelser 

samtidigt som medarbetarna uppmanas och uppmuntras att rapportera upptäckta risker. Detta 

kan enligt författarna upplevas som ett motsatsförhållande som är viktigt att synliggöra i 
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verksamheten. Ett ökat antal rapporter behöver inte innebära att förekomsten av incidenter har 

ökat utan kan bero på en eftersträvad medvetenhet och kunskap inom organisationen. 

Utgången av detta patientfall resulterade i en avliden patient mindre men förhoppningsvis 

resulterade det också i rapportering av risken att inte följa överrapporteringsrutiner. 

Slutsats                                                                                                                                 

Hälso- och sjukvården är en högriskverksamhet där människan spelar en central roll. Den 

arbetsmiljö som omger personalen är komplex och risksituationer är vanliga i vardagen. 

Mänskliga begränsningar gör att fel är oundvikliga och måste därför även erkännas inom 

organisationen. Reason (1990) menar att det inte är möjligt att förändra dessa begränsningar 

men det är däremot möjligt att påverka de omständigheter människan arbetar under. 

Pronovost (2010) skriver att patienterna har haft en märkbar nytta av de framsteg som gjorts 

inom de kirurgiska och anestesiologiska områdena men trots detta kommer patienter till 

skada, snarare på grund av tillkortakommande inom teamarbetet än beroende av fel och 

brister inom de medicinska och tekniska områdena.  
 

CRM är en metod för att förebygga, minimera och mildra konsekvenserna av fel som uppstår. 

Målet med detta patientsäkerhetsarbetet är att incidenter och fel inte ska inträffa vilket kan 

beskrivas som en icke-händelse. Detta resulterar i svårigheter att på ett objektivt sätt kunna 

mäta effekten av denna träning.  

 

De studier som ingår i forskningsöversikten riktar sig mot tre områden och inriktningen är 

både av kvalitativ och kvantitativ ansats. Trots denna variation och spridning menar 

författarna att studierna i forskningsöversikten kunnat påvisa evidens för att teamträning 

enligt CRM-principer har en positiv effekt på såväl patientsäkerhetskultur och säkerhet som 

medicinska fel och negativa händelser. Författarna drar slutsatsen att CRM-träning är en 

viktig komponent i arbetet för att förbättra säkerheten för patienterna. Sjuksköterskan spelar 

en central roll i omvårdnadsarbetet och att leverera denna vård är en teambaserad 

högriskverksamhet som kräver hög kunskap och kompetens inom såväl tekniska som icke-

tekniska färdigheter (Aiken et al., 2002; Needleman et al., 2011; Simmons & Sherwood, 

2010). Författarna fann i flera studier att sjuksköterskorna var den grupp som värderade 

CRM-träningen högst medan läkarna inte tydligt såg den förbättringspotential som ett 

förbättrat teamarbete medför. Författarna menar att hälso- och sjukvården har mycket att 

vinna på att genom teamträning i CRM medvetandegöra den inverkan ett välfungerande team 

har på patientsäkerheten. En säkerhetskultur som bygger på delaktighet, ansvarstagande, 

medvetenhet om de risker som omger oss och ett öppet klimat där alla vågar säga ifrån när 

något avviker från det normala är en förutsättning för att kunna leverera kvalitativt hög och 

säker vård till patienterna. 

 

Fortsatt forskning 

Svårigheter att mäta effekten av CRM-arbetet har förekommit inom flyget och 

uppmärksammas nu även inom hälso- och sjukvården. Sannolikt leder detta till att resultaten 

som påvisar ett förbättrat utfall för patienterna kommer att dröja. Några utfallsmått kommer 

att kunna följas men de mest påtagliga t.ex. mortalitet är så sällan förekommande att en 

statistisk signifikans för den enskilda institutionen kanske inte kommer att kunna påvisas. Det 

kan vara så att en reducering av de mer vanligt förekommande vårdskadorna, så som 

sårinfektioner eller djupa ventromboser, kan vara de som på sikt visar sig enklast att påvisa 

(Sax et al. 2009).  
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Hälso- och Sjukvården kommer att ställas inför stora utmaningar i att utarbeta validerade 

mätmetoder för att fastställa relationen mellan teamträning enligt CRM-principer och en 

förbättrad patientsäkerhet. Det är uppenbart att fortsatt forskning behövs för komma till insikt 

med CRM-konceptets betydelse och hur träningen utformats i olika kontext inom sjukvården. 

