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SAMMANFATTNING 

 

Operationssjukvården är en högteknologisk verksamhet som i vissa avseende kan likställas 

med både kärnkraftsindustrin och flyget och där bristande kommunikation och brist i 

säkerhetskontroller kan innebära stora risker. Kommunikation mellan de teammedlemmar 

som är verksamma i operationsmiljön är viktig ur ett patientsäkerhetsperspektiv. WHO:s 

checklista inför operativa ingrepp används i stora delar av världen som en del i 

patientsäkerhetsarbetet. Syftet var att belysa strukturerad kommunikation i operationsmiljön.  

Metoden som användes var litteraturöversikt med 15 artiklar. Resultatet belyste svårigheter att 

implementera olika instrument för strukturerad kommunikation. Olika faktorer som hierarki, 

tid, organisation och arbetsätt påverkar kommunikationen i operationsmiljön. 

Operationssjuksköterskor kunde visa både motstånd och vilja till att använda olika instrument 

eller checklistor i samband med kommunikation i operationsmiljön. Författarnas slutsats 

utifrån det granskade materialet var att ett strukturerat verktyg för kommunikation i 

operationsmiljö stärker förutsättningarna för en bra kommunikation runt patienten. Då 

operationssjukvården använder en struktur för hur kommunikationen och 

informationsöverföringen ska gå till minskar riskerna för att viktig information glöms bort 

eller missuppfattas. Kommunikation och teamarbete mellan aktörerna i operationsmiljön 

uppfattades olika av de olika professionerna. Ett sätt att förbättra kommunikationen är att 

använda strukturerade modeller i den högteknologiska miljö som operation är. Det behövs 

fortsatt forskning om patientsäkerhet och strukturerad kommunikation inom operationsmiljön 

och operationssjuksköterskor måste fortsätta att utveckla den svenska operationssjukvården. 
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INLEDNING 

Operationssjukvården är en högteknologisk vård som bedrivs under tidspress där det dagliga 

programmet är i detalj planerat och utifrån statistik finns förväntningar om hur lång tid ett 

ingrepp tar från att patienten anländer till att patienten lämnar operationsavdelningen. Stora 

krav ställs på alla yrkeskategorier som finns verksamma inom operationsavdelnings miljö på 

utrustning och handhavande men också förmåga att kommunicera mellan varandra (Dåvoy, 

Hansen & Eide, 2012).  I kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor finns följande 

att läsa om operationssjuksköterskas ansvar, ”Initiera och genomföra adekvat 

informationsöverföring för att uppnå kontinuitet, kvalitet, patientsäkerhet och effektivitet i 

samband med patientens kirurgiska ingrepp” (Riksföreningen för Operationssjukvård & 

Svensk Sjuksköterskeförening, 2011, s. 6). Patientsäkerhet handlar enligt 

patientsäkerhetslagen [PSL] om att skydda mot vårdskada(SFS, 2010:659). Med vårdskada 

menas enligt samma lag lidande, fysisk och psykisk skada eller sjukdom och dödsfall som 

kunnat undvikas om rätt åtgärder satts in. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2013) är 

kommunikation en förutsättning för bra teamarbete inom vård och omsorg. Den perioperativa 

omvårdanden stöds av information och kommunikationssystem vilket kräver kunskap av 

operationssjuksköterskor inom både information och kommunikationssystem (Riksföreningen 

för operationssjukvård 2014). 

BAKGRUND 

Perioperativa processen 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot operationssjukvård beskrivs den perioperativa processen i tre faser, en 

pre-, intra- och postoperativ process (Riksföreningen för Operationssjukvård & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2011). Den första fasen inleds när patienten och 

operationssjuksköterskan möts, vilket kan vara en vecka innan för information eller i direkt 

samband med operationen, fasen tar slut när patienten förs över till operationsbordet/läget. 

Den intraoperativen fasen är tiden när det kirurgiska ingreppet sker. Den postoperativa fasen 

är när det kirurgiska ingreppet är avslutat på operationssalen och tills omvårdnaden har 

utvärderats i samband med ingreppet. Operationssjuksköterskan utför under alla tre faser 

omvårdnadsåtgärder och genom samtal före, under och efter det kirurgiska ingreppet 

garanteras patienten en trygg och säker vård (Riksföreningen för Operationssjukvård, uå). I 

den perioperativa processen har både operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan 

ansvar att föra information skriftligt och muntligt till nästa omvårdnadsansvariga 

sjuksköterska. Operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan ska föra information 

vidare avseende sina respektive ansvars och arbetsområden i teamet (Dåvoy et al., 2012). 

Team 

Hälso- och sjukvård bygger på teamarbete, teamet består av de olika professioner som arbetar 

runt patienten i olika miljöer. Operationsteamet tar hand om patienter på en 

operationsavdelning (Sevdalis, Hull & Birnbach, 2012). Begreppet team definieras enligt 

Sharp, (2012) ”en grupp människor som arbetar på en arbetsplats och som kan ha, men inte 

nödvändigtvis har, en gemensam arbetsuppgift” (Sharp, 2012, s 18). Vidare beskriver Sharp 

begreppet team inom vården att innefatta alla som på något sätt är inblandade i vården, 

omhändertagandet eller organisationen runt en patient, men kan också vara den mindre grupp 

runt en patient till exempel vid en operation eller ett traumaomhändertagande. Grunden för 

teamet är att ha ett gemensamt mål och att sträva efter bästa tänkbara vård och hög säkerhet 

(Sharp, 2012). Inom operationssjukvården samarbetar specialister från flera olika professioner 



 2 

 

runt patienten som ett team. Teamet runt patienten i samband med operation består av 

operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, opererande läkare, eventuell kirurgassistent, 

anestesiolog samt salsassistent vilket oftast är en operationssjuksköterska eller undersköterska 

(Dåvoy et al., 2012; Quick, 2012). Det kirurgiska teamet runt patienten fungerar bäst när 

teammedlemmarna har förståelse för varandras olika arbetsuppgifter, kompetenser och ansvar 

(Chatchpole, Mishra, Handa & McCulloch, 2008). Gillespie et al. (2010) skriver att 

medlemmarna i operationsteamet ska ha kunskap om kirurgisk apparatur så som diatermi, 

ljuskällor, pumpar och utrustning för insufflation samt engångsinstrument och 

flergångsinstrument. Icke-teknisk kunskap så som kommunikation och delaktighet i beslut är 

också viktig. Quick (2011) skriver att varje medlem i teamet har sin roll och 

operationssjuksköterskan lär sig med tiden hur kirurgen arbetar enligt traditionellt hierarkiskt 

arbetssätt. Ett mer modernt arbetssätt är att motivera medlemmarna i teamet att lära av 

varandra tvärprofessionellt i operationsmiljö både i kommunikation och om varandras 

arbetsuppgifter.  

Vårdkultur och vårdmiljö 

Sharp (2012) menar att hierarki förekommer i vården och olika yrkesgrupper kan ha svårt att 

ifrågasätta varandras beslut. Sjuksköterskor kan i en hierarkisk miljö tveka att ifrågasätta 

läkare och undersköterskor kan tveka att ifrågasätta sjuksköterskor. Konsekvenser av att 

beslut inte ifrågasätts blir ökad risk för avvikelse (Sharp, 2012). Gillespie, Charboyer och 

Murray (2010) skriver om det historiska traditionella sättet att arbeta som operationsteam. 

Fokus ligger på att arbeta med de tekniska kunskaperna och väldigt lite fokus på den icke-

tekniska kunskapen. Sharp, (2012) beskriver hur stress kan påverka kvaliteten på 

kommunikationen och att förmågan att kommunicera vid normal arbetsbelastning är hög. Då 

stress och arbetsbelastning ökar minskar förmågan till rationellt tänkande likt en avsmalnande 

tratt eller flaskhals. Konsekvenser av den minskade förmågan till rationellt tänkande blir risk 

för ökad irritation och därmed ökad risk för kommunikationsproblem i teamet. Ett stressat 

beteende kan överföras mellan teammedlemmar och därmed ökar riskerna för att avvikelser 

ska inträffa (Sharp, 2012). Johnson & Kimsey (2012) skriver att teammedlemmarna behöver 

skapa en kultur där patientens säkerhet kommer först och medlemmarna behöver förstå vikten 

av kommunikation. 

Patientsäkerhet 

 

Ett stort ansvarsområde för operationssjuksköterskan är patientsäkerhet. Genom den 

perioperativa processen ska operationssjuksköterskan säkerställa att patienten inte riskerar att 

skadas. En operationssjuksköterska ska arbeta utifrån en aseptisk teknik vilket innebär att 

bevara det rena rent och det sterila sterilt. När operationssjuksköterskan arbetar med en 

aseptisk teknik har hon/han i avsikt att minimera antal mikroorganismer i operationsmiljön 

och förhindra dem från att kontaminera operationssår (Riksföreningen för Operationssjukvård 

& Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Vårdrelaterande infektioner [VRI] drabbar cirka nio 

procent av alla patienter som vårdas på sjukhus enligt mätningar gjorda av Sveriges 

kommuner och landsting [SKL] (2013) .Staten och SKL har gjort en överenskommelse i syfte 

att förbättra patientsäkerheten. Överrenskommelsen trädde i kraft 2011 och gäller till och med 

2014 och har som utgångspunkten en nollvision för undvikbara skador (SKL, 2013). 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) reglerar all vårdpersonals skyldighet att upprätthålla 

hög patientsäkerhet och all vårdpersonals skyldighet att bedriva systematiskt 

patientsäkerhetsarbete för att förhindra att patienten inte drabbas av vårdskador så som VRI. 

