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Sammanfattning 

Bakgrund: Patientsäkerhet är ett av de viktigaste målen i omvårdnadssammanhang. Bristande 

samarbete och ineffektiv kommunikation kan leda till patientskador. Alla inom vården måste 

arbeta för ökad patientsäkerhet. Operationssalen anses som en snabb och stressig miljö där 

moment ofta blir avbrutna och konstant hör biljud från utrustning och andra konversationer. 

Kommunikationsfärdigheter bildar interprofessionella relationer, vilket i sin tur leder till en 

arbetsmiljö som resulterar i att patienten får en säker vård. Syfte: Belysa hjälpmedel och 

strategier för den patientsäkra kommunikationen i operationsteamet. Metod: En integrativ 

litteraturstudie genomfördes med sökningar i Cinahl, Pubmed, Psycinfo, Web of Science och 

Scopus. Analysen har följt Whittemore och Knafl (2005) och resulterade till olika subgrupper 

som World Health Organizations (WHO) checklista, att känna sitt team, inte prata i onödan, 

våga tala och öppet klimat, paus i operationen för att främja kommunikationen, utsedd ledare, 

kommunikation i teamet kräver rätt information, teamträning, strukturerad kommunikation 

och bekräftad kommunikation. Resultat: Totalt har 21 artiklar användes i resultatet och dessa 

har varit både kvantitativa, kvalitativa och i mixad metod. Ur resultatet framkom tre teman: 

att använda checklistan, samverkan i team och att använda kommunikationsverktyg. Slutsats: 

Resultatet har visat att korrekt användning av checklistan inne på operationssalen är till stor 

hjälp, då den underlättar kommunikationen och ser till att inget glöms bort som skulle kunna 

komma till skada för patienten. Ett teamtränat operationslag med en utsedd ledare som 

använder kommunikationsverktyg som closed-loop kommunikation eller SBAR bidrar till 

ökad patientsäkerhet. 

  

Nyckelord: kommunikation, operationsteam, patientsäkerhet 

  

Teoretisk referensram: Susan Wheelan 

  

 

  

 

  

  



 

 

Abstract 

Background: Patient safety is one of the most important goals within nursing. Lack of 

cooperation and ineffective communication can lead to patient injuries and everyone in 

healthcare must work to increase patient safety. The operating room is regarded as a fast and 

stressful environment with interruptions and constant sounds from equipment and 

conversations. Communication skills create interprofessional relationships, which lead to a 

work environment that delivers safe care to patients. Aim: Highlighting the tools and 

strategies for the patient to secure communication in the operating team. Method: An 

integrative literature study was conducted with searches in databases as Cinahl, Pubmed, 

Psycinfo, Web of Science and Scopus. The analysis has followed Whittemore and Knafl 

(2005) and resulted in various subgroups such as World Health Organizations (WHO) 

checklist, knowing their team, not talking unnecessarily, daring to speak and open climate, 

pausing in the operation to promote communication, designated leaders, communication in the 

team requires the right information, team training, structured communication and confirmed 

communication. Result: A total of 21 articles have been used in the result and these have been 

both quantitative, qualitative and in mixed method. From the result, three themes came up: to 

use the checklist, collaboration in teams and to use communication tools. Conclusion: The 

result has shown that proper use of the checklist in the operating room is helpful, as it 

promotes communication and ensures that nothing is forgotten that could harm the patient. A 

team-trained operation team with a designated leader using communication tools, such as 

closed-loop communication or SBAR, contributes to increased patient safety. 

  

Keywords: communication, operation team, patient safety 
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Bakgrund 
Patientsäkerhet 

Upprätthållandet patientsäkerhet har blivit ett av de viktigaste målen i 

omvårdnadssammanhang de senaste årtiondena (Lopes Campelo et al., 2018). En lag rörande 

just detta trädde i kraft den 1: a januari 2011 med syfte att minska vårdskador (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2011). I patientsäkerhetslagen definieras patientsäkerhet som 

skydd mot vårdskada. Lagen säger att patienter inte ska skadas inom hälso- och sjukvården på 

grund utav att korrekta och förebyggande åtgärder inte hade satts in (Socialstyrelsen, 2017a). I 

Sverige drabbas över 100 000 patienter av vårdskador varje år (Socialstyrelsen, 2017b). Säker 

och effektiv vård för patienterna involverar komplexa interaktioner mellan de olika 

yrkeskategorierna i operationsteamet. Undersökningar visar att bristande samarbete och 

ineffektiv kommunikation har lett till att patienter kommit till skada (Wade, 2014). 

Kommunikationsbrister står för 60% av inrapporterade händelser till Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations som är en hälso- och sjukvårdsorganisation i USA. 

Studier visar även att bristfällig kommunikation lett till dödsfall (Lingard et al., 2004). 

  

I ICN`s etiska kod för sjuksköterskor står det att de fyra grundläggande ansvarsområdena är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande (Swenurse, 2012). 

Oberoende av personalkategori har alla ett personligt ansvar att se till att vården blir säker. 

Möjligheterna för personalen att bidra till ett gott resultat ökar när hälso- och sjukvården 

fungerar som planerat. Den enskilda individen kan minimera risken för vårdskador genom att 

hjälpa sina kollegor att göra rätt (Socialstyrelsen, 2017c). Om någon händelse avviker är det 

viktigt att denna lyfts upp och rapporteras för att i framtiden kunna lära sig av den och arbeta 

förebyggande (Socialstyrelsen, 2017b). 

  

För att nå en hög patientsäkerhet måste alla inom vården gemensamt arbeta för en säker vård. 

Att vara etiskt professionell innebär att förebygga och vidta åtgärder för att förhindra 

patientskada (Berlinger & Dietz, 2016). Det uppstår ständigt nya risker som ska hanteras, 

vilket tyder på att patientsäkerheten inte är ett statiskt tillstånd (Socialstyrelsen, 2017b). 

Därför är det viktigt att lagarbetet fungerar, och det krävs kunskap om en effektiv samverkan 

inom alla vårdnivåer. Oavsett yrkeskategori så måste ett öppet klimat finnas vid samtal och 

visa respekt (Socialstyrelsen, 2017c). 

 

Teamet 

Ett team är en samling människor som har samma sociala interaktioner, är beroende av 

varandra och strävar mot samma mål. En effektiv kommunikation bidrar till att teamet undgår 

den hierarkiska strukturen och kan kommunicera fritt. Både sjuksköterskor och läkare har 

beslutsfattande positioner (Cvetics, 2011). Dock menar Nelson (2008) att läkare har större 

auktoritet i vårdhierarkin, vilket gör att de samarbetat mindre med sjuksköterskor. Hierarkin i 

teamet kan också påverkas av andra faktorer, såsom yrkesroll, ålder och personlighet (Green, 

Oeppen, Smith & Brenner, 2017). 

  

Ett operationsteam kan bestå av olika professioner beroende på arbetsplats. I Sverige är det 

vanligt med en eller två operatörer, en anestesisjuksköterska, en operationssjuksköterska och 

en cirkulerande/passande sjuksköterska (Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman & 

Larsson, 2013). Hela operationsteamet ansvarar för att informationen de lämnar perioperativt 

fungerar (Kitney, Bramley, Tam & Simons, 2018). 

  

Operationssalen anses som en stressig och snabb miljö, där moment ofta blir avbrutna och 

konstant hörs biljud från utrustning, andra konversationer eller musik. Det kan också vara att 
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kirurgerna är väldigt fokuserade på sin uppgift i såret och därmed inte kan ge sin fulla 

uppmärksamhet till kommunikationen (Link, 2018). Det är inte ovanligt att medlemmarna i 

operationsteamet inte har arbetat tillsammans tidigare och att de inte känner till varandras 

namn. Denna brist på förtrogenhet kan leda till svårigheter i kommunikationen, på grund av 

frånvaro av förtroende och kunskapsnivå kan det orsaka tolkningsfel och brister i teamarbetet 

(Osborne-Smith & Hodgen, 2017). Effektivt teamarbete och kommunikation mellan vårdens 

yrkesverksamma är en kritisk faktor för patientsäkerheten (Lingard et al., 2002; Williams et 

al., 2007). Effektivare teamarbete kan minimera riskerna att ta felaktiga beslut, vilket är 

avgörande för patientsäkerheten. För att teamarbetet ska fungera krävs det att 

kommunikationen och informationsöverföringen fungerar. För att öva på kommunikation och 

informationsöverföring krävs att teamet tränar på olika riskscenarier (Socialstyrelsen, 2017c). 

  

Kommunikation 

Kommunikation är informationsutbyte mellan två individer, grupper eller enheter, den kan 

vara antingen verbal eller ickeverbal till exempel kroppsspråk (Nadzam, 2009). Människor 

överför meddelande genom röstläge, ton, kroppsspråk, ansiktsuttryck och ögonkontakt (Smith 

& Mishra, 2010). 

Att arbeta i en operationssal kan ha både en positiv och negativ inverkan på 

kommunikationen. Vad som gör kommunikationen speciell i en operationssal är att det oftast 

krävs en fysisk närhet under operationer. Att göra människorna i teamet medvetna om deras 

egna beteende bidrar till att den hierarkiska strukturen minskar, och resulterar i en bättre 

interprofessionell kommunikation (Cvetics, 2011). Det finns olika faktorer som påverkar 

kommunikationen negativt. En av faktorerna är andra ljud som gör det svårare att höra orden, 

men det finns även fysiologiska faktorer som till exempel hunger, trötthet och stress. Parterna 

måste också formulera sig korrekt för att undvika missförstånd. Hur information tolkas kan 

påverka och ord som någon av parterna inte förstår kan reducera 

kommunikationsmöjligheterna (Cvetics, 2011; Abraham, Jeyakumar & Babu, 2016). 

  

Verbal kommunikation 

Med verbal kommunikation menas orden som talas och är det som gör att personer skapar 

relationer (Cvetics, 2011). För att effektivt kommunicera i en operationssal är en 

förtroenderelation viktig mellan alla parter i teamet. När personalen känner sig trygg vågar de 

uttrycka sin oro och tala om jobbiga situationer, vilket leder till ökad tillit och förståelse för 

varandra. Detta resulterar i en bättre vård för patienten. Personen i teamet som sitter på 

maktposition måste uppmuntra de andra medlemmarna till att samarbeta och göra sina röster 

hörda för att uppnå en god kommunikation inom teamet (Cvetics, 2011; Hayes & Collin, 

2013). 

  

Kommunikationsfärdigheter bildar interprofessionella relationer, vilket i sin tur leder till en 

arbetsmiljö som resulterar i att patienten får en säker vård. Det är patienten som är i centrum 

för kommunikationen på operationssalen. Alla i teamet kommunicerar med patienten och med 

varandra. Då teamet består av olika professioner ska de sträva efter att ha ett tydligt och 

kortfattat språk. Det är viktigt att välja sina ord väl för att främja interprofessionella relationer 

och för att upprätthålla patientsäkerheten. För en effektiv kommunikation på operationssalen 

är ett aktivt lyssnande och ifrågasättande viktigt (Abraham et al., 2016). 

  

Ickeverbal kommunikation 

Ickeverbal kommunikation är i nära relation till verbal kommunikation. Den förutser, 

förstärker eller motsäger den verbala kommunikationen och är ett sätt att uttrycka känslor. 



3 

 

Vidare kan ickeverbala signaler vara mindre censurerade än verbala signaler och kan därför 

vara mera tillförlitliga gällande vad som kommuniceras (Griffin, Wilson, Langer & Haist, 

2003). 

 

All kommunikation levereras med ett ickeverbalt beteende, såsom kroppsspråk, gester, 

tonläge och ansiktsuttryck. Mottagaren kan uppfatta kommunikationen på olika sätt beroende 

på pauser, tonläge och rytm (Cvetics, 2011). När kommunikationen utförs kliniskt visar det att 

ickeverbal kommunikation (såsom ömsesidig ögonkontakt, röstläge och kroppshållning) i 

relation till läkare och patient leder till både ökad patienttillfredsställelse och bättre 

vårdresultat (Frankel et al., 2012). 

  

Perioperativt är den ickeverbala kommunikationen begränsad eftersom medlemmarna i 

gruppen gör flera saker samtidigt. Detta resulterar i att kommunikationsmöjligheter som till 

exempel ögonkontakt saknas eller försvåras. Begränsningen av den ickeverbala 

kommunikationen är en del av kulturen i operationsmiljön, men det försvårar 

kommunikationen (Osborne-Smith & Hodgen, 2017). 