Forskning är nödvändig för att kunna identifiera optimala sätt att arbeta med teamträning i 

praktiken och för att medvetandegöra konceptets fulla potential. Större randomiserade 

kvantitativa undersökningar och kvalitativa analyser är nödvändiga för att kunna fastställa 

CRM-konceptets effekt på patientsäkerheten. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Cole, E. & 

Crichton, N. 

(2006). 

England 

The culture of a 

trauma team in 

relation to 

human factors 

Att utforska 

traumateamets kultur i 

relation till det inflytande 

mänskliga faktorer har på 

teamets 

prestationsförmåga. 

Fokuserad etnografisk 

studie. Observationer av 

traumateamets interaktioner 

och beteende gjordes i 

naturlig miljö. Efter 

observationsperioden 

genomfördes 

semistrukturerade intervjuer 

med team medlemmar. 

6 obs 

(0) 

 

11 interv. 

(0) 

Resultatet visar på att 

faktorer som bl.a. 

ledarskap, konflikter, 

kommunikation, miljö och 

patientens status har 

inflytande på kulturen i ett 

traumateam. Tolkning av 

dessa faktorer pekar på att 

träning av mänskliga 

faktorer bör ingå i 

traumateamets träning. 

CRM kan implementeras 

för att skapa 

interprofessionellt 

samarbete. 

K 

I 

Deering, S., 

Rosen, M. , 

Ludi, V., 

Munroe, 

M., 

Pocrnich, 

A., Laky, C. 

& 

Napolitano, 

P. (2011). 

USA 

 

On the front 

lines of patient 

safety: 

implementation 

and evaluation of 

team training in 

Iraq 

Att evaluera införandet 

av ett team 

träningsprogram vid ett 

amerikanskt krigssjukhus 

i Irak. 

Granskning av 

incidensrapporter. 

Jämförelse av antalet och typ 

av incidenter före och efter 

intervention. Rapporterna 

granskades direkt och efter 

undersöknings perioden. 

153 

rapporter 

 

93 före  

59 efter. 

Resultaten pekar på att 

team träningsprogrammet 

förbättrade 

patientsäkerheten. 

Minskningen av antalet 

rapporter var inte 

signifikant men 

minskningen av rapporter 

som rörde 

kommunikationsmissar 

minskade signifikant,(65 

%).  

Man såg även en 

minskining av antalet 

P 

II 
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rapporter kopplade till 

läkemedels eller 

transfusions fel.  

France, D., 

Leming-

Lee, S., 

Jackson, T., 

Feistritzer, 

N. & 

Higgins, M. 

(2008). 

USA 

An observational 

analysis of 

surgical team 

compliance with 

perioperative 

safety practices 

after crew 

resource 

management 

training 

Att utvärdera effekten av 

träningsprogram enligt 

CRM principer och hur 

teamen tillämpar 

säkerhets metoder i det 

perioperativa arbetet. 

Observationsstudie. 

Efter ett träningsprogram 

enligt CRM principer 

gjordes observationsanalyser 

på 30 kirurgteam, från två 

olika avdelningar, för att 

utvärdera om de följde 

integrerade säkerhets och 

CRM strategier. 

30 

(0) 

Resultatet visar att de 

kirurgiska teamens 

tillämpning av de CRM 

och perioperativa säkerhets 

metoder som betonats i 

träningen var låg. De 

tränade principerna och 

metoderna användes endast 

till 60 % . Detta även om 

en majoritet av 

teammedlemmarna hade 

fått utbildning/träning. 

P 

II 

 

Gore, D., 

Powell, J., 

Baer, J., 

Sexton, K., 

Richardson, 

C., 

Marshall, 

D., 

Chinkes, D. 