Enligt SKL är systematiskt kvalitetsarbete grunden för att minska antalet vårdskador och 

förbättra kvalité i vården vilket samtidigt bidrar till en ekonomisk vinst och minskat mänskligt 
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lidande (SKL, 2013). I Socialstyrelsens(2006) utarbetade kunskapsunderlag, att förebygga 

vårdrelaterade infektioner beskrivs på detaljerad nivå hur vårdpersonal på 

operationsavdelningar ska agera för att förhindra att vårdskador så som VRI och annan 

smittspridning uppstår.  

Wahr et al. (2013) menar att det är de färdigheter som inte handlar om teknik som i stor 

utsträckning påverkar patientsäkerheten. De beskriver en tio-punktslista för att förbättra 

patientsäkerheten i operationsmiljön där första steget handlar om organisationens kultur, 

ledarskapets engagemang, att skapa struktur och att fortlöpande utvärdera. Paterson-Brown 

(2009) skriver i sin artikel om att förbättra patientsäkerheten i operationssalen är ett 

gemensamt ansvar för alla deltagare i teamet. I artikeln nämns flertal orsaker nämnda till att 

säkerhetsrisker uppstår, exempel på orsaker är otillräcklig medvetenhet, frånvarande 

ledarskap och beslutfattande på felaktig grund. Vidare beskrivs att analyser av negativa 

händelser i vården visar att bakomliggande orsaker oftare är systemfel än brister i teknik och 

kunskap (Paterson-Brown, 2009). 

Kommunikation  
 

Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare” vilket betyder att något ska bli 

gemensamt till exempel en avsikt eller ett mål (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Enligt 

Kaufmann, G. och Kaufmann, A. (2010) definieras kommunikation som utbyte eller 

överföring av information genom ett gemensamt symbolsystem. Den verbala 

kommunikationen har en central roll i den mänskliga naturen både i privatlivet och i 

organisationer (Kaufmann, G., & Kaufmann, A., 2010). När vi kommunicerar så både 

meddelar vi oss och delar med oss av något (Nilsson & Waldemarsson, 2007). När muntlig 

och skriftlig information lämnas så är orden symboler för meningsinnehållet som ska 

förmedlas. För att få en effektiv kommunikation inom hälso-och sjukvård ska 

kommunikationen vara komplett, korrekt och avgränsande så att både avsändare och 

mottagare kan skapa sig en gemensam förståelse för situationen (Wallin & Thor, 2008). Enligt 

Nilsson och Waldemarsson (2007) finns det olika kommunikationsstilar. Generaliserar man 

det manliga och kvinnliga språket kan man se att kommunikationen sker på två olika sätt. Det 

manliga språket kallas ofta för den abstrakta språkstilen som innebär ett opersonligt, rationellt 

och faktainriktat. Kvinnlig konkret språkstil är mer personlig, sker i bilder och blandar in 

känslor. Detta kan innebära att det blir oklarheter när arbetsgrupper som består av en 

blandning av män och kvinnor ska kommunicera med varandra. Sharp (2012), beskriver att 

läkare och sjuksköterskor är missnöjda med kommunikationen och informationsöverföringen 

mellan yrkesgrupperna. Kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare när de rapporterar 

information kan vara olika vilket kan bero på att sjuksköterskor och läkare har tränats till att 

kommunicera på olika sätt, sjuksköterskor beskrivande och detaljrikt medan läkare kort och 

koncist, oavsett om sjuksköterskan eller läkaren är man eller kvinna (Sharp, 2012). 

 

Operationssjuksköterskan behöver i yrkesrollen ha förmåga att kommunicera verbalt och 

ickeverbalt. Det verbala språket och den ickeverbala kommunikationen är separata 

kommunikationsformer men samtidigt invävda i varandra (Kaufmann, G. & Kaufmann, A. 

2010). Verbal kommunikation avser uttryck i muntlig och skriftlig form. Icke verbal 

kommunikation är både medfött och inlärt. Kommunikationen ska ske på ett enkelt, begripligt 

och konkret sätt och förmågan att lyssna för att uppfatta och ta till sig andras budskap är lika 

viktig (Hanssen, 1998). Ickeverbal kommunikation kan beskrivas utifrån hur en person beter 

sig och hur mottagaren tolkar detta. Med synen tolkas rörelser, utseende, beteende även 

kroppsbyggnad och kläder (Nilsson & Waldemarsson 2007). Ickeverbala kommunikationen 

ger en sannare bild av sändarens och mottagarens tankar och känslor än vad orden gör. 
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Ickeverbal kommunikation kan uttryckas på olika sätt, kroppsrörelse och kroppsställning, 

ansiktsuttryck, ögonkontakt, röstklang, tonfall, personligt utrymme och samtalsavstånd och 

fysisk kontakt. Det är stor skillnad på tonfall, rytm och volym mellan olika dialekter och språk 

(Hanssen, 1998).  

”När information ska överföras mellan två personer så är det stor risk att informationen 

förändras på ett eller annat sätt” (Wallin & Thor, 2008 s.1922). Otydlig kommunikation, både 

muntlig och skriftlig, mellan vård personal är en bidragande orsak vid skador och missöden 

som drabbar patienter i vården.  Exempel på detta är att det utförs arbete som kunde ha gjorts 

vid ett annat tillfälle eller på ett bättre sätt. Ett annat exempel är arbeten som skulle ha utförts 

blir inte gjorda på grund av missuppfattning eller brist på korrekt information (enligt Wallin 

& Thor 2008).  

Strukturerad kommunikation 

En strukturerad informationsöverföring och kommunikation fokuserar på huvudbudskap 

vilket ger bägge parter en gemensam bild av situationen (Andersson, 2012). En del i 

operationssjuksköterskans omvårdnad är kommunikation och information med vårdare på 

andra vårdenheter utanför operationsmiljön, detta för att tillgodose kontinuitet i omvårdnaden 

av patienten (Dåvoy, et al. 2012).  För att ge god vård behöver vi överföra information, blir 

informationen ofullständig eller felaktig kan missförstånd uppstå (enligt Wallin & Thor, 

2008). I operationssjuksköterskan arbetsroll ingår att informera och samverka med de aktörer 

som finns runt patienten i det perioperativa förloppet (Riksföreningen för operationssjukvård 

2014). För att kommunikationen ska fungera optimalt ska den anpassas efter den aktuella 

arbetsmiljön, de personer som är inblandande ska känna till hur strukturerad kommunikation 

ska utföras (Wallin & Thor, 2008).  

Organisationer med hög tillförlitlighet, High Reliability Organisation [HRO] har olika verktyg 

för informera personer i samband med personalbyte. Kärnkraftsindustrin är ett exempel på 

HRO-organisation vilket också hälso- och sjukvården är med en riskfylld arbetsmiljö som är i 

behov av struktur för bibehållen säkerhet (Socialstyrelsen, 2009). Ytterligare exempel på 

högriskorganisationer är flyget som använder checklistor och teamträning i verksamheten 

(Weaver et al. 2010). 

Sharp (2012) redovisade olika strukturerade överrapporteringsformer. Ett exempel är crew 

resource management [CRM], vilket betyder att träna team som verkar i komplexa 

högriskmiljöer så som hälso- och sjukvård. Enligt CRM utnyttjas alla resurser och med 

resurser menas människor, kommunikation och utrustning. Träningen har till syfte att flytta 

fokus från individen till teamet. Effekten av CRM kan vara en förändring i teamets inställning 

till samarbete, då allas bidrag räknas. Förändringar som uppnåtts när CRM används i vården 

kan till exempel vara ändrad arbetsmiljö i teamet och minskat antalet vårdavvikelser då 

teamet har förändrat arbetsätt. Weaver et al. (2010) beskriver Team Strategies and Tools to 

Enhance Performance and Pateint Safety [TeamSTEPPS] som ett verktyg att uppnå 

kommunikation och teamarbete genom att optimera kommunikationen, teamstrukturen och 

stärka ledarskapet. Teamträningen sker genom föreläsning och praktiska övningar från 

planering till utvärdering för att skapa effektivt teamarbete i den dagliga vården. 

Briefing/Debriefing är ett annat sätt att använda sig av strukturerad kommunikation. Enligt 

Leonard, Graham och Bonacum (2004) står briefing för genomgång och används inom det 

militära och polisen. En kort genomgång i början av arbetspasset kan ha effekt på arbetslaget, 

briefing kan också användas även inom vården (Leonard et al., 2004). Ordet brief enligt 

svenska ordböcker, översätts med informera kortfattat (Norstedt Svenska Ordbok 2003; 
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Svenska akademins ordlista, 2006).  Debriefing beskrivs som krisbearbetning i form av samtal 

enligt Svenska akademins ordlista (2006). I artiklar som är översatta/skrivna på engelska 

används ordet briefing-debriefing när information ska överföras kort. Fudickar, Hörle, 

Wiltfang och Bein (2012) beskriver ordet briefing som ett teammöte där alla får den 

information som behövs för att gemensamt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Allard, 

Bleakley, Hobbs och Vinnel (2007) definierar briefing i högriskarbete som en kort 

sammanfattning med avsikt att förtydliga den enskildes ansvar. De menar också att briefing 

kan uppfattas olika mellan operationsmedlemmarna i operationsteamet. Fudickar et al. (2012) 

beskriver att briefing i operationsmiljön påverkar teamarbetet, motivationen och disciplinen. 