 

Problemformulering 
Patientsäkerhet är en viktig del i omvårdnadssammanhang, trots detta drabbas 100 000 

människor i Sverige av vårdskada varje år. Kommunikationsbrister står för en stor del av 

orsakerna till vårdskador. Därför behövs mer kunskap och medvetenhet om kommunikationen 

i operationssalen och personalens egna ansvar för att öka patientsäkerheten. Studien vill 

belysa vilka hjälpmedel och strategier det finns för att främja kommunikationen i teamarbetet 

för patientens säkerhet. Sökningar i omvårdnads databaser tyder på frånvaro av systematiska 

litteraturöversikter inom detta område. 

 

Syfte 
Belysa hjälpmedel och strategier för den patientsäkra kommunikationen i operationsteamet.  

 

Metod  
Design 

Integrativ litteraturstudie valdes som metod och är enligt Whittemore och Knafl (2005) en 

sammanställning av befintlig forskning inom ett speciellt område. Denna metod lämpar sig till 

fördjupad kunskap i omvårdnadsvetenskap. Kvantitativ och kvalitativ forskning 

sammanställdes. Arbetet har utgått ifrån Whittemore och Knafl (2005) som beskriver 

processen i olika steg. Det första steget var identifiering av problemet för att sedan formulera 

ett syfte. Andra steget var systematisk litteratursökning med hjälp av utvalda nyckelord. Steg 

tre var utvärdering av data där artiklarna lästes och kvalitetsgranskades. I steg fyra har data 

analyserats, vilket innebar att ta ut stycken som var relevant för syftet, för att sedan koda och 

kategorisera dessa stycken. I steg fem presenterades data i form av resultatet. 

  

Datainsamling 

Först formulerades syftet och problemformuleringen, för att utifrån dessa ta fram relevanta 

sökord. För att ta fram korrekta sökord användes Svensk MeSH för att översätta orden från 

svenska till engelska. Sökmotorer som använts är Cinahl, Pubmed, Psycinfo, Web of Science 

och Scopus, se bilaga 1. I Cinahl och Psycinfo användes “Major Headings” och i Pubmed 

användes “MeSH-termer”. Booleska sökoperatorer som OR har använts för att få en bred 

sökning med olika terminologier. Sökoperatorn AND har använts i sökningarna för att 

kombinera sökorden och sökningarna med varandra. NOT har använts för att avgränsa 

sökningen i databasen Web Of Science. Alla fritextsökningar är sökta i titel och abstraktet. 
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I Cinahl användes ämnesorden: “Communication”, “Communication Methods, Total”, 

“Nonverbal Communication”, “Communication Skills”, “Operating Rooms”, “Surgery, 

Operative”,”Operating Room Personnel”, "Patient Safety", "Hand Off (Patient Safety)". I 

Pubmed anvädes MeSH-termerna: "Communication", "Health Communication", "Nonverbal 

Communication", "Manual Communication", "Operating Rooms", "Surgical Procedures, 

Operative", "Patient Safety". Fritextsökningar har använts i de databaser där ämnesord saknas 

och som komplement till MeSH-termer och ämnesord, se bilaga 1. Dessa fritextsökningar var: 

“operating theater”, “surgery”, “patient safeties”, “operations”, “operative procedures”, 

“communication”, “communication methods”, “nonverbal communication”, “communication 

skills”, “operating theater”, “operating rooms”, “surgery, operative”, “operating room 

personnel”, “patient safety”, “handover”, “hand over”. 

  

Urval 

Sökningarna begränsades av att artiklar skulle vara på engelska eller svenska och publicerade 

år 2013 till 2019. Artiklar som handlade om kommunikation vid överrapportering och 

litteraturöversikter har exkluderats. Artiklarna valdes genom tre olika urval. Urval 1: lästes 

abstrakten av de artiklar som ansågs ha en relevant titel. Urval 2: lästes hela artikeln och de 

artiklar som var dubbletter exkluderades. Urval 3: hamnade alla studier som kunde svara på 

syftet till denna studie och inkluderades i resultatet. 

  

Det totala antalet artiklar i alla sökningar blev 621 stycken, av dessa var 125 titlar intressanta 

där abstraktet lästes, kvar blev 48 stycken artiklar som lästes i full text efter att sex artiklar 

exkluderade på grund av dubbletter. 27 stycken artiklar exkluderades då de inte svarade på 

syftet eller för att de var litteraturstudier. Kvar blev 21 stycken som var relevanta till 

resultatet. För att få en tydlig bild över flödet se figur 1.  

  

Kvalitetsgranskning 

Totalt kvalitetsgranskades 21 artiklar. Dessa har kvalitetsgranskats med SBU:s 

granskningsmall. Båda deltagarna har individuellt granskat artiklarna med hjälp av dessa 

mallar och sedan gemensamt diskuterat fram slutgiltiga bedömningen. De mallar från SBU 

som använts var mallen för kvalitativ forskningsmetodik och mallen för observationsstudier. 

Endast artiklar med hög och medelhög kvalitet har inkluderats i studien. Hög kvalité skulle 

uppfylla 75% av de möjliga frågorna till bidragande av kvalité och evidensstyrka i studierna. 

Medelhög kvalité motsvarade 65% och låg kvalité innebar mindre än 65%. Vid frågor som 

inte varit tillämpbara i studierna har dessa frågor uteslutits och detta har tagits med i 

beräkningen. Kvalitéten har räknats ut i procent för att få en rättvis bedömning i och med att 

olika mallar har använts och dessa mallar har innehållit olika många frågor. Ingen studie har 

exkluderats i detta steg på grund av låg kvalité. 17 artiklar bedömdes med hög kvalité och fyra 

artiklar med medelhög kvalité. I bilaga 3 har kvalitetsgranskningarna sammanställts utifrån 

mallen för kvalitativ forskningsmetodik och mallen för observationsstudier. Alla 21 

kvalitetsgranskade artiklar har inkluderats i resultatet.  
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Figur 1. Flödesschema 

 

Analys 

Analysen har följt Whittemore och Knafl (2005) arbetsprocess steg för steg. Artiklarna lästes 

först individuellt av författarna och diskuterades sedan gemensamt. Vid svårigheter att förstå 

vissa ord har dessa översatts. Artiklarna redovisas av en artikelmatris (bilaga 2). 

Meningsenheter i artiklarnas resultat som svarade på syftet sammanställdes. Dessa 

färgkodades och meningsenheter med samma resultat fick samma färg. De olika färgkoderna 

omvandlades sedan till subgrupper. Dessa subgrupper var checklista, att känna sitt team, inte 
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prata i onödan, våga tala och öppet klimat, paus i operationen för att främja 

kommunikationen, utsedd ledare, kommunikation i teamet kräver rätt information, 

teamträning, strukturerad kommunikation och bekräftad kommunikation. Dessa subgrupper 

gjordes sedan om till övergripande teman beroende på gemensamheter eller snarlik betydelse, 

se figur 2. En resultatmatris som sammanställer resultatet för att enkelt få en översikt på de 

olika teman som funnits i artiklarna (Tabell 1).  

 

 

Figur 2.  Visar hur analysen gått till från meningsenheter till subgrupper och till sist i teman. 

 

 

Etiska överväganden 

Enligt Helsingfors-deklarationen ska forskningen främja och säkerställa respekten för 

människor och skydda deras hälsa och rättigheter (World Medical Association, 2019). Då 

detta är en litteraturstudie har ingen data angående känsliga personuppgifter samlas in och då 

inte heller behövt ett etiskt godkännande. De valda artiklarna har objektivt granskats och på 

ett fördomsfritt sätt lästs igenom av båda författarna. Artiklarna har haft ett etiskt resonemang 

eller godkännande. Av den information som framgått av studierna har artiklarna följt de etiska 

riktlinjerna. Då redovisat material kommer från redan publicerade artiklar minimera det risken 

att någon person kommer till skada. Ingen information har undanhållits eller manipulerats. 
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Hela arbetet har genomsyrats av ett forskningsetiskt resonemang enligt etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning. Svenska Sjuksköterskeförening (2012) menar att omvårdnadsforskning 

vägleds av följande principer: autonomi, att göra gott, att inte skada och rättviseprincipen. 

 

Resultat 
Resultatet bygger på elva kvalitativa, nio kvantitativa och en mixad metod. Studierna är 

gjorda i USA, Sverige, Nya Zeeland, Storbritannien, Norge, Irland, Australien, Brasilien, 

Kanada och Pakistan, totalt är det 1 948 personer som deltagit i studierna. Ur resultatet 

framkom tre teman: att använda checklista, samverkan i team, att använda 

kommunikationsverktyg. Resultatet redovisas utifrån dessa teman och sammanställs i tabell 1. 



 

8 

 

 

Tabell 1. Resultattabell 

      

Författare  N Deltagare Land Design Resultat  Signifikant 

effekt  

1. Angenete, Derwinger, 

Erestam, (2016) 

65 15 kirurger, 14 

operationssjuksköterskor, 18 

anestesisjuksköterskor och 18 

cirkulerande sjuksköterskor 

Sverige Frågeformulär Paus i operationen för 

att främja 

kommunikationen 

P= 0.233 

2.Brindle, Henrich, Foster, 

Marks, Rose, Welsh & Berry 

(2018) 

 

4 Kirurgisk ledare på en amerikansk 

institution  

USA Intervju Att känna sitt team; Våga 

tala och öppet klimat; 

Utsedd ledare 

Ej aktuellt 

3.Cabral, Eggenberge, 

Keller, Gallison, Newman, 

(2016) 

93 19 kirurger, 21 

operationssjuksköterskor, 33 

sjuksköterskor, 20 ej angiven 

profession  

USA Intervention 

 

Förbättring av 

teamkommunikation före 

och efter införandet av 

SSC.  

WHO/SSC- checklista P < 0.05 

4.Columbus, Castillo-

Angeles, Berry, Haider, 

Salim & Havens (2018) 

 

81 22 kirurger, 31 anestesiologer och 28 

sjuksköterskor  

England Intervention WHO/SSC- checklista P= 0,98 

5.Cumin, Skilton & Wellwe 

(2016) 

20 

operationsteam 

Konsulterande kirurger, kirurger, 

anestesiologer, anestesisjuksköterskor, 

cirkulerande sjuksköterskor och 

operationssjuksköterskor  

 

 

Nya 

Zeeland  

Observationer WHO/SSC- checklista Ej aktuellt 
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6.D’Agostino, Bialer, 

Walters, Killen, Sigurdsson 

& Parker (2017) 

42 Thoraxkirurger, urologkirurger, 

anestesiologer, anestesisjuksköterskor, 

operationssjuksköterskor och 

behjälplig personal på operation 

USA Intervetion Att känna sitt team 

 

P = 0.009 

7. de Siqueira Gutierres, 

Santos, Peiter, Menegon, 

Sebold & Erdmann (2018) 

 

220 Sjuksköterskor Brasilien Deskriptiv/beskrivande WHO/SSC- checklista; 

Våga tala och öppet 

klimat  

Ej aktuellt 

8.Erestam, Haglind, Bock, 

Andersson, & Angenete 

(2017) 

121 Kirurger, anestesiologer, 

operationssjuksköterskor, 

anestesisjuksköterskor och 

assisterande sjuksköterskor  

Sverige  Prospektiv 

interventionsstudie 

WHO/SSC- checklista; 

Att känna sitt team; Våga 

tala och öppet klimat 

Ej aktuellt 

 

9.Gillespie, Gwinner, 

Chaboyer, Fairweather 

(2013a) 

 

24 13 sjuksköterskor, 6 anestesiologer, 5 

kirurger 

Australien Observation Att känna sitt team; Våga 

tala och öppet klimat; 

Utsedd ledare 

Ej aktuellt 

10.Gillespie, Gwinner, 

Fairweather Chaboyer 

(2013b) 

 

24 Kirurger, anestesiologer, 

sjuksköterskor, tillhörande personal på 

operation och kirurgiska specialister 

Australien Observation Closed- 

loopkommunikation 

Ej aktuellt 

11.Gustafsson, Sandelin 

(2015) 

16 Operationssjuksköterskor Sverige Deskriptiv Att känna sitt team; Inte 

prata i onödan 

 

Ej aktuellt 

12.Göransson, Lundberg,  

 Ljungqvist, Ohlsson & 

Sandblom (2016) 

17 Operationsteam Sverige Intervention WHO/SSC- checklista; 

SBAR 

p = 0,020 (för 

ett av de 

undersökta 

teamen) 
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13.Haugen, Høyland,  

Thomassen & Aase (2014) 

14 4 kirurger, 3 operationssjuksköterskor. 