& 

Townsend, 

C. (2010). 

USA 

Crew resource 

management 

improved 

perception of 

patient safety in 

the operating 

room 

Kartläggning av tre 

personalgruppers 

uppfattning om 

patientsäkerhet före och 

efter införandet av 

teamträning och struktur 

för briefing före 

kirurgiskt ingrepp.De 

grupper som ingick i 

undersökningen var 

specialistläkare, ST-

läkare och 

sjuksköterskor. 

Enkätundersökning före och 

efter intervention. 

600 

(393) 

565 

(409) 

Resultaten visar på en 

positiv förändring i 

personalens uppfattning 

om patientsäkerhet och 

inställning till 

patientsäkerhetskulturen. 

Resultatet är inte 

signifikant ur vetenskaplig 

och klinisk synvinkel när 

hela gruppen analyseras 

men vid granskning av de 

enskilda grupperna kan en 

signifikant förbättring 

påvisas inom ett fåtal 

områden. 

P  

II 

 

Haller, G., 

Garnerin, 

Effect of crew 

resource 

Att finna effekterna av att 

införa Crew Resource 

Enkätundersökning, före och 

efter utbildning i CRM. 

239 

(59) 

Att införa ett 

träningsprogram baserat på 

P 

I 
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P., Morales, 

M-A., 

Pfister, R., 

Berner, M., 

Irion, O., 

Clergue, F. 

& Kern, C.  

(2008).  

Schweiz 

 

management 

training in a 

multidisciplinary 

obstetrical 

setting 

Management med särskilt 

intresse för teamarbete 

och kommunikation. 

Uppföljning ett år efter 

införandet av CRM på 

kliniken. 

CRM s principer på en 

multidisciplinär obstetrisk 

avdelning är väl accepterat 

och bidrar till en 

signifikant förbättring av 

teamarbete över 

professionsgränserna. 

 

 

Hansen, K., 

Uggen, P., 

Brattebø, G. 

& Wisborg, 

T. (2007). 

Norge 

 

Training 

operating room 

teams in damage 

control surgery 

for trauma: a 

follow-up study 

of the Norwegian 

model. 

 Att utvärdera de direkta 

lärande vinsterna efter en 

utbildning byggd på 

CRM principer. 

Icke kontrollerad studie. 

Enkätundersökning direkt 

efter och sex månader efter 

avslutad utbildning. 

117 

(14) 

Signifikant ökning av 

respondenter som kände 

sig tryggare med sina 

arbetsuppgifter. 

P 

II 

McCulloch, 

P., Mishra, 

A., Handa, 

A., Dale, T., 

Hirst, G. & 

Catchpole, 

K. (2009). 

England 

The effects of 

aviation-style 

non-technical 

skills training on 

technical 

performance and 

outcome in the 

operating theatre 

Undersöka hur 

teamträning av icke 

tekniska färdigheter så 

som teamsamarbetet på 

en operationsavdelning. 

Hypotesen är att 

träningen påverkar 

attityder, kunskap och 

prestation positivt och att 

detta leder till färre 

misstag och i slutändan 

minskad risk för 

komplikationer. 

Icke kontrollerad före och 

efter interventions studie. 

Observationer av 

operationsteamen gjordes 

före och efter utbildning i 

teambefrämjande 

färdigheter. 

48 

(0) 

55 

(0) 

Träning i icke tekniska 

färdigheter resulterade i en 

förbättrad attityd till 

säkerhet, förbättrad team 

prestation och färre 

tekniska fel, både inom 

operationsteamet och 

utanför. Studien visar inte 

på kortare vårdtider eller 

minskad frekvens av 

komplikationer. 

 

 

 

P 

 I 
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Neily, J., 

Mills, P., 

Young-Xu, 

Y., Carney, 

B., West, 

P., Berger, 

D., Mazzia, 

L., Paull, D. 

& Bagian, 

J. 

(2010). 

USA 

Association 

between 

implementation 

of a medical 

team training 

program and 

surgical 

mortality 

Att undersöka om det 

fanns ett samband mellan 

implementeringen av 

team träningsprogram för 

medicinsk personal och 

resultaten i samband med 

kirurgiska ingrepp. 

En retrospektiv studie med 

en samtida kontrollgrupp. 

Data hämtades från 

databaser och genom 

strukturerade intervjuer. 