Briefing/debriefing kan även översättas med genomgång före och efter en operation där 

operationsteam kan förbereda sig på vad som ska ske och efteråt följa upp vad de lärt sig och 

vad de kan förbättra (Allard et al., 2007). 

Världshälsoorganisationen [WHO] har uppmärksammat problemet med bristande 

kommunikation i samband med operation. WHO:s numera etablerade checklista för säker 

kirurgi har översatts till många språk och används inom operationssjukvården över hela 

världen (WHO, 2008). Checklistan är ett verktyg som används i samband med kirurgi. 

Checklistans grund är att indela operationsprocessen i tre tidsperioder, fasen före 

anestesiinledning (förberedelsen), fasen före operationsstart (timeout) samt perioden i 

samband med operationsslut (avslutning).  Operationssjuksköterskan ska i ”timeout” enligt 

checklistan bekräfta steriliteten, uppge om det finns problem med apparatur och instrument 

och om patienten är rätt positionerad (WHO, 2008). Målet med checklistan är att stärka redan 

inarbetade säkerhetsrutiner och förbättra kommunikation och samarbete mellan de olika team 

medlemmarna runt patienten i samband med en operation (Världsalliansen för patientsäkerhet, 

2009).  WHO:s checklista är också ett verktyg som används vid briefing och debriefing 

(Fudickar et al., 2012). 

Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation [SBAR] är ett användbart 

verktyg vid strukturerad kommunikation (enligt Wallin & Thor, 2008). Leonard, Graham och 

Bonacum (2004) skriver att SBAR är ett verktyg för briefing genom att medlemmar i teamet 

får en gemensam och förutsägbar kommunikation.  

SKL (2010) har ett utbildningsmaterial för strukturerad kommunikation som beskriver SBAR. 

Enligt SKL innebär SBAR att en gemensam kommunikationsstruktur skapas där fokus ligger 

på att framföra budskapet och ta bort onödig information. SKL rekommenderar att varje 

verksamhet utvecklar ett strukturerat verktyg för den egna verksamheten där medarbetarna är 

delaktiga. SBAR är ett verktyg vid överrapportering av en patient mellan olika team, 

kommunikation inom arbetsteamet, vid stress och ovana situationer (SKL, 2010). 

Problemformulering 

Operationssjuksköterskor lyder under Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som beskriver att 

vårdpersonal ska arbeta förebyggande mot vårdskador. Enligt Gillespie et al. (2010) kan 70 

procent av negativa händelser inne på en operationssal relateras till brister i kommunikation. 

Operationssjuksköterskan har ansvar att se till att få information om patienten inför en 

operation och rapportera utförda omvårdnadsåtgärder vidare till nästa ansvariga sjuksköterska 

efter utförd operation (Dåvoy et al., 2012). Enligt Sevdalis et al. (2012) har kommunikation 

och överföring av information stor betydelse för teamarbete. Utifrån de olika metoder, 

modeller och instrument som finns beskrivna för att underlätta kommunikationen är det 

intressant att se vidare på vad som finns skrivet om kommunikation i operationsmiljön och 

hur det fungerar när strukturerade kommunikationsmodeller används. 
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SYFTE 

Syftet var att belysa strukturerad kommunikation i operationsmiljön.  

 

Frågeställning 

1. Vilka faktorer kan påverka kommunikationen i operationsmiljön? 

2. Vilka konsekvenser kan brist på kommunikation i operationsmiljön leda till för 

patientsäkerheten? 

3. Hur kan kommunikationen påverkas av strukturerad kommunikation? 

 

METOD 

 

Metoden som användes var litteraturöversikt för att sammanställa och belysa kunskapsläget 

som fanns inom området kommunikation i operationsmiljön. En sammanställning av 

kunskapsläget ökar förutsättningarna att bedriva evidensbaserad vård enligt Henriksson 

(2012). Enligt Forsberg & Wengström (2003) är en litteraturöversikt att göra en bakgrunds 

beskrivning för att kunna motivera en empirisk studie. Litteraturöversikt som metod följer 

principer som ska minimera risken att slump och godtycklighet påverkar resultatet. I 

principerna ingår att frågan eller problemet är preciserad, undersökningen ska vara möjlig att 

reproducera genom att urvalskriterier, sökstrategi och kvalitetsgranskning är redovisad 

(Henricson 2012). En litteraturöversikt strävar efter att förstå befintlig evidens och ge en 

grund för ny evidens (Polit & Beck 2012). Ingen avgränsning har gjorts i valet mellan 

kvalitativa och kvantitativa artiklar.  

Urval 

De valda sökorden har översatts och reviderats utifrån Svenska MeSH.  Inklusionskriterier var 

att artiklarna skulle vara på engelska och svara på syftet i litteraturöversikten. 

Exklusionskriterier var att artiklarna inte var Peer reviewed. För att få så aktuella studier 

sattes gränsen att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år. 

 

Genomförande  

Utgångspunkten vid sökning av vetenskapliga artiklar har varit kommunikation, 

operationsteam, operationssjuksköterskans omvårdnad, operationspersonal, säkerhet och/eller 

patientsäkerhet. En första frisökning genomfördes med ett resultat på 50 stycken för ämnet 

intressanta artiklar. Litteratursökningen genomfördes i flera steg efter att inklusions- och 

exklusionskriterier bestämts. Sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes i Chinal och 

Pubmed. Sökord som användes var: Communication, Patient safety, Operating room, 

Operating room nursing, Operating nurse och Safety, vilka presenterades i tabell 1. I första 

steget genomfördes en grovsållning genom att läsa abstract. De artiklar som utifrån titel, 

abstract och syfte ansågs irrelevanta sorterades bort. Artiklar som en av författarna bedömde 

som relevant eller möjligen relevant till syftet hämtades ut i fulltext via tillgängliga databaser. 

I andra steget lästes alla artiklar i fulltext och prövades gentemot syftet vilket resulterade i en 

reduktion av antalet relevanta artiklar. Ytterligare en frisökning genomfördes och resulterade i 

en artikel för att komplettera tidigare sökningar.  
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Tabell 1  

 

Databassökningar i CHINAL     

Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Gransk

ade 

artiklar 

Inkludera

de 

artiklar 

2014-02-18 Communication 

and  

Operating room 

and  

Safety 

Från 2004  

English 

Peer reviewed 

Booleskfras 

85 26  14  10 

2014-02-18 Patient Safety and 

Operating room 

nursing 

Från 2004 

English Peer 

reviewed 

Booleskfras 

4 4 3 1 

Databassök

ningar 

i PubMed 

        

2014-02-18 

 

Communication 

and 

Operating Nurse 

Från 2004 

English 

Fulltext 

36  10  7  3 

Frisökning      1 

Summa   125 40 24 15 

Databearbetning 

Artiklarna bedömdes av bägge författarna med avseende på kvalitet enligt ett 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering enligt Willman et al, (2013) bilaga 2. De 

femton artiklar som valdes ut lästes av författarna i fulltext och en fördjupad läsning 

genomfördes av resultatet. Författarna skrev varsin sammanfattning och jämförde sedan dessa 

för att få en samstämmighet i hur författarna tolkade resultatet. Författarna samlade resultaten 

under tre rubriker, faktorer som påverkar kommunikation i operationsmiljön, kommunikation 

och patientsäkerhet och kommunikation efter införande av strukturerad 

kommunikationsmodell.  

För att översätta artiklar från engelska användes Prismas Engelska Ordbok (1997) samt 

tillgängliga översättningsverktyg via nätet, Google translate. För att ytterligare förstå de 

engelskspråkiga artiklarna användes appen Advanced English Dictionary and Thesaurus. 

Artiklarna som sökts via CHINAL, PubMed och frisökning redovisades i en matris, bilaga 1, 

för att tydliggöra sortering, granskning och kvalitetsbedömning utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2013), bilaga 2. 
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Forskningsetiskt övervägande 

 

Alla artiklar i översikten kontrolleras utifrån etiskt godkännande. Författarna stävade efter att 

använda tydligt etiskt godkända artiklar. Ärlighet och hederlighet är grundvärden i 

vetenskapliga arbeten. Ansatsen var att på intet sätt undanhålla, utelämna, medvetet feltolka 

eller förvanska resultatet utifrån författarnas egna preferenser (Henriksson, 2012). 