4 anestesiologer, 3 

anestesisjuksköterskor  

Norge Deskriptiv WHO/SSC- checklista Ej aktuellt 

14.Ingvarsdottir & 

Halldorsdottir (2018) 

11 Operationssjuksköterskor Island Fenomenologisk WHO/SSC- checklista; 

Våga tala och öppet 

klimat; Kommunikation i 

teamet kräver rätt 

information 

Ej aktuellt 

15.Minhas, Muzzammil, 

Effendi (2017) 

543 110 kirurger, 58 anestesiologer, 132 

trainees, 125 tekniker, 118 

sjuksköterskor  

Pakistan Tvärsnitt WHO/SSC- checklista 

 

P <0.05 

16.Nugent, Hseino, Ryan, 

Traynor, Neary & Keane 

(2013) 

 

41 Sjukhus med operationsavdelning Irland Frågeformulär WHO/SSC- checklista 

 

Ej aktuellt 

17.Schuenemeyer et al. 

(2017) 

 

110 Kirurger USA Frågeformulär Closed-

loopkommunikation 

Ej aktuellt 

18.Siu, Maran & Paterson-

Brown (2016) 

 

51 förfaranden 

observerades 

Kirurger, sjuksköterskor, 

anestesiologer,  

Skottland Observation WHO/SSC- checklista 

 

Ej aktuellt 

19.Stewart-Parker, 

Galloway & Vig (2017) 

68 Trainee anestesiologer, traniee 

kirurger, operationssjuksköterskor och 

tillhörande personal på 

operationsavdelningen 

England Case study Teamträning Ej aktuellt 

20.Weller, Civil, Torrie, 

Cumin, Garden, Corter & 

Merry (2016) 

48 11 specialistläkare, 10 

anestesisjuksköterskor, 20 

sjuksköterskor och 7 specialist kirurger  

Nya 

Zeeland 

Intervention Att känna sitt team Ej aktuellt 
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21.Zingiryan, Paruch, Osler 

& Hyman (2016) 

 

 

 

255 54 operationssjuksköterskor, 5 

operationsundersköterskor, 37 

anestesiologer, 13 ST-läkare inom 

anestesi, 9 anestesisjuksköterskor, 59 

kirurger, 33 ST-läkare inom kirurgi, 28 

från gynavdelning och 17 övrig 

personal  

USA Frågeformulär WHO/SSC- checklista P=0,05 
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Att använda checklista 

Att använda etablerade arbetslistor och checklistor för att säkerställa kontinuitet och trygg 

vård betraktas allmänt som viktigt för patientsäkerheten. WHO:s checklista tas ofta upp som 

ett fullvärdigt verktyg för att säkerställa patientsäkerhet (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 

2018). Flera studier visar att användning av WHO:s checklista/Surgical safety checklist ökar 

patientsäkerheten, se tabell 1 (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2017; Nugent et al., 2013; 

Minhas, Muzzammil & Effendi, 2017; Gutierras et al., 2018; Göransson, Lundberg, 

Ljungqvist, Ohlsson & Sandblom, 2016; Erestam, Haglind, Bock, Andersson & Angenete, 

2017; Zingiryan, Paruch, Osler & Hyman, 2016; Columbus et al., 2018). I Erestam et al. 

(2017) framkommer att 50 av 74 deltagare (kirurger, operationspersonal och anestesipersonal) 

tar upp att patientsäkerheten förbättras genom att operationsteamet fokuserar tillsammans på 

ett strukturerat sätt med hjälp av WHO:s checklista. En annan studie visar att 60% av 

deltagarna håller med om att patientsäkerheten förbättras genom minskade antal fel i 

operationssalen (Nugent et al, 2013).  I studien av de Siqueira Gutierres et al. (2018) 

rekommenderade operationssjuksköterskor användandet av “Surgical Safety Checklist” (SSC) 

för att minska patientskador. Vidare beskrivs att WHO:s checklistan måste bevakas 

kontinuerligt för att ständigt hitta förbättringsmöjligheter till den (a.a.). Checklistan 

implementeras bäst om teamet har ett samarbetsperspektiv där laget arbetar mot ett 

gemensamt mål för att få ett säkert och optimalt resultat för patienten (Siu, Maran & Paterson-

Brown, 2016). 

 

I Cabral, Eggenberger, Keller, Gallison & Newman (2016) studie menar de att användandet 

av WHO:s checklistan förbättrar kommunikationen och så även patientsäkerheten i 

operationssalen. Likaså kom studien gjord av Minhas et al. (2017) fram till liknande resultat 

där 90,9% av deltagarna i studien ansåg att användningen av WHO:s checklista skulle 

förbättra säkerheten i operationsrummet. Även kommunikationen i teamet förbättrades när 

checklistan användes enligt studien (a.a.). 

  

Enligt Nugent et al. (2013) och Haugen, Høyland, Thomassen & Aase (2014) sker en positiv 

förändring i teamarbetet med hjälp av checklistan och att kvalitén och prestationen i 

operationsteamet förbättras. Såsom informationsöverföringen får en positiv förändring av 

checklistan, skapar checklistan även ett öppet och mer självsäkert klimat. En annan studie 

som gjordes vid simuleringsträning i operationssalen, visade att informationen som delgavs 

under checklistan lättare togs upp av alla i teamet än om informationen inte hade delgivits vid 

genomgången av checklistan (Cumin, Skilton & Wellwe, 2016). 

 

Samverkan i team 

Att känna sitt team ökade effektiviteten i kommunikationen då deltagarna var medvetna om 

teammedlemmarnas yrkeskunskaper och kunde läsa av den ickeverbala kommunikationen 

bättre (Erestam et al., 2017; Sandelin & Gustafsson, 2015). Sandelin och Gustafsson (2015) 

menar då att gruppen lättare kan läsa av blickar, ögonkontakt eller en enkel handrörelse. En 

deltagare som jobbat länge tillsammans med kirurgerna, menar att kirurgerna inte behöver 

säga vilket instrument som krävs härnäst, eftersom operationssjuksköterskan ser och förstår 

vilket instrument som behövs och tänker ett steg före i operationen. Ickeverbal 

kommunikation mellan operationsteamet kan genom till exempel ögonkontakt ge teamet 

information om hur patienten mår, och om åtgärder behöver förberedas (a.a.). 

Ingvarsdottir & Halldorsdottir (2018) och Sandelin & Gustafsson (2015) menar att om 

patientsäkerhet ska uppnås får ingen i teamet prata i onödan utan endast om det gäller 

patienten eller som svar på tilltal av någon annan i teamet. Tre av studierna menade att det är 

viktigt att skapa ett öppet klimat i teamet för att förbättra kommunikationen på 
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operationssalen, vilket i sin tur leder till säkrare patientvård (Erestam et al., 2017; Gillespie, 

Gwinner, Chaboyer, & Fairweather, 2013a; Brindle et al., 2018). Det visades även för 

patientsäkerheten vara viktigt att informationen mellan medlemmarna måste vara korrekt och 

lättillgänglig och att teamet måste ha en kontinuerlig feedback på sitt arbete på 

operationssalen (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). 

  

En annan faktor som spelar roll för kommunikationen och patientsäkerheten var att ha en 

utsedd person i teamet som kunde fatta beslut i pressade situationer när teamet har en splittrad 

kommunikation, för att undvika allvarliga konsekvenser för patienten (Gillespie et al., 2013a). 

Studien av Brindle et al. (2018) beskriver också att patientsäkerheten förbättras med tydligt 

ledarskap i teamet. Även hantering av hierarkisk kultur påverkar lagprestationer, och 

elimineras hierarkin förbättras kommunikationen och patientsäkerheten ökar (Gillespie et al., 

2013a; Brindle et al., 2018). Studien av Erestam, Angenete & Derwinger (2016) menar att ett 

förbättrat teamledarskap och förbättrad kommunikation kan leda till att kunna planera in 

pauser i operationen som i sin tur skulle leda till ökad patientsäkerhet. Detta innebär att 

kirurgerna måste kommunicera ut uppdateringar om operation till resten av teamet för att 

sedan kunna planera in pauser i dessa långa operationer (a.a.). 

  

Det har visat sig att teamträning bidragit till förbättrad kommunikation och lett till ökad 

patientsäkerhet (Stewart-Parker, Galloway & Vig, 2017; Weller et al., 2016; D’Agostino et 

al., 2017; Columbus et al., 2018; Göransson et al., 2016; Brindle et al., 2018). I Stewart-

Parker et al., (2017) gjordes teamträning med simuleringsträning under en dag då de fick träna 

på kommunikationsstrategier, situationsmedvetenhet och användandet av WHO:s checklista. 

Självskattning efter kursslut och sex månader efteråt visade att 97% av deltagarna fortsatt att 

använda sig av lärda strategier och 94% hade känsla av att kursen förbättrat patientsäkerheten 

och 91% tyckte att teamarbetet blivit bättre (a.a.). Med hjälp av övningen hade teamet fått 

träna på att våga prata i operationsteamet och de mer osäkra medlemmarna visade sig våga 

vara mer delaktiga. Teamet hade fått nya strategier för att kommunicera med hjälp av 

teamträningen. Totalt sett hade teamträningen resulterat i en ökad patientsäkerhet (Stewart-

Parker et al., 2017; Weller et al., 2016; D’Agostino et al., 2017; Columbus et al., 2018). Även 

studien av Göransson et al. (2016) visade att patientsäkerheten ökade av teamträning mellan 

operationspersonal och anestesipersonal. Liknande resultat fick Brindle et al., (2018) när de 

implementerade sitt debriefing-program som innebär att identifiera och åtgärda brister. Det 

visade sig att teamarbetet och kommunikationen förbättrades och bidrog till ökad 

patientsäkerhet. 

  

Att använda kommunikationsverktyg 

De kommunikationsverktyg som tagits upp för att förbättra kommunikationen och lett till 

ökad patientsäkerhet är SBAR (situation, bakgrund, aktuellt och rekommendation) och 

closed-loop kommunikation (Göransson et al., 2016; Schuenemeyer et al., 2017; Gillespie, 

Gwinner, Fairweather & Chaboyer, 2013b). Closed-loop är ett verktyg som kommer från flyg-

och kärnkraftsindustrin och som nu används inom hälso- och sjukvården för att undvika 

kommunikationsfel. Closed-loop kommunikation innebär att avsändaren sänder en fråga till 

en mottagare och denna bekräftar och återkopplar till avsändaren (Schuenemeyer et al., 2017). 

Två studier har identifierat att closed-loop kommunikationen har ökat patientsäkerheten på 

operationssalen (Schuenemeyer et al., 2017; Gillespie et al., 2013b). Den ena studien har 

resulterat i att den undersökta operationsavdelningen börjat använda sig av closed-loop 

kommunikation vid träning och att de ska införa det vid thorax kirurgi för att förbättra 

patientsäkerheten (Schuenmeyer et al., 2017). I Gillespie et al. (2013b) framkommer det att 

closed-loop kommunikationen bidragit till en öppen dialog som tillåter teamet att komma 
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fram till en gemensam plan att arbeta mot (a.a.). SBAR kan användas vid varje vårdsituation 

där informationsöverföring om patienten behövs, med konsekvent och fokuserad information 

bidrar det till förbättrad patientsäkerhet (Göransson et al., 2016). Studien av Göransson et al. 

(2016) menar att kommunikationsverktyget SBAR minskar risker för patientskada om teamet 

rapporterar med detta verktyg. 

 

 

Evidensgrad 

För att bedöma evidensstyrkan av denna integrativa litteraturstudie är det vissa faktorer som 

avgör evidensgraden. Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

2016) är det faktorer som studiekvalité, överensstämmelse, överförbarhet, precision i data och 

risk för publikationsbias. Beroende på hur stora bristerna är eller vilka bristerna är kan 

evidensgraden dras ner ett eller två steg. Denna studie bedöms som måttlig i evidensgraden då 

resultatet innehöll åtta artiklar gjorda på observationsstudier. SBU (2016) menar att 

observationsstudier redan i utgångsläget graderas ned på grund av deras studiedesign. 

Däremot har 17 av de artiklar som använts i resultatet bedömts med hög kvalité och fyra av 

dem med medelhög, vilket talar för att föreliggande studie håller en rimlig studiekvalité. 

Överförbarheten motiveras vara hög då artiklar från flera olika länder har använts. 