108 

(0) 

74 anläggningar som 

ingick i 

träningsprogrammet hade 

en 18 procentig minskning 

av dödligheten medan de 

som inte ingick i 

träningsprogrammet hade 

en sju procentig minskning 

av dödligheten i samband 

med kirurgiska ingrepp. 

CCT 

I 

 

Nielsen, P., 

Goldman, 

M., Mann, 

S., Shapiro, 

D., Marcus, 

R., Pratt, S., 

Greenberg, 

P., 

McNamee, 

P., 

Salisbury, 

M., 

Birnbach, 

D.,  Gluck, 

P., 

Pearlman, 

M., King, 

H.,  

Tornberg, 

D. & Sachs, 

Effects of 

teamwork 

training on 

adverse 

outcomes and 

process of care 

in labor and 

delivery: a 

randomized 

controlled trial 

Att bedöma effekten av 

en CRM intervention 

speciellt utformad för att 

förbättra teamarbete och 

kommunikation 

tvärprofessionellt på en 

obstetrisk klinik. 

Gruppjämförande studie. En 

randomiserad kontrollerad 

studie. Hälften av sjukhusen 

fick interventionen med 

utbildning enligt CRM 

principer. Bedömning av 

deltagarnas tillfredställelse, 

lärande och förändring i 

beteende. 

 

1307 

(0) 

De flesta deltagarna 

värderade erfarenheten 

högt och 63-90 procent 

bedömde graden av 

tillfredställelse som 

mycket hög. 36 av 43 

poster skattade deltagarna 

att de fått en betydande 

förbättring i inlärning mot 

bättre kunskap och bättre 

teamarbete. 

RCT 

I 
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B. (2007). 

USA 

Pettker, C., 

Thung, S., 

Raab, C., 

Donohue, 

K., Copel, 

J., 

Lockwood, 

C. & Funai, 

E. 

(2011). 

USA 

A 

comprehensive 

obstetrics patient 

safety program 

improves safety 

climate and 

culture 

Att utvärdera effekten på 

personalens 

säkerhetskultur efter 

genomgånget 

patientsäkerhetsprogram 

på en obstetrisk klinik. 

Det genomfördes sex 

stycken 

patientsäkerhetsförbättrande 

åtgärder på kliniken och 

under fem år genomfördes 

patientsäkerhetskulturmätnin

g hos personalen. 

215 

(23) 

209 

(11) 

201 

(12) 

254 

(71) 

En signifikant ökning av 

personalens positiva 

upplevelser av 

teamarbetets kultur. 

Säkerhetskulturen, trivseln 

och ledningen hade ökade 

positiva siffror. Det visade 

också en signifikant bättre 

överensstämmelse mellan 

sjuksköterskor och läkare 

gällande säkerhet och 

teamarbete. 

P 

I 

Poley, M., 

van der 

Starre, C., 

van den 

Bos, A., van 

Dijk, M. & 

Tibboel D. 

(2011). 

Holland 

Patient safety 

culture in a 

Dutch pediatric 

surgical 

intensive care 

unit: an 

evaluation using 

the Safety 

Attitudes 

Questionnaire 

Att mäta 

säkerhetskulturen på 

kliniken och gemföra 

data med benchmarking 

data och hitta 

förbättringsåtgärder. 

Prospektiv longitudinell 

enkätstudie som skedde vid 

två tillfällen. 

89 

(13) 

96 

(25) 

Vid jämförelse av 

klinikens data och 

benchmarking data 

framkom att klinikens 

säkerhetskultur var god 

men det finns anledning att 

fortsätta att arbeta med 

förbättringar för att stärka 

säkerhetskulturen. Det var 

svårt att uttala sig om 

exakt vilken effekt CRM 

träningen haft på 

säkerhetskulturen. 