 

RESULTAT 

 

Faktorer som påverkar kommunikation i operationsmiljön 

 

Gillespie, Gwinner, Charboyer och Fairweather (2013) redovisade att de intervjuade beskrev 

svårigheter i kommunikationen i operationsmiljön. Sjuksköterskorna beskrev att de behövde 

vara taktiska i kommunikationen då hierarkin mellan de olika yrkesgrupperna påverkade 

förmågan att vara fokuserad, behålla kontrollen över situationen och förmågan att 

uppmärksamma problem och påtala dessa. Deltagare i Alfredsdottir och Bjornsdottir (2007) 

studie beskrev att över- eller underbemanning påverkade kommunikationen och arbetet 

negativt, vilket resulterade i osystematisk förberedelse. Sjuksköterskorna i studien av Nestel 

och Kidd (2006) beskrev en frustration eftersom de ofta fick agera mellanhand mellan 

kirurger och narkosläkare då kommunikationen var otydlig på grund av makt och hierarki 

emellan de olika professionerna. Riley och Manias (2009) visade i sin undersökning att vana 

sjuksköterskor i operationsmiljön kontrollerade och styrde informationsflödet mellan läkare 

och sjuksköterskor då de agerade mellanhand i syfte att skydda patienten under pågående 

operation. Nestel och Kidd (2006) visade i sin undersökning att sjuksköterskorna upplevde 

konflikter mellan de olika rollerna och bristande samverkan i operationsteamet påverkade 

kommunikationen negativt. Gillespie, Charboyer, Longbottom och Wallis (2009) visade att 

mångfald i teamet bidrog till komplexa mellanmänskliga relationer vilket påverkade och 

formade beteende i operationsmiljön, formade och påverkade kommunikationen och 

tillfällena då informationsutbyte skedde. Bandari et al. (2012) visade i sin undersökning att 

den näst vanligaste orsaken till noterade problem var kommunikationsrelaterade.  

 

Gillespie, Charboyer och Fairweather(2011) visade i sin undersökning att 

kommunikationsproblem förekom i 57 procent av de 160 genomförda ingreppen. Den 

vanligaste orsaken till kommunikationsproblem var okunskap eller brist på erfarenhet hos 

sjuksköterskorna vilken förekom i 30,9 procent av fallen. Vid situationer där sjuksköterskan 

var oerfaren ökade risken för kommunikationsproblem och försämrade teamarbetet (Gillespie 

et. al, 2009). Nestel och Kidd (2006) visade att sjuksköterskorna i undersökningen var 

överens om att lyssna var viktigast vid kommunikation. Likaså var det viktigt med 

kommunikation med återkoppling där en bekräftelse om att mottagaren har förstått. 

Deltagarna i undersökningen av Gillespie et al. (2013) redovisade att förståelsen ökade genom 

öppen kommunikation, genomgång före operationsstart, att veta alla inblandades namn, 

presentation av patienten, frågor och bekräftelse. Gillespie, Charboyer och Fairweather (2012) 

visade i sin undersökning att kommunikationsavbrott förekom i 74 fall av de 107 observerade 

fallen med avbrott under pågående operation.  

 

Wauben et al. (2010) redovisade i sin studie att kommunikation, teamarbete och 

situationsmedvetenhet uppfattas olika mellan teammedlemmarna på operation, svaren 

redovisades med en femgradig Likertskala där 1 höll inte med till 5 instämmer helt. Kirurger 

och anestesiologer upplevde teamarbetet lika, kirurger satte 3,78 och anestesiologer satte 3,47 

medan sjuksköterskorna satte betydligt lägre anestesisjuksköterskor 3,26 och 
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operationssjuksköterskor 3,06. Alla respondenter ansåg sig själva som teamspelare och 

bekväma att uttrycka sina åsikter. Av operationssjuksköterskorna var det 51 procent som 

beskrev att kirurgen inte var en teamspelare och 72 procent var inte nöjda med 

kommunikationen och teamarbetet inne på operationssalen. Makary et al. (2006) visar i sin 

undersökning liknande resultat vad gäller teamarbete. Kirurger gav varandra höga poäng vad 

gäller kommunikation och teamarbete, 4,38 i medelvärde på en Likertskala där 1 var mycket 

låg och 5 var mycket hög. Operationssjuksköterskorna gav kirurgerna 3,52 i medelvärde på 

samma skala vad gäller teamarbete.  

Kommunikation och patientsäkerhet 

Alfredsdottir och Bjorndottir (2007) redovisade att teamarbetet var en viktig del i 

patientsäkerheten, alla deltagare var eniga om detta. Operationssjuksköterskorna i 

undersökningen beskrev att teamarbete var en styrka i säkerheten runt patienten. Vidare 

beskrev operationssjuksköterskorna också att det var positivt att vara del av ett team där alla 

visste vad som skulle göras och man hade lärt känna varandra och varandras egenheter, 

styrkor och svagheter. Lingard et al. (2004) redovisade att kommunikationsproblem 

identifierades vid 129 av de 421 observerade kommunikationstillfällen i operationsmiljön. De 

129 kommunikationsproblemen delades upp i fyra olika kategorier. Händelse som innehöll 

kommunikationsproblem i vården runt patienten. Innehåll syftade på felaktig eller tvetydig 

information som överfördes mellan enheter eller medarbetare. Under kategori syfte samlades 

kommunikationsproblem där syftet var oklart eller felaktigt och under åskådare samlades 

problem relaterade till ett avstånd i kommunikationen mellan olika grupper och personer 

engagerade i patienten. Synliga effekter av kommunikationsproblem visades i 36, 4 procent, i 

1, 6 procent visades det som olägenhet för patient. Braaf, Manias och Riley (2013) visade i 

observationer och intervjuer att den vanligaste konsekvensen av kommunikationsproblem i 

genomförandet av time-outen var att viktig information missades. 

Enligt Alfredsdottir och Bjornsdottir (2007) beskrev sjuksköterskorna i studien att de var 

ansvariga för patientens välbefinnande och säkerhet. Vidare beskrev sjuksköterskorna 

områden där patientsäkerheten hotades, koncentrationssvårigheter, trötthet vid långa ingrepp, 

brist på kontroll över situationen, otillräckligt med personal samt oklara förväntningar.  

Prevention var viktigt och som en del i det användes standardiserad checklista och rutiner 

följdes. Sjuksköterskorna beskrev också att ömsesidigt förtroende och samarbete i teamet 

påverkade patientsäkerheten positivt genom att alla visste vad de andra kunde och inte kunde. 

Braaf, Manias och Riley (2013) visade att i åtta procent av de observerade fallen orsakade 

kommunikationsproblem i time-outen konsekvenser för patienten så som att operationen 

behövde planeras om eller blev försenad. I studien av Gillespie et al. (2013) redovisade 

sjuksköterskorna att frånvaro av ömsesidig professionell respekt och kommunikation inom 

operationsteamet påverkade teamets prestation vilket även Braaf et al. (2013) visade. Bandari 

et al. (2012) visade i sin undersökning att kommunikationsrelaterade misstag som 

uppmärksammades i samband med briefing och debriefing var näst vanligast, 31 procent av 

de 6202 i första undersökningen samt 15 procent av de 3442 i den andra.  

Kommunikation med strukturerad kommunikationsmodell 

 

Waehle, Haugen, Softeland och Hjälmhult (2012) visade tre olika strategier hur 

implementering av checklista löstes. I strategin ”distansera” valde sjuksköterskorna att 

försöka få professionell och social acceptans i teamet och strategiskt minska den negativa 

stämningen. Det gjordes främst genom att undvika att dra negativ uppmärksamhet mot sig 

själv, att bli ”osynlig”. Tyst kommunikation användes och sjuksköterskorna använde strategi 
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att undvika störning. Dessa strategier resulterade i att checklistan initierades på ett otydligt 

sätt och var inte alltid möjlig att följa. Konsekvensen av sjuksköterskornas beteende blev ett 

begränsat engagemang av teamet att genomföra checklistan. 

 

I studien av Lingard et al. (2005) beskrev alla deltagare (n=33) utom en, att alla respekterade 

varandras profession när checklistan genomfördes och alla deltagare beskrev att checklistan 

var effektiv. Under intervjuerna framkom också att det viktigaste med checklistan var 

informationen och att utveckla teamarbetet. 

Berenhotz et al. (2009) visade att 90 procent av den intervjuade operationspersonalen höll 

med i påståendet att briefing var ett effektivt sätt att förbättra kommunikationen i 

operationsmiljön, 69 procent i samma undersökning ansåg att debriefing efter avslutad 

operation var en effektiv strategi för att förbättra den tvärprofessionella kommunikationen 

samt 72 procent av de 39 deltagarna svarade att genomgång efter avslutad operation var ett 

effektivt sätt att förbättra teamarbetet.  

Waehle et al. (2012) visade under strategin ”att förändra teamets engagemang”, vilket främst 

handlade om att söka uppmärksamhet genom att få teamet att utbyta information med tanke 

på patienten och det planerade förfarandet. Sjuksköterskorna påpekade att checklistan kunde 

förbättras för att underlätta deras dagliga arbete. Sjuksköterskorna tog en ledarroll i 

genomförandet av checklistan och stärktes därmed i sin yrkesroll (Waehle et al. 2012). 

 

Alfresdottir och Bjornsdottir (2007) visade i sin artikel att operationssjuksköterskorna ansåg 

att kunskap om patienten var viktig och att standardiserade checklistor var en del i det. 