  

Metoddiskussion 
En integrativ litteraturstudie valdes som metod enligt Whittemore och Knafl (2005). Det är ett 

passande alternativ när både kvalitativa och kvantitativa studier ska sammanställas och passar 

vid fördjupning av kunskap inom omvårdnadsvetenskap. Även en studie av Hopia & Latvala 

(2016) menar att användning av integrativ litteratursökning som metod är till en fördel då 

analysen går in på djupet med noggrannhet. Resultatet innehåller elva kvalitativa, nio 

kvantitativa och en mixad metod, detta ökar trovärdighet i resultatet då de flesta studierna 

förstärker varandra oavsett metod. Arbetsprocessen följde Whittemore och Knafl (2005) 

vilket innebär att den görs stegvis. Detta minskar risken för att författarnas förförståelse leder 

till feltolkning och felaktigt resultat, vilket bidrar till att studien får en ökad pålitlighet. Hade 

en annan metod för studien valts, så som en interventionsstudie, skulle detta kunna leda till en 

djupare kunskap inom ämnet.  

  

Sökningar gjordes i flera relevanta databaser för omvårdnad, medicin och psykologi, för att få 

en bred sökning med så mycket relevant forskning som möjligt. Ämnesord har använts och 

fördelen med ämnesord är att sökningen blir systematisk och fångar upp alla relevanta artiklar 

inom ämnet även om en annan term skulle ha använts (Polit & Beck, 2008). Detta leder även 

till hög trovärdighet och datamättnad. Trots författarnas förförståelse för ämnet har en 

systematisk och bred sökning gjorts för att hitta relevanta sökord och hitta så många artiklar 

som möjligt som svarat på syftet. Det skedde ett flertal gånger att samma studie dök upp i två 

databaser och med olika sökkombinationer, detta ökar studiens sensitivitet och därmed också 

trovärdighet (Kjellström, 2017). Eftersom breda sökningar gjorts med många ämnesord och 

med fritextsökningar som komplement, har inte resultatet påverkats av att relevant litteratur 

fallit bort.  

 

De booleska termerna AND, OR och NOT användes. OR ökar sensitiviteten i sökningen, då 

sökningen blir så bred som möjligt. NOT användes för att avgränsa sökningen och göra den 

mer specifik (Karlsson, 2017). Denna avgränsning gjordes i databasen Web of Science för att 

ett få hanterbart antal studier, då många studier handlade om överrapportering och detta 

svarade inte på syftet till denna studie. Det går att ifrågasätta om sökningarna skulle ha gjorts 

konsekvent och då ha använt NOT i alla sökningarna.  
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Däremot kan litteratur ha fallit bort på grund av begränsningarna att artiklarna skulle vara 

publicerade från 2013. Denna begränsning gjordes för att få ett hanterbart material och för att 

få det senaste inom området, vilket stärker resultatet då det bara innefattar nyare forskning. 

Däremot kan relevanta studier gått förlorade på grund av denna begränsning. Artiklarna var 

också begränsade till det engelska och svenska språket, vilket kan vara en svaghet i studien då 

andra relevanta artiklar kan ha funnits på andra språk. Likaså kan författarna ha feltolkat det 

engelska språket men har vid behov använt sig av översättningsfunktion för att minimera 

denna risk. Vid eventuella oklarheter kring det engelska språket har författarna diskuterat 

detta med varandra.  

 

Ingen geografisk begränsning har gjorts utan studierna kommer från USA, Sverige, Nya 

Zeeland, Storbritannien, Norge, Irland, Australien, Brasilien, Kanada och Pakistan, vilket 

innebär att kommunikationen i operationssalen är ett globalt problem och ett relevant område 

att fördjupa sig i. Vårt resultat skulle vara överförbart till svensk sjukvård, då delar av resultat 

redan används i Sverige såsom WHO:s checklista. Däremot kan det finnas en nackdel i att 

inte gjort en begränsning geografiskt, då är en stor spridning geografiskt på de studier som 

inkluderats. Detta kan göra det svårt att generalisera resultatet då sjukvården är uppbyggd på 

olika sätt och operationsteamen kan ha olika konstellationer runt om i världen. 

 

Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av SBU:s granskningsmallar. Först granskade båda 

författarna artiklarna enskilt för att sedan diskuterar fram det slutgiltiga beslutet. Detta stärker 

studiens tillförlitlighet. Alla artiklar i resultatet granskades som hög eller medelhög kvalitet, 

vilket också stärker resultatets trovärdighet. För att få en likvärdig bedömning av artiklarna 

sattes en procentsats som gräns för låg, medelhög och hög kvalité. Som komplement till   

kvalitetsgranskningen har en helhetsbedömning gjorts av artiklarna. Däremot finns en risk att 

procentsatsen är för låg, vilket kan ha resulterat i att artiklarna har värderats för högt.  

 

Oavsett om artiklarna haft en kvalitativ eller kvantitativ metod så har studierna bekräftat 

varandras resultat.   

 

Resultatdiskussion 
Operationssalen är en högriskmiljö och kirurgin idag är komplex (Göransson, Lundberg, 

Ljungqvist, Ohlsson & Sandblom, 2015). Patientskador uppkommer då kommunikationen 

mellan teammedlemmarna fallerar. Nästan hälften av alla misstag sker genom 

kommunikationsbrister. Misstagen beror främst på avsaknaden av kommunikationsverktyg 

och strategier vid kommunikation. Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att belysa 

hjälpmedel och strategier för den patientsäkra kommunikationen i operationsteamet. 

Resultatet talar främst för att checklistan inne på operationssalen främjar kommunikationen 

och leder till en säkrare vård för patienterna. Resultatet visade också att kommunikationen 

blev mer patientsäker om personerna i teamet kände varandra och hade arbetat i det tidigare. 

Att ha en utsedd ledare i teamet och kommunicera med hjälp av closed -loop kommunikation 

eller SBAR visade sig främja patientsäkerheten i operationssalen. Resultatet visade också att 

för en patientsäker kommunikation krävs att informationen som kommuniceras stämmer. Att 

inte prata i onödan inne på operationssalen visade sig även det leda till ökad patientsäkerhet 

när det gäller kommunikation. 

  

Enligt resultatet visar det att användning av WHO:s checklista/Surgical safety checklist ökar 

patientsäkerheten. Detta sker genom att kommunikationen i teamet förbättras och att alla i 

teamet arbetar mot ett gemensamt mål. Liknande fynd fann även Lyons & Popejoy (2014) 
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med sin meta-analys där 19 artiklar ingick. De beskriver att checklistan medför 

patientsäkerhet och förbättrad kommunikation, vilket minskar patientdödligheten och 

patientskador. Checklistan bidrar till att teamet får en enighet som bidrar till bättre 

kommunikation och lagarbete när det gäller säkerhetsåtgärder. Checklistan fungerar som en 

påminnelse för teamet och fungerar som en kontroll för att säkerhetsställa att 

operationsmarkeringen finns och är på rätt plats. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ställer 

krav på att vårdgivaren måste arbeta förebyggande när det gäller patientsäkerhet. Då WHO:s 

checklista avser att främja patientsäkerheten, bör alla vårdgivare vara strikta med att se till att 

checklistan följs noggrant och vara tydlig med att det är ett obligatoriskt moment.  

 

Ur ett samhällsperspektiv bedöms hälften av alla vårdskador som sker i Sverige vara 

undvikbara. Totalt är skadorna förknippade med cirka 1 miljon extra vårddagar per år. Detta 

motsvarar ungefär 9 miljarder kronor i genomsnittlig kostnad för vårdskador per år (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2013). Detta motiverar för att WHO:s checklista bör följas för att 

minimera risken för patientskador och därmed sänka kostnaderna för samhället som uppstår 

vid vårdskador. Även ur ett etiskt perspektiv bör checklistan användas för att minska och 

förebygga lidande för patienten.  

 

Det är oklart hur väl checklistan följs inne på operationssalen. Enligt en observationsstudie 

gjord i Sverige är det osäkert om checklistan utförs eller om den utförs endast delvis. Deras 

studie visar att time-out delen inte alltid tillämpas. Det betyder dock inte att de andra delarna 

som genomförs är onödigt utförda, men det indikerar på att det finns förbättringsmöjligheter. 

För att förbättra användandet av checklistan menar studien på att personalens attityd mot 

checklistan måste förändras. Det sker genom att involvera personalens uppfattningar av risker 

och patientsäkerhet. Det är viktigt att personalen förstår att checklistan utförs för patientens 

bästa (Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman & Larsson, 2013). En annan svensk studie 

föreslår att modifiera checklistan lokalt med hjälp av medarbetarna i operationsteamet, för att 

få med allas perspektiv. För att checklistan ska vara så effektiv och till så stor nytta som 

möjligt, krävs träning med teamet (Göransson et al., 2015). Faktorer som kan påverka varför 

inte momentet time-out utförs, är på grund av hög arbetsbelastning, personalbrist och oerfaren 

personal. Ofta konkurrerar tidspress mot patientsäkerhet (Gillespie, Chaboyer, Wallis och 

Fenwick, 2010c). Vidare menar Gillespie et al. (2010) att hierarkiska strukturer, brister i 

ledarskap och motstånd från läkarna också kan vara faktorer som bidrar till att det slarvas med 

time-out momentet.  

 

Checklistan har även bidragit till förbättrad kommunikation, då hierarkin i teamet åsidosatts 

eftersom checklistan kan utföras oberoende av profession (Wade, 2014).  Däremot har läkare 

och sjuksköterskor olika uppfattningar om samarbetet (Makary et al., 2006). Läkare uppfattar 

samarbetet generellt bättre än vad sjuksköterskor gör (a.a.). Detta kan leda till att läkarna inte 

uppfattar att kommunikationen är ett problem, vilket gör att det blir minskat intresse från 

läkarnas sida att utföra WHO:s checklista (Carney, West, Neily, Mills och Bagain, 2010). 

Enligt en studie av Jones, Jennings, Higgins & de Waal (2018) observerades att fler konflikter 

uppstod om fler män ingick i operationsteamet jämfört med om teamet bestod av fler kvinnor. 

Flest konflikter uppstod om det var en manlig kirurg med manlig personal i operationssalen. 

Samarbetet förbättrades när det var en manlig kirurg med kvinnlig personal eller kvinnlig 

kirurg med manlig personal. Studien spekulerar kring om anledningen kan bero på att män 

högt upp i hierarkin uttrycker sig mer verbalt än vad högt uppsatta kvinnor gör (a.a).  

 

För att träna på interprofessionella relationer för kirurgerna, föreslår Kitto, Gruen & Smith 

(2009) att checklistan ska ingå i kirurgutbildning för att bidra till ett förbättrat samarbete i 
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operationssalen. Precis som studiens resultat visade kom även Lyons & Popejoy (2014) fram 

till att teamträning stärker kommunikationen i teamet. Däremot visar deras forskning på att 

om checklistan används vid träning så ökar det teamets kommunikationsfärdigheter ytterligare 

och leder till ökad patientsäkerhet (a.a.). 

  

Flera andra studier än de som framkom i resultatet skriver att teamträning för 

operationspersonal minskar patientskador och dödlighet (Wahr et al., 2013; Kleiner, Link, 

Travis Maynard, & Carpenter, 2014; Hicks, Rosen, Hobson, Ko & Wick, 2014). Teamet bör 

tränas i team och inte individuellt och för en effektiv träning bör simulationsscenarion 

användas. Detta kan bli problematiskt då det kräver förståelse från ledningen och tid behöver 

prioriteras för detta (Wahr et al., 2013). I dagens vårdsituation blir det svårt att avsätta tid för 

teamträning. År 2016 ställdes cirka 17,8% av alla inställda operationer in på Danderyds 

Sjukhus på grund av resursbrist (Läkartidningen, 2017). Alla i teamet ska delta i denna 

teamträning för att öva på kommunikation, beslutsfattande, ledarskap, teamarbete och 

situationsmedvetenhet. Teamarbetet hjälper kommunikationen och förståelsen mellan 

personalen i teamet, vilket leder till respekt och ansvar mellan operationsteamet. Teamarbetet 

främjar också korrekt användning av checklistan och andra kommunikationsverktyg som ökar 

patientsäkerheten. Teamkommunikation är varje gruppmedlems ansvar och kräver utbildning, 

övning och stöttning från ledningen (Wade, 2014). 

  

I resultatet framkom att två olika kommunikationsverktyg som används på operationssalen. 