P 

I 

 

Sax, H., 

Browne, P., 

Mayewski, 

R., Panzer, 

R.,  Hittner, 

Can Aviation-

Based Team 

Training Elicit 

Sustainable 

Behavioral 

Att kvantifiera effekten 

av CRM baserad träning 

på patientsäkerhets 

relaterade beteenden och 

upplevt personligt 

Prospektiv studie av 

checklista användning, 

incidensrapportering och en 

tio gradig skattningsskala av 

säkerhetsdelaktighet i 

857 

(171) 

857 

(514) 

 

Introduktion av CRM 

träning, kombinerat med 

andra initiativ, kan 

förbättra personalens 

engagemang till patient 

P 

I 
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K.,  Burke, 

R. & 

Coletta, S.  

(2009). 

USA  

Change? inflytande. samband med och 2-

månader efter att ha deltagit 

i ett CRM baserat 

träningsprogram. 

säkerhet och verkar också 

förändra beteende med 

hjälp av checklistor och 

egen rapportering av 

incidenter. Personalen blir 

medveten om och stärkt i 

sitt beteende med hjälp av 

dessa verktyg. 

Shea-Lewis, 

A. 

(2009). 

USA 

Teamwork: crew 

resource 

management in a 

community 

hospital 

Undersöka om det är 

genomförbar att förbättra 

patientvården genom 

införandet av en risk 

reducerings program som 

bygger på CRM 

principer. 

Granskining av 

patientjournaler avseende 

negativa händelser som kan 

inträffa i samband med 

förlossning. Dessutom 

granskades patient- och 

personal nöjdhets enkäter 

som genomförts genom åren. 

Båda granskningarna gjordes 

utifrån data före och efter 

teamträning. 

4 323 

(0) 

 

4 484 

(0) 

Data visar på en signifikant 

förbättring avseende 

patient utfall. Denna 

förbättring kunde uppnås 

tackvare teamträning och 

införandet av team möte, 

briefing och debriefing. En 

oväntad bieffekt 

upptäcktes En signifikant 

förbättring upptäcktes även 

vid patient- och 

personalnöjdhets enkäter. 

R 

I 

Tapson, V., 

Karcher, R. 

& Weeks R. 

(2011). 

USA 

Crew resource 

management and 

VTE prophylaxis 

in surgery: a 

quality 

improvement 

initiative 

Att utvärdera och 

presentera process 

relaterade förändringar i 

den medicinska vården 

efter implementering av 

ett CRM tränings 

program. 

Kvasi-experimentell studie, 

all personal som deltog i 

CRM träning. Före, direkt 

efter och 30-dagar efter 

intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

160 

(28) 

160 

(28) 

160 

(131) 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från 

enkätundersökningen 

pekade inte på någon 

signifikant skillnad 

avseende deltagarnas 

attityd. En signifikant 

förbättring sågs inom 

området kunskap och 

kompetens och deltagarna 

kände sig också tryggare 

och säkrare på att 

identifiera risker och att 

P 

II 

Komb. 

R 

II 
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Journalgranskning före och 

efter intervention. 

100 

(13) 

100 

(34) 

använda CRM principer i 

sitt arbete. 

Journalgranskiningen 

visade på en högre 

följsamhet till riktlinjer för 

VTE profylax efter 

interventionen. Ingen 

signifikant skillnad kunde 

identifieras vid granskning 

av blödningsepisoder pre- 

och post intervention.  

Taylor, C., 

Hepworth, 

J., 

Buerhaus, 

P., Dittus, 

R. & 

Speroff,T.  

(2007). 

USA 

Effect of crew 

resource 

management on 

diabetes care and 

patient outcomes 

in an inner-city 

primary care 

clinic 

Att utvärdera effekten av 

CRM intervention på 

följsamheten till 

evidensbaserad 

diabetesvård, 

arbetsprocesser, 

standardiserad klinisk 

kommunikation och 

behandlingsresultat. 

En kvasi-experimentell 

avbruten tidsserie design. 

Demografisk information 

före resp. efter intervention 

samlades in från journaler. 

619 

(0) 

CRM interventionen försåg 

verksamheten med verktyg 

för att kunna omorganisera 

och förebygga brister i 

vården. På längre sikt kan 

CRM leda till en 

förändring i 

organisationskulturen med 

fortsatta förbättringar som 

resultat. Kliniskt 

signifikanta förbättringar 

observerades både 

avseende utgången för 

patienterna och den service 

som erbjöds patienterna. 

P 

I 
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Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 