Operationssjuksköterskorna beskrev vidare att de använde standardiserade checklista i mötet 

med patienten före operation samt litade mycket på uppgifter i patientjournalen. Bandari et al. 

(2012) visade i sin artikel att användandet av briefing och debriefing var ett sätt att identifiera 

felaktigheter. I undersökningen svarade 80 procent av operationssjuksköterskorna att briefing 

var effektivt för att undvika att fel begicks samt att undvika att det skedde igen. Berenholtz et 

al. (2009) redovisade att följsamheten vid införandet av strukturerad kommunikation med 

briefing- debriefing som metod var mellan 76 och 95 procent. Braaf et al. (2013) visade i sin 

artikel att endast 10 procent av de genomförda checklistorna utfördes enligt WHO:s direktiv.  

Den vanligaste (94 procent) orsaken till att inte delta i checklistan genomförande var att 

personalen var omedvetna om att den genomfördes och att de höll på att avsluta andra 

arbetsuppgifter. 50 procent av Time-outerna genomfördes inte korrekt utan enbart mellan 

kirurg och operationssjuksköterskan på grund av tidsbrist. I 76 procent av de fall där time-out 

checklistan inte blev korrekt utförd var orsaken att anestesiologens var frånvarande och därför 

inte kunde bidra med sin information. Berenholtz et al. (2009) visade en intervjustudie att 70 

procent av de tillfrågade ansåg att de hade tid att utföra genomgång före och efter operation 

enligt fastställt protokoll.  

 

Gillespie et al. (2009) visade i sin artikel att sjuksköterskorna var kritiska till införandet av ett 

briefingprotokoll, då de ansåg att de inte hade tid i en allt för tidspressad organisation. 

Gillespie et al. (2011) visade att genomgång genomfördes före operationstart i 12,5 procent av 

de observerade 160 operationstillfällena. Sjuksköterskorna beskrev också avsaknad av stöd i 

organisationen för att använda briefingprotokollet. Vidare beskrev teammedlemmarna att de 

hade egna system för att checka av inför operation som all personal inte involverades i. 

Lingard et al. (2005) visade att checklistan i medel tog 3,5 minuter att genomföra vid 

operationsstart. Alla deltagarna beskrev att checklistan var effektiv. Värdet av checklistan 

övervägde tidsförlusten ansåg 10 av 11 medlemmar i operationsteamen. Effekter av 
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användandet av checklistan som lyftes fram i studien var ett tillfälle att delge viktig 

information, uttala faror, bekräfta fallspecifik information, utbilda, skapa teamkänsla och ta 

viktiga beslut. I de 18 undersökta fallen användes checklistan varje gång och i 15 av dessa 

leddes den av kirurgen som gick igenom punkterna systematiskt i checklistan. Gillespie et al. 

(2013) visade att vid briefing etablerades förutsättningar för gemensam förståelse. En studie 

genomförd i Australien 2011, genomförd av Gillespie et al. visade att preoperativ time-out 

med representation av anestesi, kirurg och sjuksköterska kunde observeras i 20 av de 160 

studerade operationerna. Waehle et al. (2012) beskrev i sin undersökning att vissa 

sjuksköterskor var mer intresserade av hur de skulle bevara sin professionella och sociala 

acceptans i teamet än att genomföra checklistan medan andra sjuksköterskor hade en positiv 

och respektfull attityd och genomförde checklistan. Mindre erfarna sjuksköterskor 

uppskattade checklistan mer. Sjuksköterskorna ansåg att checklistan var mest värdefull för att 

delge dem information som de annars inte skulle ha fått. 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

Enligt Henriksson (2012) har en välgjord litteraturöversikt en trovärdighet då läsaren kan 

bedöma slutsatser och kontrollera litteraturen. Viktigt vid en litteraturöversikt är att ha med 

kvalitets bedömningar annars är risken stor för felaktiga slutsatser (Forsberg et al. 2003). 

Forsberg et al.(2003) är kritisk till att välja en litteraturöversikt istället för en systematisk 

litteratur studie eftersom en litteraturöversikt oftast beskrivs och analyseras på ett icke 

systematisk sätt. Polit et al. (2012) menar för att kunna utföra studier behövs en grundlig 

litteraturöversikt för att se vad som finns inom ämnet som ska studeras. Svaghet med en 

litteraturöversikt kan vara att författaren påverkar resultatet genom att välja artiklar som 

passar resultatet och stödjer författarens egna åsikter.  

 

Vald metod 

 

Syftet var att belysa strukturerad kommunikation i operationsmiljön kombinerat med tre 

frågeställningar. Vilka faktorer kan påverka kommunikationen i operationsmiljön? Vilka 

konsekvenser kan brist på kommunikation i operationsmiljön leda till för patientsäkerheten? 

Hur kan kommunikationen påverkas av strukturerad kommunikation? En litteraturöversikt 

valdes för att se vad som fanns inom ämnet. En eventuell observations eller intervjustudie i 

ämnet ansågs av författarna som allt för tidskrävande. Både observations och intervjustudie 

kunde vara aktuell i ämnet då fokus helt kunde vara på ämnet författarna ville studera. 

 

Urval och genomförande 

 

Ett antal av artiklarna förekom i flera sökningar. Vid användande av liknande sökord kom 

samma artikel upp vid sökningarna och för att tydliggöra inkluderades enbart artikeln vid en 

sökning i matrisen. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2012) var det viktigt att söka varje 

sökterm för sig vid användning av booleska söktermer. I undersökningen skedde inte detta vid 

varje sökning men vid en efterkonstruktion av sökningen vid ett senare tillfälle förändrades 

inte resultaten i någon större utsträckning. Författarna ansåg att den tidigare genomförda 

sökningen dock var relevant utifrån resultatet och mängd av relevanta artiklar. Författarna har 

strävat efter att enbart använda etiskt godkända artiklar men har inte kunnat fastställa att alla 

artiklar var det. Ett antal artiklar var skrivna av samma författare med utgångspunkt från 

samma material det kan påverka resultatet när samma material används utifrån olika syften. 
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Genom att använda sig av tabeller kan läsarna på ett tydligt sätt följa hur författarna har gjort 

sina sökningar. På grundnivå kan författarna vara noviser och därför missa viktiga parametrar 

i artiklar. Under frisökning hittades en artikel som tydligt kompletterade de tidigare hittade 

artiklarna vilken då valdes att tas med i resultatet.  

 

Databearbetning 

 

Bägge författarna läste igenom abstract och gjorde en grovsållning. Förfarandet att grovsålla 

kunde medföra att relevanta och viktiga artiklar missades. Resultatet kunde påverkats av 

detta. De artiklar som bägge författarna bedömde irrelevanta utifrån syftet sorterades bort. De 

artiklar som en av författarna bedömde som relevant eller möjligen relevant utifrån syftet 

hämtades ut i fulltext. Styrkan med att det var två författare som läste artiklarna var att risken 

för att missa en bra artikel utifrån syftet blev mindre än om bara en författare läste. Ytterligare 

en begränsning som kan ha påverkat resultatet var författarnas begränsade kunskap i det 

engelska språket. Viss tolkning kan ha påverkat resultatet. 

 

Författarna har redovisat de inkluderade artiklarna i en matris (bilaga 1) varje artikel har 

bedömts efter protokoll enligt Willman et al. (2012).  Övervägande artiklar kom från 

Australien men de går att jämföra med svenska förhållanden. Innehållet i artiklarna tolkade 

författarna jämförbart med svenska förhållanden då de i största utsträckning handlade om 

kommunikation. Ytterligare en aspekt kunde vara att materialet blir mindre då underlaget är 

det samma i fler artiklar, det kunde även ses som en styrka då materialet är granskat och 

analyserat utifrån fler perspektiv. Orden strukturerad kommunikation och strukturerad 

informationsöverföring användes i litteraturen. Vid översättning av de engelska artiklarna 

valde författarna ordet strukturerad kommunikation vid bearbetning av artiklarna och i 

arbetet.  

 

Resultatdiskussion 

 

Operationssjuksköterskorna beskrev i Gillespies et al (2013) samt Nestel och Kidd (2009) att 

den hierarkiska miljön var ett hinder för bra kommunikation. Operationssjuksköterskor ska 

kunna samarbeta och kommunicera med alla medlemmar i operationsteamet vilka ofta kan 

vara olika personer varje dag (Kelvered, Öhlén & Gustafsson 2012). För att kommunikation 

ska fungera måste relationer byggas mellan människor för att kunna överföra information. 

Sharp (2012) skrev att det var viktigt för team att ha gemensam målbild för att arbeta 

patientsäkert och nå bästa resultat. För att uppnå detta måste hierarkin i operationsmiljön 

brytas och en kultur få växa med fokus på kommunikation och skyldighet att yttra sin mening 

i syfte att skapa god och säker vård för patienten. I Braaf et al. (2013), Gillespie et al. (2009), 

Nestel och Kidd (2009), Riley och Manias (2009), Waehle et al. (2012) och Wauben et al. 

(2010) omnämndes den hierarkiska miljön som ett hinder för kommunikation, i Dåvoy (2012) 

som är litteraturen för blivande operationssjuksköterskor finns hierarki inte omnämnt. Kan det 

vara ett försök att bryta den hierarki som författarna av artiklarna relaterar till eller kan det 

vara skillnader mellan olika länder?  