Det var closed-loop kommunikation och SBAR. Closed-loop kommunikation kan även vara 

ineffektivt om det är flera deltagare i konversationen och kommunikationen inte riktas åt en 

specifik person som inte stänger loopen. Då kommer information gå förlorad och 

kommunikationen blir ineffektiv (Parush et al., 2011). Det finns en studie som kommit fram 

till att closed-loop kommunikation är tidseffektivt trots att det blir upprepningar av det som 

just sagts. En studie som utvärderat hur tidseffektivt closed- loop kommunikation är i 

pediatrisk trauma sammanhang, visar att 38% av läkemedelsordinationerna gjordes med 

closed-loop kommunikation. Dessa ordinationer jämfördes med de andra ordinationerna som 

inte givits via closed-loop. Ordinationerna gjorda i closed-loop tog cirka en minut medan de 

andra ordinationerna tog cirka fyra och en halv minuter (El-Shafy et al., 2018). 

  

Enligt Davis (2018) är SBAR lätt att komma ihåg och användbart för att säkerställa att inget 

väsentligt saknas, särskilt om situationen är kritisk. Detta ger en tydlig struktur och är lätt att 

följa som lyssnare om alla i teamet är vana med detta verktyg, vilket hjälper till att 

upprätthålla säkerheten för patienten (a.a.). Detta kommunikationssätt uppmuntrar också 

avsändaren och mottagaren att använda kritiskt tänkande för att kommunicera viktig fakta om 

patienten och ger möjlighet till att diskutera fram potentiella lösningar som kan bidra till att 

säkerställa patientsäkerheten (Garrett, 2016). 

 

 

Teoretisk referensram 

Resultatet har valts att knytas an till Susan Wheelans teori om att skapa effektiva team. Teorin 

är uppbyggd på fem faser som beskriver gruppens strävan av tillhörighet och trygghet, 

gruppens konflikthantering som arbetar mot att frigöra sig från ledarskap och arbeta mot en 

gemensam arbetsstruktur, tillit och struktur för gruppens utarbetande för struktur i arbetet, 

gruppens arbete och produktivitet mot samma mål och sista fasen består av gruppens 

upplösning där erfarenheter och känslor diskuteras (Wheelan, 2017).    
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Tidigare har teamet beskrivits som en grupp av individer med ett gemensamt mål. Detta har 

frångåtts och fokus ligger inte längre på individens prestation utan på teamets samarbete. Nu 

fokuseras det på att teamet utnyttjar alla medlemmars resurser och vävs samman för att få ett 

så effektivt samarbete som möjligt (Wheelan, 2017). Detta stärker denna studien, då resultatet 

kommit fram till att känna sitt team ökat effektiviteten i kommunikationen då 

teammedlemmarna vetat om varandras styrkor och kunskaper. Detta leder till att teamet 

lättare kan kommunicera och förstå varandra med ickeverbal kommunikation.    

Det är viktigt att teamet fokuserar på att utveckla en välfungerande strategi för att kunna fatta 

viktiga beslut. Där ingår det att teamet vet hur problem identifieras och hur möjligheter skapas 

samt hur gruppen påbörjar en arbetsstrategi (Wheelan, 2017). Med hjälp av WHO:s 

checklista, closed-loop kommunikation och SBAR får teamet hjälpmedel och strategier för ett 

välfungerande kommunikationssätt som bidrar till att kunna fatta viktiga beslut föra en 

patientsäker kommunikation.  

 

För att samarbete ska fungera är kommunikationen en viktig och stor del. Teamet måste ha ett 

fungerande sätt för informationsöverföring och byte av idéer och detta ska ske fritt i teamet. 

Uppmuntras inte öppenhet leder det för mesta dels till att teamet blir återhållsamma med 

synpunkter på arbetet. Detta kan leda till att information med stort värde går förlorat. Ett team 

där medlemmar är aktiva bidrar till bättre förutsättning att kunna hantera hinder, vilket leder 

arbetet framåt (Wheelan, 2017). Detta menade även tre av studierna som inkluderats i 

resultatet, se tabell 1.  

 

Tydliga arbetsroller är till betydelse då teammedlemmarna inte ska hamna i roller de inte 

känner sig bekväma med eller saknar kunskap i. Uppstår otydligheter i roller kan detta 

medföra rollkonflikter och oklarhet och vad teammedlemmen bör prestera och detta leder till 

att det blir problematiskt att slutföra arbetet (Wheelan, 2017). I operationsteamet finns det 

redan tydliga roller då teamet består av olika professioner. Däremot har det visat sig ur denna 

studies resultat att det är viktigt att ha en utsedd person i teamet som kan ta en ledande roll. 

Detta är extra viktigt om situationen är pressad och kräver snabba beslut.  

 

För att teamet ska fungera är det viktigt att det finns ett gemensamt mål som under tiden 

uppdateras och justeras (Wheelan, 2017). WHO:s cheklista bidrar till att teamet gemensamt 

strävar efter samma mål, vilket är att upprätthålla patientsäkerhet. Kommunikationen har visat 

sig förbättras med hjälp av denna checklista då teamet får en enighet och ökat lagarbetet.   

 

Wheelans teori utgår från hur en grupp blir team och gruppens egenskaper som påverkar 

detta. För att teamarbete ska fungera menar Wheelan (2017) att egenskaper i gruppen som 

tillit, trygghet, tillhörighet, opposition och produktivitet måste fungera. Där av kan resultatet 

ifrågasättas, för om teamet inte är fungerande kan det vara möjligt att hjälpmedel och 

strategier, som WHO:s checklista, closed-loop kommunikation eller SBAR inte är till någon 

nytta för patientsäkerheten.  

  

Slutsats 

Resultatet har visat att korrekt användning av checklistan inne på operationssalen är till stor 

hjälp, då den underlättar kommunikationen och ser till att inget glöms bort som skulle kunna 

komma till skada för patienten. Ett teamtränat operationslag med en utsedd ledare som 

använder kommunikationsverktyg som closed-loop kommunikation eller SBAR bidrar till 

ökad patientsäkerhet. 
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Klinisk nytta 

Resultatet av studien visade vikten av kunskap om att veta hur ett team ska kommunicera för 

att undvika patientskador. Alla i teamet är av betydelse för att patientsäker kommunikation 

sker. Både checklistan och olika kommunikationsverktyg används på operationssalen, men 

studien tyder på ytterligare arbete återstår innan checklistan och kommunikationsverktygen är 

optimalt implementerade. Ett fokus bör ligga på att teamträna operationspersonalen för att 

främja en patientsäker kommunikation.  

 

Fortsatt forskning 

Studierna som inkluderats har endast bestått av observationer, enkäter och intervjuer. För att 

få en större tillförlitlighet bör randomiserade kontrollerade studier göras inom detta ämne. 

Vidare forskning behövs om ett teamtränat operationslag som använder checklistans alla delar 

och utnyttjar kommunikationsverktyg som closed-loop kan förbättra kommunikationen och 

leda till högre patientsäkerhet. Även upptäcktes en avsaknad av studier som granskat 

hjälpmedel som SBAR och closed-loop kommunikation kritiskt. Framtida studier hade kunnat 

medföra till förbättring av dessa hjälpmedel.  
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Bilaga 1. Sökmatris 

 
Datum Begränsningar Databas Sökord  Resultat av 

sökningen 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

4/4–

2019  

språk: engelska + 

svenska 

år: 2013–2019 

Peer Reviewed 

Cinahl  MH "Communication+" 80 336  

   

4/4–

2019  

  
MH "Communication Methods, Total" 21 

   

4/4–

2019  

  
MH "Nonverbal Communication+" 3 804 

   

4/4–

2019  

  
MH "Communication Skills" 2 572 

   

4/4–

2019  

  
MH "Operating Rooms" 1 783 

   

4/4–

2019  

  
MH "Surgery, Operative" 7 354 

   

4/4–

2019  

  
MH "Operating Room Personnel" 546 

   

4/4–

2019 

  
"operating theater" 647 

   

4/4–

2019 

  
 #1. Communication: Suggest Subject Terms → valt:  

(MH "Communication+") OR (MH "Communication Methods, Total") OR (MH "Nonverbal Communication+") OR (MH 

"Communication Skills") 

78 612 
   

4/4–

2019 

  
#2. operating theater: Suggest Subject Terms → (MH "Operating Rooms") OR (MH "Surgery, Operative") OR (MH "Operating 

Room Personnel") OR "operating theater" 

9 381 
   

4/4–

2019  

  
#3. Patient safety: Suggest Subject Terms → valt: (MH "Patient Safety") OR (MH "Hand Off (Patient Safety)") 17 634 

   

4/4–

2019  

  
#4. #1 AND #2 AND #3   128   37 16 3  
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Datum Begränsningar Databas Sökord 

 

Resultat av 

sökningen 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

8/4–

2019 

språk: engelska + 

svenska 

år: 2013–2019 

Pubmed  "Communication"[MeSH]  60 143 
   

8/4–

2019 

  
"Health Communication"[MeSH]  1 102 

   

8/4–

2019 

  
 "Nonverbal Communication"[MeSH]  5 159 

   

8/4–

2019 

  
 "Manual Communication"[MeSH]  450 

   

8/4–

2019 

  
"Patient Safety"[MeSH] 10 541 

   

8/4–

2019 

  
Patient Safeties[Title/Abstract]  20 

   

8/4–

2019 

  
 "Operating Rooms"[MeSH] 2 073 

   

8/4–

2019 

  
"Surgical Procedures, Operative"[MeSH] 479 171 

   

8/4–

2019 

  
Surgery[Title/Abstract] 294 789 

   

8/4–

2019 

  
Operations[Title/Abstract] 23 576 

   

8/4–

2019 

  
Operative therapy[Title/Abstract] 196 

   

8/4–

2019 

  
Operative procedures[Title/Abstract] 874 

   

8/4–

2019 

  
#1."Communication"[MeSH] OR "Health Communication"[MeSH] OR "Nonverbal Communication"[MeSH] OR "Manual 

Communication"[MeSH]  

 

75 493 

   

8/4–

2019 

  
#2. "Patient Safety"[MeSH] OR Patient Safeties[Title/Abstract] 13 236 

   

8/4–

2019 

  
#3. "Operating Rooms"[MeSH] OR "Surgical Procedures, Operative"[MeSH] OR Surgery[Title/Abstract]) OR 

operations[Title/Abstract] OR Operative therapy[Title/Abstract] OR Operative procedures[Title/Abstract]  

777 618 
   

8/4–

2019 

  
#4. #1 AND #2 AND #3   199  37 10 8  
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Datum Begränsningar Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

10/4–2019 språk: engelska + svenska 

år: 2013–2019 

Peer Reviewed 

Psycinfo  DE "Communication"  9 771  

   

10/4–2019  

  
DE "Communication Skills" 994 

   

10/4–2019  

  
DE "Verbal Communication" 715 

   

10/4–2019  

  
DE "Oral Communication"  2 557 

   

10/4–2019 
  

DE "Nonverbal Communication"  694 
   

10/4–2019  

  
#1. DE "Communication" OR DE "Communication Skills" OR DE "Verbal Communication" OR DE "Oral 

Communication" OR DE "Nonverbal Communication" 

19 995 

 

   

10/4–2019  

  
#2. operating theater: Suggest Subject Terms = DE "Surgery" OR operating rooms OR operating theater  3 834 

   

10/4–2019  

  
#3. Patient safety: Suggest Subject Terms = DE "Patient Safety"  1 120   

 

   

10/4–2019  

  
#4. #1 AND #2 AND #3 9 6 2 1 
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Datum 

 

 

 

 

 

Begränsningar 

 

 

 

 

 

Databas 

 

 

Sökord 

 

 

 

 

Resultat av 

sökningen 

 

 

 

 

Urval 

1 

 

 

 

 

Urval 

2 

 

 

 

 

Urval 

3 

11/4–

2019 

språk: engelska + 

svenska 

år:  2013–2019 

Web Of 

Science  

TS=communication 278 228  

   

11/4–

2019 

  
TS=communication methods 69 664 

   

11/4–

2019 

  
TS=nonverbal communication 1 244 

   

11/4–

2019 

  
TS=communication skills 15 221 

   

11/4–

2019 

  
TS=operating theater 1 467 

   

11/4–

2019 

  
TS=operating rooms 12 765 

   

11/4–

2019 

  
TS=surgery, operative 32 229 

   

11/4–

2019 

  
TS=operating room personnel 416 

   

11/4–

2019 

  
TS=patient safety 105 331 

   

11/4–

2019 

  
TS=handover  2 977 

   