 

Det ställs höga krav på kompetens inom kommunikation och informationsteknologi inom den 

perioperativa vården då information ska överrapporteras till avlösande 

operationssjuksköterska vid paus och arbetsdagens slut. Säkerhetskontroller och checklistor 

ska användas vid överrapporteringstillfällen (Riksföreningen för Operationssjukvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Enligt Wallin och Thor (2008) ska kommunikation 
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utföras korrekt och vid rätt tillfälle mellan de inblandade personerna. För att 

kommunikationen ska fungera optimalt ska den anpassas efter den aktuella arbetsmiljön och 

de involverade personerna ska känna till hur strukturerad kommunikation ska utföras. Enligt 

Wahler et al., (2012) valde sjuksköterskorna att göra sig osynliga och därmed blev checklistan 

otydligt initierad och därmed ofullständigt genomförd. Det är av betydelse att information 

överförs på ett sätt så att både mottagare och avsändare kan ha sin hela uppmärksamhet och 

handlingsberedskap för att fatta korrekta beslut och vidta omedelbara åtgärder (Wallin & 

Thor, 2008). Resultatet tyder på att operationssjuksköterskor hade intresse av att förbättra 

kommunikationen men att det fanns faktorer som förhindrade. Operationsmiljön har en 

tradition av att vara hierarkisk där operatörens ord eller handling inte ska ifrågasättas.  

 

Det finns också i resultatet ett motstånd mot att genomföra strukturerad checklista, i Gillespie 

et al (2009) menar sjuksköterskorna att de saknar stöd i organisationen, de saknar tid att 

genomföra en checklista och ledningen inför något utan att skapa utrymme att genomföra. 

Förändringar i struktur och organisation i vården blir ett problem då arbetsgivare och 

arbetstagare inte gemensamt arbetar mot samma mål. Införandet av ett förändrat, förbättrat 

arbetssätt kräver utrymme och samförstånd. Operationssjuksköterskorna i Lingard et al. 

(2005) var positiva till checklistan då den i medel tog 3,5 minuter att genomföra och 

sjuksköterskorna såg vinster med att genomföra checklistan som övervägde tidsförlusten. 

Gillespie et al. (2013) och Wauben et al. (2010) visar att checklistan skapade en gemensam 

förståelse och ökade förutsättningarna för en gemensam målbild. Resultatet visade på att 

sjuksköterskor i operationsmiljön hade tydliga vinster i att checklistan genomförs med alla 

yrkeskategorier delaktiga. En gemensam målbild skapas, en kontroll av utrustning och 

genomförda arbetsmoment skapar säkerhet för patienten och förberedelser kan göras för att 

förhindra risker. Checklistans genomförande kunde också skapa en handlingsberedskap för 

eventuella komplikationer. Brist på strukturerade kommunikations- och informationsverktyg 

ökar risken att teammedlemmarna inte får en gemensam målbild (Leonard et al., 2004). 

Socialstyrelsen (2009), skrev i sitt material om riskanalys och händelseanalys att en 

organisation med hög säkerhet borde ägna tid åt att förutse och förebygga missöden genom att 

stimulera medarbetare att se risker i verksamheten samt tillämpa effektiva egenkontroller. 

Gillespie et al. (2011) skrev i sin studie att den vanligaste orsaken till 

kommunikationsproblem (30,9 procent) var okunskap eller brist på erfarenhet hos 

sjuksköterskor. Bra kommunikation och informationsöverföring kan öka ett operationsteams 

prestation genom att vara lyhörda på varandra och hjälpa varandra med sina olika kunskaper 

så att misstag inte uppstår (Sevdalis, et al. 2012). Det förkommer teamträning inom 

akutsjukvården för att öka varje teammedlems förståelse om vilken uppgift de har i teamet. 

Bruket av teamträning har varit sparsamt inom operationssjukvården till skillnad mot anestesi, 

akut eller intensivvård. Användandet av teamträning ökar operationsteamets förståelse och 

kunskap om varandras roller i akuta situationer vilket även kan vara en grund i den dagliga 

verksamheten.  

 

I Wauben et al. (2010) beskrev medlemmarna i operationsteamet att kommunikation 

uppfattades på olika sätt. Kaufmann, G. och Kaufmann, A. (2010) definierade kommunikation 

som utbyte av information genom ett gemensamt symbolsystem. Nilsson et al. (2007) skrev 

att kvinnor och män har olika kommunikationsstilar. Inom hälso- och sjukvården kunde 

användande av strukturerad kommunikation tangera den manliga språkstilen då den är mer 

faktabaserad. Kunde detta vara ett problem vid införandet av strukturerad kommunikation då 

många som arbetar inom hälso och sjukvård är kvinnor? Kommunikationen med hjälp av 

strukturerade modeller ökar förutsättningarna för kommunikation oavsett om den utförs av 

män eller kvinnor. Teamträning och införande av strukturerade modeller ökar 
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förutsättningarna för att alla ska förstår varandra. Ökad teamträning i form av kommunikation 

och arbetsätt i operationsmiljön behöver fortsätta att utvecklas, då inte enbart i akuta skeenden 

utan även träna i hur information överförs mellan teammedlemmarna i den dagliga 

verksamheten.  

 

Användandet av olika checklistor för att överföra viktig information ökar inom 

operationssjukvården. SBAR och WHO:s checklista är vanligt förekommande inom svensk 

operationssjukvård. Målet med en checklista är att stärka redan inarbetade säkerhetsrutiner 

och förbättra kommunikationen och samarbete mellan de olika teammedlemmarna i en 

operationsmiljö (Världsalliansen för patientsäkerhet 2009). Enligt Braaf et al. (2013) så 

genomfördes endast 10 procent av de 107 tillfällen en korrekt utförd WHO:s checklista. 

Orsaker varför inte WHO:s checklista utfördes korrekt var omedvetenhet, avslutade andra 

arbetsuppgifter, vissa professioner var inte närvarande. För att checklistan ska fungera måste 

alla i teamet fokusera när listan gås igenom. I Gillespie et al. (2009) beskrev sjuksköterskorna 

bristen av tid för att utföra checklista och att det saknade stöd i organisationen för införande 

av checklista. Enligt Lingard et al. (2005) var vinsten övervägande mot tidsförlusten. 

SKL(2010) har ett bra utbildningsmaterial som underlättar införande av checklista både när 

det gäller WHO och SBAR bägge dessa checklistor går att anpassa utifrån olika arbetsmiljöer 

men grunden är det samma. Andersson (2012) visade hur en strukturerad 

informationsöverföring kan användas så alla vet hur de ska rapportera och vilka stödord som 

ska användas för att viktig information ska nå fram vid avlösning mellan 

operationssjuksköterskor. 

 

Alfreddottir et al. (2007) skrev i sin artikel att alla deltagarna i studien betonade teamarbete är 

en viktig del i patientsäkerheten.  Sharp (2012) skriver att teamet måste ha ett gemensamt mål 

och sträva efter hög säkerhet.  Operationssjuksköterskorna i studien beskrev att det var 

positivt att vara en del av teamet där alla visste vad som ska göras och lärde känna varandras 

styrkor och svagheter (Alfredsdottir 2007). Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) säger att all 

vårdpersonal är skyldiga att upprätt hålla hög patientsäkerhet och att bedriva systematiskt 

patientsäkerhetsarbete för att förhindra att patienter skadas. Patientsäkerheten påverkades i 

vissa lägen av trötthet och koncentrationssvårigheter vid långa ingrepp, brist på kontroll och 

oklara förväntningar detta beskrev operationssjuksköterskorna i artikeln (Alfredsdottir et al., 

2007).  Lingard et al.( 2004), Bandari et al. (2012) och Braaf et al. (2013) visade i deras 

studier att patientsäkerheten påverkades när det blev kommunikationsproblem mellan 

operationsmedlemmarna. Faktorer som påverkar kommunikationen i operationsmiljön kan 

vara orsakade av organisationen eller ledningen. Då utrymme saknas i organisationen för att 

utföra alla arbetsmoment eller personal saknas för att täcka dagens arbetskraftsbehov minskar 

förutsättningarna i teamet för att arbeta patientsäkert. Patientsäkerhetslagen ålägger 

organisationen att ge förutsättningar att arbeta med hög patientsäkerhet vilket kan se olika ut i 

de länder vars ursprung de granskade artiklarna har. 

 

Slutsats 
 

Författarnas slutsats utifrån det granskade materialet var att ett strukturerat verktyg för 

kommunikation i operationsmiljö stärker förutsättningarna för en bra kommunikation runt 

patienten. Då operationssjukvården använder en struktur för hur kommunikationen och 

informationsöverföringen ska gå till minskar riskerna för att viktig information glöms bort 

eller missuppfattas. Kommunikation och teamarbete mellan aktörerna i operationsmiljön 

uppfattades olika av de olika professionerna. Ett sätt att förbättra kommunikationen är att 

använda strukturerade modeller i den högteknologiska miljö som operation är. 
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Fortsatt forskning 
 

Fortsatt forskning behövs i den svenska operationsmiljön, operationssjuksköterskor behöver 

genom fortsatt forskning belysa problem och möjligheter inom operationssjukvården och 

därigenom fortsätta att utveckla operationssjukvården personcentrerat och patientsäkert. 