11/4–

2019 

  
TS=hand over 23 582 

   

11/4–

2019 

  
#1. (TS=(communication) OR TS=(communication methods) OR TS=(nonverbal communication) OR 

TS=(communication skills) 

218 615 
   

11/4–

2019 

  
#2. (TS=(operating theater) OR TS=(operating rooms) OR TS=(surgery, operative) OR TS=(operating room 

personnel) 

50 120 

 

   

11/4–

2019 

  
#3. (TS=(patient safety) 105 462 

   

11/4–

2019 

  
#4. (TS=(handover) OR TS=(hand over) 26 429 

   

11/4–

2019 

  
#5. #1 AND #2 AND #3 NOT #4  277 38 17 8 
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Datum Begränsningar Databas Sökord 

 

Resultat av sökningen Urval 

1 

Urval 2 Urval 3 

12/4–

2019 

språk: engelska + 

svenska 

år: 2013–2019 

Scopus  TITLE-ABS-KEY (communication) 598 056 
   

12/4–

2019 

  
TITLE-ABS-KEY (communication AND methods) 157 347 

   

12/4–

2019 

  
TITLE-ABS-KEY (nonverbal AND communication)  3 280 

   

12/4–

2019 

  
TITLE-ABS-KEY (communication AND skills) 22 162 

   

12/4–

2019 

  
TITLE-ABS-KEY (operating AND theater) 2 240 

   

12/4–

2019 

  
TITLE-ABS-KEY (operating AND rooms) 19 459 

   

12/4–

2019 

  
TITLE-ABS-KEY (surgery AND operative) 66 360 

   

12/4–

2019 

  
TITLE-ABS-KEY (operating AND room AND personnel) 1 893 

   

12/4–

2019 

  
TITLE-ABS-KEY (operating AND theater) 2 240 

   

12/4–

2019 

  
TITLE-ABS-KEY (patient AND safety) 199 937 

   

12/4–

2019 

  
#1. TITLE-ABS-KEY (communication OR communication AND methods OR nonverbal AND communication OR communication AND skills) 7 939 

   

12/4–

2019 

  
#2. TITLE-ABS-KEY (operating AND theater OR operating AND rooms OR surgery, AND operative OR operating AND room AND personnel 

OR operating AND theater) 

 698 
   

12/4–

2019 

  
#3. TITLE-ABS-KEY (patient AND safety) 138 225 

   

12/4–

2019 

  
#4. #1 AND #2 AND #3  8 7 3 1 
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Bilaga 2. Artikelmatris  

FÖRFATTARE, ÅR, 
TITEL, TIDSKRIFT, 
SIDNR OCH LAND  

SYFTE METOD/ DESIGN VÄRDERING RESULTAT  

1. ANGENETE, E., 
DERWINGER, K., ERESTAM, 
S, (2016). THE SURGICAL 
TEAMS’ PERCEPTION OF 
THE EFFECTS OF ROUTINE 
INTRAOPERATIVE PAUSE, 
WORD J SURG 875-2880, 
SVERIGE 

Syftet med denna studie var att 
undersöka hur laget, 
uppdelat i olika yrkeskategorier, själva 
uppfattade rutin 
paus och dess genomförande. Det 
sekundära målet var också att utvärdera 
om det olika lag 
medlemmar uppfattade att pausen hade 
effekter på operation, kirurgin och 
lagkommunikation. 

Kvantitativ studie. 
97 operations lagmedlemmar fick 
frågeformulär. Frågeformuläret 
delades ut efter en 
informationsträff om studien. 62 
svarade. Kunde svara anonymt.  
 
Analys med t-test. 

Svagheter: olika 
svarsfrekvens bland de olika 
yrkeskategorierna, risk för att 
snedvrida svar på grund av 
rutiner och avsaknad av 
objektiva uppgifter om 
patientsäkerhet. 
  
Styrkor: anonyma svar och 
att studien var väl accepterad 
av kirurgerna. 
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

Bättre kommunikation med 
kirurgen efter paus. Ökad 
patientsäkerhet efter paus.  

 
2.BRINDLE, M. E., HENRICH, 
N., FOSTER, A., MARKS, S., 
ROSE, M., WELSH, R., & 
BERRY, W. (2018). 
IMPLEMENTATION OF 
SURGICAL DEBRIEFING 
PROGRAMS IN LARGE 
HEALTH SYSTEMS: AN 
EXPLORATORY 
QUALITATIVE ANALYSIS. 
BMC HEALTH SERVICES 
RESEARCH, 18(1), 210. USA 

 
Syftet med denna studie var att 
identifiera representativa program som 
utvecklat ett debriefing-protokoll med en 
strategi för processförbättring. 

 
Kvalitativ studie. 
Fyra institutioner som använde 
något slags debriefing-program 
identifierades med hjälp av 
sökningar på Google.  
 
Medicinska och administrativa 
ledare på varje institution 
kontaktades för att genomgå en 
halvstrukturerad intervju via 
telefon. 
 
Tematisk analys användes. 

 
Svagheter: 1 av 4 
institutioner var valda av en 
av författarna då denne valde 
institutionen till studien 
 
Styrkor: 3 av 4 institutioner 
var slumpmässigt valda. 
 
Kvalitetsgranskning: 
Hög 

 
Dessa “debriefing-program” 
fokuserade på att 
kommunikationen i teamet 
förbättrades och skulle leda till 
ökad patientsäkerhet.  
Programmen syftade även till att 
uppmuntra till en öppen 
kommunikation.  
 
För att stärka patientsäkerheten 
skulle programmen se till att 
hierarkin inte fanns kvar för att 
på det sättet förbättra 
kommunikationen.  
 
Programmen skulle se till att 
teammedlemmar skulle våga 
“speak up”  
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3.CABRAL, R,A., 
EGGENBERGER, T., KELLER, 
K., GALLISON, BS., NEWMAN, 
(2016). USE OF A SURGICAL 
SAFETY CHECKLIST TO 
IMPROVE TEAM 
COMMUNICATION, AORN 
JOURNAL 206-216, USA 

Syftet var att förbättra operationsteamets 
kommunikation. 

Kvantitativ studie. 
Frivilligt pre -och 
postfrågeformulär SAQ (safety 
attitudes questionnaire). Totalt 
93 SAQs, 47 pre-test och 46 post-
test. De flesta var kvinnor, vita, 
heltidsarbetande, arbetade 
dagtid. Ålder 29-70. 
Yrkeserfarenhet 1-41 år. 
 
Analys med t-test.  

Svagheter: liten provstorlek. 
Inte kan vara säkra på att 
förbättringen i 
kommunikation uppfattning 
resulterade direkt från 
användningen av 
SSC. 
 
Styrkor: resultatet kan ge 
andra idéer till program för 
att stärka säkerhetskulturen.  
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

Checklistan förbättrar 
teamarbetet och deras 
kommunikation. 

 
4.COLUMBUS, A,B., 
CASTILLO-ANGELES, M., 
BERRY,W,R., HAIDER, A,H., 
SALIM, A., & HAVENS,J,M., 
(2018). AN EVIDENCE-
BASED INTRAOPERATIVE 
COMMUNICATION 
TOOL FOR EMERGENCY 
GENERAL SURGERY: A 
PILOT STUDY. JOURNAL OF 
SURGICUL RESEARCH, 281-
289. STORBRITANNIEN   

 
Hypotesen är att användning av ett 
bevisbaserat kommunikationsverktyg 
som syftar till att utlösa intraoperativ 
diskussion kan förbättra 
kommunikationen vid generell kirurgi.  

 
Mix-method.  
Skapade och testade ett 
kommunikationsverktyg i tre 
faser. Fas 1: fastställa relevanta 
faktorer/punkter i den akuta 
situationen, gjordes genom 
tidigare kvantitativa och 
kvalitativa studier, punkterna 
validerades sedan av en 
expertpanel. Fas 2: pilottestning 
pre-test av 
kommunikationsverktyget. Fas 3: 
post-test implementering av 
verktyget på operationsavdelning.  
103 deltagare pre-test och post-
test 81 deltagare. 
Deltagarna blev inbjuda via mail 
att delta, skickades till 
operationspersonal på Bringham 
kvinnosjukhus. 
 
Analys med t-test. 
 
 
 
 
  

 
Svagheter: Pilotstudie, litet 
deltagarantal. Forskarnas 
familjära med deltagarna. 
 
Styrka: Flera steg med 
bevisbaserade processer med 
höga kvalitetsmetoder. 
 

Kvalitetsgranskning: Hög 

 
Deltagarna kände att de kunde 
prata med de andra 
lagmedlemmarna när det gällde 
patientsäkerheten.  
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5.CUMIN, D., SKILTON, C., & 
WELLWE, J., (2016). 
INFORMATION TRANSFER 
IN 
MULTIDISCIPLINARY 
OPERATING ROOM 
TEAMS: A SIMULATION-
BASED 
OBSERVATIONAL STUDY. 
BMJ QUAL SAF. 209-2016. 
NEW ZEALAND.  

Syftet var att undersöka 
kommunikationsmönster av kliniskt 
relevant information 
mellan operationspersonal i simulerade 
kirurgiska scenarier, 
att identifiera faktorer som är 
förknippade med effektiva 
informationsdelning. 
Forskarna fokuserade på 
inflytande av förhandsinformation, 
inloggning och tid 
ut som de definierade som formell 
lagkommunikation. 

Kvalitativ studie. 
20 operations team från 2 olika 
sjukhus, gick multidisciplinär 
operationssimulering 
(MORsim) kurs. 40 
videoscenarion, 39 analyserades, 
1 exkluderades pga tekniska 
problem. Deltagarna testades 
efter scenarierna med 
flervalsfrågor.  
 
Analys med t-test.  

Svagheter: Flervalsfrågor, 
deltagarna kunde gissa sig till 
rätt svar. Fler deltagare för 
att kunna generalisera.  
 
Styrkor: spårade samma bitar 
av information i två 
standardiserade scenarion, 
bland 39 olika scenarion. Två 
olika sjukhus, om det går att 
generalisera till andra 
sjukhus får vidare 
undersökningar visa. Resultat 
mycket signifikanta.   
 
Kvalitetsgranskning. Hög 

Det som sades under formel 
teamkommunikation hade större 
chans att återkopplas och teamet 
var mer uppmärksam på det 
som sades.  

 
6.D’AGOSTINO, T, A., 
BIALER, P,A., WALTERS, C, 
B., KILLEN, A,R., 
SIGURDSSON, H, O., & 
PARKER, R, A. (2017). A 
COMMUNICATION 
TRAINING PROGRAM TO 
ENCOURAGE SPEAKING-UP 
BEHAVIOR IN SURGICAL 
ONCOLOGY. AORN JOURNAL. 
295-305. USA.  

 
Syftet med studien var först att 
identifiera faktorer som den kirurgiska 
onkologipersonalen använde för göra sin 
röst hörd. 
För det andra syftade studien till att 
utveckla och testa ett 
kommunikationsutbildningsprogram för 
det kirurgiska onkologiteamet för att 
förbättra sitt beteende på att göra sin 
röst hörd och förbättra 
kommunikationen och patientsäkerhet i 
operationssalen.  

 
Kvalitativ interventionsstudie. 
Fokusgrupper, 42 deltagare i 7 
grupper, indelade i 
yrkeskategorier. Thorax och 
urologkirurgi. Anonym och 
frivilligt deltagande. 
Kommunikationsträning med 
rollspel, 42 deltagare.  
 
Analys med t-test. 

 
Svagheter: Litet 
deltagarantal. Deltagarnas 
färdighetsnivå mättes inte 
innan scenarioträningen. 
Deltagarnas självskattning 
kan ha påverkar resultatet 
positivt. 
 
Styrkor: Metoden var i flera 
steg för att stärka rigor och 
trovärdigheten i resultatet. 
Resultatet kan vara en guide 
för framtida arbete.  
   
Kvalitetsgranskning: 
Medelhög 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Deltagarnas självskattning i att 
kommunicera ur patienternas 
säkerhetshänsyn var signifikant 
högre efter träning jämfört med 
före träning.  
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7. DE SIQUEIRA GUTIERRES, 
L., SANTOS, J. L. G. DOS, 
PEITER, C. C., MENEGON, F. 
H. A., SEBOLD, L. F., & 
ERDMANN, A. L. (2018). 
GOOD PRACTIS FOR 
PATIENT SAFETY IN THE 
OPERATING ROOM: 
NURSES’ 
RECOMMENDATIONS. REV 
BRAS ENFERM, 2775-2782, 
BRASILIEN  

Att beskriva sjuksköterskors 
rekommendationer för god 
patientsäkerhet i operationssalen. 

Kvantitativ, deskriptiv och 
utforskande.  
Inklusionskriterier: minst 3 mån 
yrkeserfarenhet som 
operationssjuksköterska. 
Exklusionskriterier: ej kompletta 
svar på frågeformulär och 
dubbletter. Totalt 248, 220 var 
aktuella, 10 mindre än 3mån 
erfarenhet, 10 dubbletter och 8 ej 
kompletta svar.  
220 totalt: 85% kvinnor, 
medelålder 37,4 (21–62 år). 
Datainsamling: frågeformulär 
med öppna frågor. 
Analysmetod: “word similitude 
analysis” 

Svagheter: 
Med online-undersökning 
kan man inte veta vem som 
gjort testet eller påverka 
deltagarna att slutföra testet. 
Deltagarna kan även 
förskönat svaren om de vill 
ha fint forskningsresultat.  
 
Styrkor: Före datainsamling 
giltigheten mätts och pre-test 
gjorts av instrumentet. 
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

Att använda SSC är viktigt för att 
minska kirurgiska 
patientskador. Effektiv 
kommunikation är bra för 
teamet ökar patientsäkerheten.  

 
8.ERESTAM, S., HAGLIND, E., 
BOCK, D., ANDERSSON, A. E., 
& ANGENETE, E. (2017). 
CHANGES IN SAFETY 
CLIMATE AND TEAMWORK 
IN THE OPERATING ROOM 
AFTER IMPLEMENTATION 
OF A REVISED WHO 
CHECKLIST: A 
PROSPECTIVE 
INTERVENTIONAL STUDY. 
PATIENT SAFETY IN 
SURGERY, 11, 4., SVERIGE 

 
Att utvärdera säkerheten på svenska 
operationer före och efter ingrepp med 
hjälp av en reviderad version av WHO-
checklista för att förbättra lagarbetet.   

 
Kvalitativ interventionsstudie. 
Deltagarna arbetade i operations 
teamen på avdelningen och 
bestod av: kirurger, 
anestesiologer, 
operationssjuksköterskor, 
anestesisjuksköterskor och 
undersköterskor, totalt var det 
150 personer som deltog i 
studien. 
 
Datainsamling bestod av enkäter 
och observationer. 
 
Kvalitativ innehållsanalys. 
 
 
 
 
 
 
  

 
Studiens svagheter: hade 
ingen kontrollgrupp, 
observatörerna var inte helt 
oberoende. 
 
Styrkor: Den relativt höga 
överensstämmelsen visade 
att personalen tyckte att 
studien viktig och litade på 
designen avseende 
deltagarnas anonymitet. 
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

 
50 deltagare som representerar 
alla professioner nämnde WHO-
checklista som en förbättring av 
patientsäkerheten.  
 
Förbättrad kommunikation i 
operationsteamet ansågs viktigt 
och att våga tala fritt oberoende 
profession. Att arbeta i samma 
team förbättrade teamarbetet.  
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9.GILLESPIE, B,M., 
GWINNER, K., CHABOYER, 
W., FAIRWEATHER, N., 
(2013), TEAM 
COMMUNICATIONS IN 
SURGERY- CREATING A 
CULTURE OF SAFETY, 
JOURNAL OF 
INTERPROFESSIONAL CARE, 
387-393, AUSTRALIEN  

Syftet med denna etnografi var att 
beskriva lagkommunikationen 
i kirurgi och hur den fostrade eller 
hotade säkerheten 
kulturen  

Kvalitativ studie. Etnografiskdata 
samlades under 6 månader, 
observationer, fältanteckningar 
och semistrukturerade intervjuer. 
Fältarbete inkluderade 500 
timmars observationer av 
operationsteamet. 19 intervjuer 
med 24 informanter, 1 av dessa 
var 16 individuella och 3 
gruppintervjuer. Informanterna 
var mellan 23–66 år. 
Yrkeserfarenhet från 12 månader 
till 40 år. 
 
Analysmetod: Triangulering  

Svagheter, forskarens 
familjära känsla med 
informanterna.  
 
Styrkor: maximal variation i 
sampling användes för att få 
fram extrema och typiska fall 
för att få ett 
helhetsperspektiv. 
Forskarens insatthet i ämnet. 
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

När teamet känner varandra kan 
de anpassa kommunikationen 
till situationen. Ledarskap och 
öppen kommunikation. 

 
10.GILLESPIE, B. M., 
GWINNER, K., 
FAIRWEATHER, N., & 
CHABOYER, W. (2013). 
BUILDING SHARED 
SITUATIONAL AWARENESS 
IN SURGERY THROUGH 
DISTRIBUTED DIALOG. 
JOURNAL OF 
MULTIDISCIPLINARY 
HEALTHCARE, 6, 109–118. 
AUSTRALIEN. 

 
Beskriva de strategier som används för 
att kommunicera beslut under 
operationen och hur dessa dialoger 
skapas eller kompromissar  
delad situationsmedvetenhet.  

 
Kvalitativ design. 
Observationer och 
semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuer utfördes med 24 
deltagare inom anestesin, 
kirurgin och 
sjuksköterskor från 
operationsavdelningen i 
Queensland, Australien. 
 
Analysmetod: tematisk analys  

 
Svagheter: Överförbarheten 
är begränsad enligt 
författarna då personalen 
som arbetar på detta sjukhus 
kan vara annorlunda på något 
sätt. 
 
Styrkor: Författarnas resultat 
överensstämmer med flera 
andra studier som handlar 
om kommunikation och 
beslut i operationsteamet. 
 
Kvalitetsgranskning: Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Studien visar att deltagarna 
tyckte att closed-
loopkommunikation var bra att 
använda för att dela med sig i 
teamet om beslut, för att veta att 
alla var eniga om det. 
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11.GUSTAFSSON, B., 
SANDELIN, A., (2015). 
OPERATING THEATRE 
NURSES’ EXPERIENCES OF 
TEAMWORK FOR SAFE 
SURGERY, NORDIC JOURNAL 
OF NURSING RESEARCH, 
179-185. SVERIGE 

Att beskriva operationssköterskans 
erfarenhet av teamarbete med 
kirurgteamet när det gäller att uppnå 
patientsäkerhet 

Kvalitativ deskriptiv design.  
16 deltagare. Inklusionskriterier: 
minst 2 års yrkeserfarenhet som 
operationssköterska. 4 sjukhus 
blev informerade om studien 
skriftligt och muntligt, därifrån 16 
frivilliga tog kontakt med 
forskaren. Alla kvinnliga mellan 
36–64 år. Arbetserfarenhet 7–34 
år. Narrativa intervjuer med en 
nyckelfråga därefter 
uppföljningsfrågor. Intervjuerna 
53–134 min.  
 
Kvalitativ innehållsanalys.  

Svagheter: Vissa aspekter 
kanske har missats eller ej 
klargjorts på grund av 
forskarens perspektiv inifrån. 
Det går inte att generalisera 
studiens resultat till andra 
sammanhang. 
 
Styrkor: forskarens 
perspektiv inifrån har 
försökts motverkas. Då båda 
forskarna gjort granskningen 
och detta ökar trovärdighet 
av studien. 
Andra operationssköterskor 
kan känna igen sig.   
 
Kvalitetsgranskning: 
Medelhög 

Att vara familjär med 
teammedlemmarna 
professionella kunnande skapar 
förtroende och effektivt 
teamarbete med ickeverbal 
kommunikation. Den icke 
verbala kommunikationen 
kännetecknas av ögonkontakt 
eller en diskret handrörelse. Att 
inte prata utan bara när 
nödvändigt ökar 
patientsäkerheten. 

 
12.GÖRANSSON, K., 
LUNDBERG, J., LJUNGQVIST, 
O., OHLSSON, E., & 
SANDBLOM, G. (2016). 
SAFETY HAZARDS IN 
ABDOMINAL SURGERY 
RELATED TO 
COMMUNICATION 
BETWEEN SURGICAL AND 
ANESTHESIA UNIT 
PERSONNEL FOUND IN A 
SWEDISH NATIONWIDE 
SURVEY. PATIENT SAFETY 
IN SURGERY, 10, 1–8. 
SVERIGE 

 
Identifiera strategier för att minska 
risker som avslöjades av en nationell 
undersökning om 
patientsäkerhet. 

 
Kvantitativ design. 
Specialutbildade 
undersökningsgrupper besökte 
operationsavdelningarna på 
svenska sjukhus och 
dokumenterade rutiner angående 
säkerhet i bukoperation. 
 
Totalt var 56 enheter i Sverige 
inbjudna att delta 
i programmet. I slutet var det 43 
avdelningar som fick besök av en 
undersökningsgrupp. 
 
Statistisk analys. 
 
 
 
 
 
  

 
Svaghet: 
Undersökningsgrupperna 
bestod av olika professioner. 
 
Styrka: vid besöken 
intervjuades så många som 
möjligt och även personal 
som inte var förberedda. 
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

 
För att öka patientsäkerheten 
ska WHO-checklista användas. 
Teamet ska ha en öppen dialog 
och teamet bör ha teamträning 
för att öka patientsäkerheten. 
Rapportering bör ske enligt 
SBAR.  
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13.HAUGEN, A,S., HØYLAND, 
S., 
THOMASSEN, Ø., & AASE, K., 
(2014). ‘IT’S A STATE OF 
MIND’: A QUALITATIVE 
STUDY AFTER TWO YEARS’ 
EXPERIENCE WITH THE 
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION’S SURGICAL 
SAFETY CHECKLIST. 
SPRINGER. 55-62. NORGE. 

Syftet med denna 
studie var att utforska kirurgpersonals 
erfarenheter av 
WHO: s checklista för kirurgisk säkerhet, 
2 år efter 
införandet på en kirurgisk enhet i Norge.  

Kvalitativ design. 
Operationspersonal, 
fokusgrupper, grupp 1: 3 opssk 
och 3 anestissk. Grupp 2: 4 
anestesiologer. Grupp 3: 4 
kirurger. Fördelande med olika 
ålder, genus och erfarenhet. 
Inklusionskriterier: använt 
WHO’s checklista minst 1 år. 
 
Kvalitativ innehållsanalys.  

Svagheter: Endast 3 
fokusgrupper, ej datamättnad 
 
Styrkor: Olika relevanta 
yrkeskategorier 
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

Checklistan förbättrar 
teamkommunikationen, 
öppenhet och självförtroende 
kan ha lett till förbättrad allmänt 
säkerhetsfokus. 

 
14.INGVARSDOTTIR, E., & 
HALLDORSDOTTIR, S. 
(2018). ENHANCING 
PATIENT SAFETY IN THE 
OPERATING THEATRE: 
FROM THE PERSPECTIVE OF 
EXPERIENCED OPERATING 
THEATRE NURSES. 
SCANDINAVIAN JOURNAL 
OF CARING SCIENCES, 
32(2),  951–960. KANADA 

 
Syftet med denna studie var att från 
perspektiv av erfarna 
operationssjuksköterskor identifiera hur 
patientsäkerhet i operationssalen kan 
förbättras. 

 
Kvalitativ fenomenologisk studie. 
11 intervjuer: 10 kvinnor och 1 
man, med genomsnittlig 
erfarenhet på 16 år. 
 
Analysen skedde i 12 steg och 
följde fallstudie analys. 

 
Svaghet: Studien är inte 
överförbar. 
Författaren hade själv 10 års 
erfarenhet som 
operationssjuksköterska. 
 
Styrkor: 
Författaren hade själv 10 års 
erfarenhet som 
operationssjuksköterska, kan 
även vara en styrka i denna 
studie.  
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

 
Rätt information är viktigt för att 
patientsäkerheten ska kunna 
upprätthållas i 
operationsteamet.  
 
Användandet av checklistor är 
viktigt för patientsäkerheten. 
 
Who-checklista ses som ett 
verklig för kommunikationen.  
 
Att våga tala i teamet är viktigt 
för teamarbetet och främjar 
patientsäkerheten.  

 
15.MINHAS, M,S., 
MUZZAMMIL, M., EFFENDI, J. 
(2017). ASSESSEMENT OF 
SAFETY LEVELS IN 
OPERATION ROOMS AT 
TWO MAJOR TERTIARY 
CARE PUBLIC HOSPITALS 
OF KARACHI. J AYUB MED 
COLL ABBOTTABAD. 580-
586. PAKISTAN 
 
 
 
 
  

 
Syftet med denna studie var att 
identifiera kunskapen och inställningen 
till 
kirurgisk säkerhet bland vårdpersonal 
inklusive kirurger, anestesipersonal, 
sjukhus 
administratörer och operationspersonal 
och öka medvetenheten om vikten av 
kirurgisk säkerheten.  