Vidare forskning om den hierarkiska miljön och operationssjuksköterskornas roll är intressant 

att undersöka. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Alfredsdottir, 

H., 

&Bjornsdottir, 

K. 

2007 

Island 

Nursing and patient 

safety in the 

operating room 

Syftet i steg ett var att 

identifiera hur 

operationssjuksköterskor 

såg på mål, värde och 

mening med yrket. 

 

Syftet i steg två var att 

identifiera vad 

operationssjuksköterskor 

trodde påverka 

patientsäkerheten och 

hur de själva genom sin 

roll påverkade 

patientsäkerheten 

Alla op.ssk på ett sjukhus 

fick enkät att svara på i 

del 1 och i del 2 

intervjuades 14 opssk i 

semistrukturerade 

intervjuer och 

focusgrupper.  

Enkäten analyserades med 

kategorier och teman från 

generella till mer 

specifika. 

Intervjuer och 

focusgrupper analyserades 

var för sig.  

Del 1: 30(0) 

Del 2: 14(0) 

Resultaten visar att op.ssk känner sig 

ansvariga för patientens välbefinnande 

och säkerhet. Kunskap om patienten var 

viktig och standardiserade checklistor 

var en viktig del i det. Teamarbetet var 

en viktig del i patientsäkerheten. 

Organisationen och standardiserade 

checklistor vid skiftbyte och 

överrapportering var viktigt. 

Över och underbemmaning påverkar 

kommunikation. 

II 

K 

 

Bandari, J., et 

al. 

2012 

USA 

Surfacting Safety 

Hazards Using 

Standardized 

Operating Room 

Briefing and 

Debriefing at a 

Large Regional 

Medical Center 

Syftet var att beskriva 

problem som kan uppstå 

i samband med operation 

samt undersöka 

användarnas uppfattning 

om effektiviteten av det 

använda protokollet för 

att förhindra 

felaktigheter. 

Deskriptiv analys 

Resultatet organiserades i 

6 kategorier i första skedet 

och 16 kategorier i andra 

skedet, från okt-08.  

 

6202 st registrerade 

ingrepp mellan okt-

06 till juni-10. 

40 st intervjuer(0) 

Vanligaste problemet som rapporterades 

var relaterat till utrustning, 48 % i första 

skedet och 22 % i andra skedet. Näst 

vanligast var kommunikationsrelaterat 

problem, 31 % i det första skedet och 15 

% i det andra skedet. 

Intervjuerna visade att 93 % ansåg att 

briefing var effektivt för att förhindra 

eller åtgärda felaktigheter.  

I 

P 

 

 

 

Berenholtz, S. 

e et al. 

2009 

USA 

Implementing 

Standardized 

Operating Room 

Briefings and 

Debriefings at a 

Large Regional 

Medical Center 

Syftet med studien är att 

införa ett protokoll för 

genomgång före och 

efter operation samt 

utvärdera effekten av 

denna på den 

tvärproffessionella 

kommunikationen och 

teamarbetet. 

Prospektivcohortstudie där 

ett protokoll för 

genomgång före och efter 

operation infördes och 

utvärderas efter 10 

månaders användning 

genom personliga 

intervjuer enligt 

frågeformulär.   

Deskriptiv analys 

användes. 

40 vårdpersonal:  

10 kirurger,  

10 anestesiologer,  

20 sjuksköterskor 

(0) 

90 % av 40 ansåg att genomgång före 

operationsstart är ett effektivt sätt att 

förbättra den tvärproffessionella-

kommunikationen och90% ansåg att 

genomgång före operation förbättrade 

teamarbetet. 69 % ansåg att genomgång 

efter op var en effektiv strategi för att 

förbättra den tvärproffessionella 

kommunikationen.72 % ansåg att 

genomgång efter op var ett effekt sätt att 

förbättra teamarbete.70 % ansåg att de 

hade tid att genomföra genomgången. 

II 

P 

 

 



Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering     Bilaga 1 

 

 

 

 

Braaf, S., 

Manias, E. & 

Riley, R. 

2013 

Australien 

The ´time-

out´procedure: an 

institutional 

ethnography of how 

it is conducted in 

actual clinical 

practice 

Syftet var att undersöka 

hur WHO:s checklista  

implementerades i 

verksamheten 

En institutionell 

etnografisk studie. 

Observation studie och två 

fokusgrupper och 20 

halvstrukturerad 

intervjuer. 

125 st deltagare 

blandat mellan 

kirurger, 

anestesiologer och 

sjuksköterskor. (0) 

350 observations 

timmar under 107 

kirurgiska ingrepp. 

Kommunikationsproblem förekom i 94 

% av time-out tillfällena. 

Av de genomförda time-out tillfällena 

genomfördes 10 % enligt sjukhusens 

policy. Den vanligaste orsaken till att 

personalen inte deltog i time-outen var 

att de inte visste att den pågick, 94 %. 

Den vanligaste konsekvensen av 

kommunikationsproblem under time-

outen var att information missades. 

II 

P 

 

 

Gillespie, B. 

M., 

Charboyer, W. 

&Fairweather, 

N. 

2011 

Australien 

Factors that 

influence the 

expected length of 

operation: results of 

a prospective study 

Syftet var att beskriva 

faktorer som förlänger 

den förväntade längden 

av en operation. 

 

Strukturerade 

observationer med 

fältanteckningar utfördes 

på ändamålsenligt urval av 

160 kirurgiska ingrepp 

med 80 team och över 10 

specialiteter. 

Observationerna utfördes 

av en utbildad observatör. 

Både planerade och icke 

planerade operationer 

ingick. 

160 ingrepp 

genomförda av 80 

team. Ca 500 

observationstimmar 

Kommunikationsproblem förekom i 57 

% av de 160 genomförda ingreppen. 

Genomgång före operation med alla 

berörda förekom i 12,5 %.   

Högst antal kommunikationsproblem 

sågs under kategorin erfarenhet, 30,9% 

och minst antal sågs i kategorin 

deltagande, 9,7 %. 

Avbrott förekom i 66,9 % av de 

observerade fallen, vanligast var 

konversation som orsak, som andra i 

ordning procedur. I medeltal förekom 2,3 

avbrott per operation.  

 

II 

P 

 

Gillespie, B. 

M., 

Charboyer, W 

&Fairweather, 

N. 

2012 

Australien 

 

Interruptions and 

Miscommunications 

in Surgery: An 

Observational Study 

Syftet med 

observationsstudien var 

att beskriva 

intraoperativa avbrott 

och teamkommunikation 

i samband med kirurgi.  

 

Strukturerad 

observationsstudie. 

160 observationer 

genomförda av den första 

författaren. 500 

observationstimmar 

samlades och 

observatören gjorde 

fältanteckningar samt 

frågade sjuksköterskan om 

tiden teammedlemmarna 

arbetat tillsammans. 

Data analyserades mha 

statistiskt program  

160 kirurgiska 

ingrepp inom 10 

specialiteer, varav 

129 var planerade 

ingrepp.   

Resultatet visade att de160 observerade 

operationerna innehöll 175 observerade 

tillfällen med kommunikationsproblem. 

Den högsta frekvensen var relaterad till 

erfarenhet. Avbrott uppstod i 107 av de 

160 observerade fallen, Ett samband sågs 

mellan ökning av intraoperativa avbrott 

och ökning av kommunikationsproblem. 

II 

P 
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Gillespie, B. 

M., 

Charboyer, 

W., 

Longbottom, 

P. & Wallis, 

M. 

2009 

Australien 

 

The impact of 

organisational and 

individual factors on 

team 

communication in 

surgery: A 

qualitative study 

Syftet var att utvidga 

förståelsen hur 

organisatoriska och 

enskilda faktorer 

påverkade teamarbetet 

och kommunikationen i 

operationsmiljön 

Kvalitativ studie med 8 st 

semistrukturerade 

intervjuer. 4 st 

gruppintervjuer av 

sjuksköterskor och 4 s t 

individuella intervjuer 

med kirurger och 

anestesiologer.  

En generell intervjuguide 

användes med frågorna 

justerades i enlighet med 

groundedtheory. 

12 sjuksköterskor 

2 kirurger 

2 anestesiologer 

(0) 

Analysen genererade i tre teman: 1, 

tvärvetenskaplig mångfald i teamet 

bidrar till komplexa mellanmänskliga 

relationer. 2, organisationens påverkan 

på teamets sammanhållning. 3, 

utbildning är universalmedlet för att 

förbättra kommunikationen i teamet.  

I 

K 

 

Gillespie, B. 

M.,  

Gwinner, K., 

Chaboyer, W 

&Fairweather, 

N. 

2013 

Australien 

 

Team 

communications in 

surgery – creating a 

culture of safety 

Syftet med denna studie 

var att beskriva hur 

kommunikation i teamet 

kan främja eller hota 

säkerheten i samband 

med kirurgi. 

 

En minietnografisk metod 

användes för att med 

fokus beskriva sociala 

mikrokosmos, detta för 

hitta egenskaper i kulturen 

i relation med teamets 

interaktioner. 

Observationer 

kombinerades med 

semistrukturerade 

djupintervjuer både enskilt 

och i grupp. 

500 h av 

observationer av 

totalt 143 pers. 

 n=24 (0) vid 

djupintervju 

 

 

Resultatet samlades under tre teman: 

”Förståelsen ökar genom öppen 

kommunikation, Hantera stressfaktorer i 

en hierarkisk miljö och 

Avbrutet/intermittent deltagande 

påverkar resultatet av teamets arbete. 

Resultat visade att en säkerhetskultur i 

operationssalen förbättrades av öppna 

diskussioner i teamet och klargörande av 

förväntningar i teamet. 

 

I 

K 

 

 

Lingard, L.,  

et al. 

2005 

Kanada 

Getting teams to 

talk: development 

and pilot 

implementation of a 

checklist to promote 

interproffessional 

communication in 

the OR 

Syftet var att bedöma 

genomförbarheten av 

checklistan, att beskriva 

hur checklistan används 

av operationsteamen 

samt beskriva 

checklistans funktioner. 

En prototypchecklista 

utarbetades och testades i 

samband med 18 

kirurgiska ingrepp. 

Tränade observatörer 

genomförde observationer 

och etnografiska 

fältanteckningar fördes. 11 

st korta återkopplande 

intervjuer genomfördes. 

Materialet analyserades 

enligt modifierad 

groundedtheory synsätt. 

18 operationer (4+4) 

33 op.team-medl. 

 

Tidsåtgången för att genomföra 

checklistan varierade mellan 1-6 min, 

medel 3,5 min. Alla teamdeltagare 

upplevde checklistan som effektiv. 10 av 

11 ansåg att checklistans värde 

övervägde tidsförlusten. 

Observationer i samband med 

checklistan var: 

delge viktig information, 

bekräfta case-specifik info, uttala ev 

faror, ta beslut, teambuilding, 

utbildning 

II 

K 
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Lingard, L., et 

al 

2004 

Kanada 

Communication 

failures in the 

operating room: an 

observational 

classification of 

recurrent types and 

effects 

Syftet med studien var 

att beskriva 

karaktäristiska 

kommunikationsproblem 

samt klassificera 

effekterna av dessa. 

90 observationstimmar 

genomfördes under tre 

månader av tre tränade 

observatörer. 

Observationerna 

koncentrerades till de två 

första timmarna under från 

pat ankomst till op. 

Etnografiska 

fältanteckningar användes. 

Kommunikation noterades 

som verbal eller 

ickeverbal. Forskarna 

kategoriserade materialet. 

48 operationer  

94 teammedlemmar 

(0) 

 

Resultatet av materialet visade 129 

tillfällen av de 421 noterade med 

kommunikationsproblem vilka 

kategoriserades under:  

 händelse, innehåll,  

syfte och deltagare. 

Observerade effekter var: Ingen direkt 

effekt 63,6 %, ineffektivitet 17,8 %, 

Spänning i teamet 12,3%, försening 7,7 

% , problemlösning 2,3 % , resursslöseri 

1,6 %, olägenhet för patient 1,6 %, fel i 

förfarandet 0,8 %.  

II 

P 

 

 

Makary, M. et 

al.  

2006 

USA 

 

Operating Room 

Teamwork 

among Physicians 

and Nurses: 

Teamwork in the 

Eye of the Beholder 

Syftet med studien är att 

med ett utarbetat 

instrument jämföra och 

skatta samarbetet mellan 

olika yrkeskategorier i 

operationssalen.  

Enkätundersökning med 

ett frågeformulär specifikt 

utarbetat för 

undersökningen. 

Deltagarna fick skatta 

samarbete och 

kommunikation mellan 

yrkeskategorier i 

operationssalen på en 5 

gradig skala. Resultatet 

tolkades med ett 

instrument samt 

beräknades procentuellt. 

N=2769 (634) på60 

sjukhus. 

Resultatet visade att det fanns skillnader 

i synen på samarbete och kommunikation 

i operationssalen. Alla yrkeskategorier 

skattade samarbetet med egen 

yrkeskategori högst, sämst skattades 

samarbetet mellan läkare och 

sjuksköterskor. Anmärkningsvärt var att 

läkare uppfattar att det finns ett bra 

samarbete i operationssalen medan 

sjuksköterskor såg samarbetet som 

fattigt. 

 

II 

P 

 

 

 

 

 

 

Nestel, D. & 

Kidd, J. 

2006 

Storbritannien 

 

Nurses´perceptions 

and experiences of 

communication in 

the operating 

theatre: a focus 

group interview 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning och 

erfarenhet av 

kommunikation i 

operationsmiljön. Målet 

med undersökningen var 

att hitta en vetenskaplig 

grund att utveckla 

teamarbete i 

operationsmiljön. 

Focusgruppintervju som 

spelades in och 

transkripterades. Båda 

författarna analyserade 

sedan resultatet utifrån 

ställda frågor. 

Frågeformulär fylldes i av 

alla deltagarna före 

focusgruppen. 

 

7(0) Resultatet visade att bra rutiner, förmåga 

att lyssna, tydlighet i talet och artigt och 

korrekt uppförande underlättade 

kommunikationen. Konflikter mellan de 

olika rollerna störde kommunikationen. 

Sjuksköterskorna förväntades arbeta 

utanför sin egen roll vilket förhindrade 

effektiv kommunikation. 

Sjuksköterskorna beskrev att bristande 

samverkan i teamet påverkade 

kommunikation negativt.  

II 

K 
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Riley, R., & 

Manias, E. 

2009 

Australien 

 

Gatekeeping 

practices of nurses 

in operating rooms 

Syftet var att ge en 

djupare förståelse i hur 

”gatekeeping” används i 

operationsmiljön, att 

förklara hur 

operationssjuksköterskor 

kontrollerar 

informationsflödet i 

operationsmiljön samt 

visa hur gatekeeping har 

praktiska och etiska 

konsekvenserför vård, 

kliniskt arbete samt 

professionella relationer. 

 

 

 

 

En etnografisk studie 

genom 230 h 

observationer, 11 

individuella intervjuer och 

4 gruppintervjuer. 

11 (0) Resultatet visar på gatekeeping i 

samspelet mellan sjuksköterskor och 

läkare i den kliniska vardagen. 

Författarna har uppmärksammat fyra 

teman: Skydda, Lätta och sprida, Skapa 

tillgång, Förhandlingsposition – 

social/kulturell. 

III 

K 

 

Waehle, H., 

Haugen, A., 

Softeland, E., 

& Hjälmhult, 

E. 

 

2012 

Norge 

Adjusting team 

involvment: a 

grounded theroy 

study of challenges 

in utilizing a 

surgical safety 

checklist as 

experienced by 

nurses in the 

operating room. 

Syftet var att undersöka 

utmaningar och strategier 

för att utföra WHO 

checklista utifrån de 

sjuksköterskors 

perspektiv som utsetts 

till 

checklistekoordinatorer. 

Groundedtheory användes 

för att samla in och 

analysera data från 

observationstudie hur 

checklistan används i 

operationsmiljön.  

Fyra 

focusgruppsintervjuer 

genomfördes samt en 

singelintervju. De utgick 

från ett induktiv 

perspektiv både vid 

observation och intervju. 

 

 

 

 

 

 

 

14 (0).  Sjuksköterskorna största oro för hur 

checklistan används var hur behåller man 

professionell och social acceptans inom 

teamet. Sjuksköterskorna använde sig av 

tre olika strategier distansera, moderera 

och engagerande operations lag. Det 

framgår hur de löste sina utmaningar 

genom de olika strategierna. 

III 

K 
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Wauben, L. S. 

et al. 

2010 

Nederländerna 

Discrepant 

perception of 

communication, 

teamwork and 

situation awareness 

among surgical 

team members 

Syftet var att undersöka 

operationsteamets 

uppfattning av icke-

tekniska färdigheter, 

specifik kommunikation, 

teamarbete och 

situationsmedvetenhet. 

 

Frågeformulär, enkät. Alla 

team på operationsenheter 

på 5 stora sjukhus fick 

fylla i hur de upplevde 

kommunikation, team 

arbete och situations 

medvetenhet. Frågorna i 

enkäten skulle identifiera 

och kategorisera den eller 

de skillnader som var mest 

avvikande mellan team 

medlemmarna. 

Svar med en 5-gradig 

Likert skala. Statistisk 

analys via SPSS16.0.  

600 (365) 

66 kirurger,  

97 

operationssjuksköters

kor, 18 anestesiloger 

och 40 

anestesisjukskötersko

r deltog och svarade 

på frågeformuläret. 

I rubriken kommunikation var det en 

signifikant skillnad mellan kirurger och 

resten av operationsteamet. 

I rubriken team work så var det 

signifikant skillnader mellan alla team 

medlemmar. I rubriken 

situationsmedvetenhet observerades den 

signifikanta skillnaden i insamling av 

information mellan kirurger och de 

övriga team medlemmarna. 72-90 % av 

narkosläkarna, operationssjuksköterskan 

och anestesisjuksköterskan tyckte att 

briefing och debriefing var otillräckliga 

III 

P 
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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/Randomisedcontrolled 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 

controlledtrial (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 