 
Kvantitativ studie Tvärsnitts 
Pilotstudie. 543 vårdgivare. 375 
män och 168 kvinnor. Ålder 23–
58. SAQ frågeformulär.  
 
Analys: Chi-square test  

 
Svagheter: Då det är en 
pilotstudie behövs vidare 
forskning för att stärka 
resultatet.  
 
Styrkor: Visar på behovet av 
vidare forskning. 
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

 
Checklistan skulle öka 
säkerheten i operationsrummet 
och att kommunikation i teamet 
kunde förbättras. 
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16.NUGENT, E., HSEINO, H., 
RYAN, K., TRAYNOR, O., 
NEARY, P., & KEANE, F. B. V. 
(2013). THE SURGICAL 
SAFETY CHECKLIST 
SURVEY: A NATIONAL 
PERSPECTIVE ON PATIENT 
SAFETY. IRISH JOURNAL OF 
MEDICAL SCIENCE, 182(2), 
171–176. IRLAND 

Syftade till att avgöra om SSC skulle 
införas, huruvida det främjar en säkrare 
kirurgiskmiljö och identifiera problem 
som är förknippade med införandet och 
pågående införande. 

Kvantitativ studie. 
Alla sjukhus i Irland med en 
operativ avdelning (61st) fick ett 
frågeformulär tillskickat, 41 
sjukhus svarade. 
Frågeformuläret var en 
strukturerad online-
undersökning på 20 frågor. 
 
Jämförande analys.  

Svaghet: Resultat speglar 
opinionsundersökarnas 
uppfattning och inte 
resultatet av en direkt och 
oberoende observation av 
checklistan 
 
Styrkor: Frivilligt deltagande, 
anonymitet. 
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

SSC påverkade 
kommunikationen positivt och 
ökade patientsäkerheten. 

 
17.SCHUENEMEYER ET AL. 
(2017). FOREIGN BODY 
ENTRAPMENT DURING 
THORACIC SURGERY-TIME 
FOR CLOSED LOOP 
COMMUNICATION. 
EUROPEAN JOURNAL OF 
CARDIO-THORACIC 
SURGERY: OFFICIAL 
JOURNAL OF THE 
EUROPEAN ASSOCIATION 
FOR CARDIO-THORACIC 
SURGERY, 51(5), 852–855. 
USA 

 
Syftet med denna studie var att 
undersöka hur förebygger 
operationsteamet FBE (foreign body 
entrapment). 

 
Kvantitativ studie. 
215 kirurger i ”General Thoracic 
Surgical Club” tillfrågades att svar 
på en webbaserad undersökning. 
110 av 215 svarade.  
 
Analys: beskrivande statistik  

 
Svaghet: 
Stort bortfall av svar. Och att 
en av frågorna i formuläret 
innehöll självrapporterade 
händelser av FBE under hela 
karriären, vilket kunde 
medföra att vissa fall glömts 
bort. Detta medför då en 
underrapportering av FBE.  
 
Styrkor: en strategisk lösning 
har hittats på problemet.  
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

 
Studien identifierar en strategisk 
lösning. Closed-
loopkommunikation minskar 
förekomsten av FBE för alla 
thoraxkirurger. Detta kommer 
att förbättra patientsäkerheten 
vid bröstkirurgi. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
18.SIU, J., MARAN, N., & 
PATERSON-BROWN, S. 
(2016). OBSERVATION OF 
BEHAVIOURAL MARKERS 
OF NON-TECHNICAL SKILLS 
IN THE OPERATING ROOM 
AND THEIR RELATIONSHIP 
TO INTRA-OPERATIVE 
INCIDENTS. SURGEON 
(ELSEVIER SCIENCE), 14(3), 
119–128. NEW ZEALAND  

 
Denna studie syftade till att observera de 
icke-tekniska färdigheterna hos 
operationsteamet och hur det påverkar 
incidenter på salen med hjälp av ett 
strukturerad operations baserat 
bedömningsformulär.  

Kvalitativ observationsstudie. 
Observationer på teamet i 
operationssalen under 
checklistornas “paus” och “check-
ut”.  
 
Fältnoteringarna samlades och 
analyserades självständigt av 
forskarna. För att sedan 
klassificera bra och dåliga 
beteenden i 
kategorier, med hjälp av NOTSS, 
ANTS och SPLINTS. 
 
Deskriptiv analys. 

 
Svagheter: Författarna kan 
haft olika tolkningar på 
incidenter.  
 
Styrkor: författarna har 
kunnat observera incidenter 
som orsakats av NTS (non-
technical skills) 
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

 
Checklistan visar på en ökad 
patientsäkerhet. 
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19.STEWART-PARKER, E., 
GALLOWAY, R., & VIG, S. 
(2017). S-TEAMS: A TRULY 
MULTIPROFESSIONAL 
COURSE FOCUSING ON 
NONTECHNICAL SKILLS TO 
IMPROVE PATIENT SAFETY 
IN THE OPERATING 
THEATER. JOURNAL OF 
SURGICAL EDUCATION, 
74(1), 137–144. ENGLAND 

Att undervisa, öva, 
och tillämpa dessa färdigheter i “NTS” 
genom simulering.  

Kvalitativ studie. 
Datainsamling: 1-dags simulering 
med operationsteamet från ett 
sjukhus i South West London. 
Och sedan självbedömningar från 
själva simulering och sedan efter 
6 månader hur deras teamarbetet 
påverkade säkerheten för 
patienten.  
 
Analys: kvantitativ metaanalys. 

Svagheter: Vid första 
simuleringen var det ett 
begränsat antal deltagande 
pga personalbrist.  
 
Styrka: Många olika 
professioner deltog i 
simuleringen.  
 
Kvalitetsgranskning: 
Medelhög 

Deltagarna tyckte teamträning 
ökade patientsäkerheten och 
hjälpte dem att våga prata i 
teamet. 
 
Teamträningen visade sedan ha 
en positiv effekt för 
patientsäkerheten. 
 
 
  

 
20.WELLER, J., CIVIL, I., 
TORRIE, J., CUMIN, D., 
GARDEN, A., CORTER, A., & 
MERRY, A. (2016). CAN 
TEAM TRAINING MAKE 
SURGERY SAFER? LESSONS 
FOR NATIONAL 
IMPLEMENTATION OF A 
SIMULATION-BASED 
PROGRAMME. THE NEW 
ZEALAND MEDICAL 
JOURNAL, 129(1443), 9–17. 
NEW ZEALAND 

 
Syftet med denna studie var att 
identifiera 
faktorer i genomförandet 
och resultatbedömning av 
multidisciplinär operationssimulering 
(MORSim). 

 
Kvalitativ studie. 
Författarna utvecklade MORSim 
och implementerade detta på 20 
operationsteam 
i två av de 20 
distriktshälsområden i Nya 
Zeeland.  
 
Halvstrukturerade intervjuer 
genomfördes av ett stratifierat 
slumpmässigt urval av MORSim 
deltagare 3-6 månader efter att de 
deltog i kursen.  
 
48 intervjuer genomfördes och 
bestod av 11 spec läkare, 10 
anestesiläkare, 20 sjuksköterskor 
och 7 spec kirurger. 
 
Analys: induktivt sätt att utveckla 
teman i vilka intervjudata 
kodades. 
 
 
 
 
 
 
  

 
Svaghet: Överförbarheten kan 
inte bekräftas då studien 
gjort på endast 2 stora 
sjukhus, vilket betyder att det 
är osäkert om samma resultat 
skulle ha uppstått i andra 
städers sjukhus. 
 
 Styrkor: Relativt hög andel 
av deltagande i intervjuerna i 
relation till medverkan i 
MORSim.  
 
 
 

Kvalitetsgranskning: 
Medelhög  

 
Simuleringen gjorde att 
kommunikationen i teamet blev 
bättre. Deltagarna i teamet 
vågade att “speak up” och lärde 
sig nya 
kommunikationsstrategier. 
Detta medförde att 
patientsäkerheten förbättras. 
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21.ZINGIRYAN, A., PARUCH, 
J, L., OSLER, T, M., & HYMAN, 
N, H., (2016). 
IMPLEMENTATION OF THE 
SURGICAL SAFETY 
CHECKLIST AT A TERTIARY 
ACADEMIC 
CENTER: IMPACT ON 
SAFETY CULTURE AND 
PATIENT OUTCOMES. THE 
AMERICAN JOURNAL OF 
SURGERY. 193-197. USA. 

Syftet var att skapa 
en omfattande 28-frågeundersöknings 
instrument för att undersöka attityder 
hos operationspersonal angående hur 
genomförandet av 
checklistan påverkar lagdynamiken och 
patientsäkerheten.   

Kvantitativ studie.  
 
Universal Health System 
Consortium (UHC) databas 
användes för att få fram 
komplikationer 2 år innan SSC 
infördes och 2 år efter. 
Deltagarnas svar kontrollerades 
med t-test för att testa 
signifikanta skillnader. Chi-
squeare och Fisher’s test 
användes för skillnader i 
patientdata. Majoriteten var över 
40 år och yrkeserfarenhet mer än 
5 år.  
 
Analys: t-test.  

Svagheter: undersökningen 
var inte validerad att se 
skillnader i personalgruppen. 
Resultatet är begränsat till 
uppgifter i UHC databas.  
 
Styrkor: Deltagande från hela 
teamet. Pre -och post test. 
Validerade mätinstrument. 
Frivilligt deltagande. 
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

Deltagarna uppfattade att de 
förbättrade patientsäkerheten 
genom kommunikation och 
förhindra att fel uppstod med 
hjälp av checklistan.  
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Bilaga 3. Kvalitetsgranskning       

Kvalitativa studier Granskning av 

studiens syfte 

 

Maxpoäng= 1 

Granskning av 

studiens urval  

 

Maxpoäng= 5 

Granskning av studiens 

datainsamling  

 

Maxpoäng= 4 

Granskning av 

studiens analys 

 

Maxpoäng= 4 

Granskning av 

studiens resultat 

 

Maxpoäng= 7 

Värdering 

Brindle, M. E., Henrich, N., Foster, A., Marks, S., Rose, 

M., Welsh, R., & Berry, W. (2018) 

1/1 5/5 4/4 4/4 6/7 95,2% 

Columbus, A,B., Castillo-Angeles, M., Berry,W,R., 

Haider, A,H., Salim, A., & Havens,J,M., (2018) 

1/1 4/5 3/4 3/4 5/7 76,1% 

Cumin, D., Skilton, C., & Wellwe, J., (2016) 1/1 4/5 3/4 3/4 5/7 85,7% 

D’Agostino, T, A., Bialer, P,A., Walters, C, B., Killen, 

A,R., Sigurdsson, H, O., & Parker, R, A. (2017) 

1/1 3/5 3/4 2/4 5/7 66,6% 

Erestam, S., Haglind, E., Bock, D., Andersson, A. E., & 

Angenete, E. (2017) 

1/1 5/5 3/4 4/4 6/7 90,4% 

Gillespie, B,M., Gwinner, K., Chaboyer, W., 

Fairweather, N., (2013) 

1/1 5/5 4/4 4/4 6/7 95,2% 

Gillespie, B. M., Gwinner, K., Fairweather, N., & 

Chaboyer, W. (2013) 

1/1 5/5 4/4 4/4 6/7 95,2% 

Gustafsson, B., Sandelin, A., (2015) 1/1 4/5 2/4 2/4 5/7 66,6% 

Haugen, A,S., Høyland, S., 

Thomassen, Ø., & Aase, K., (2014) 

1/1 5/5 4/4 4/4 6/7 95,2% 

Ingvarsdottir, E., & Halldorsdottir, S. (2018) 1/1 5/5 4/4 4/4 5/7 90,4% 

Siu, J., Maran, N., & Paterson-Brown, S. (2016) 1/1 4/5 3/4 3/4 6/7 80,9% 

Stewart-Parker, E., Galloway, R., & Vig, S. (2017) 1/1 3/5 3/4 2/4 5/7 66,6% 

Weller, J., Civil, I., Torrie, J., Cumin, D., Garden, A., 

Corter, A., & Merry, A. (2016) 

1/1 4/5 2/4 3/4 5/7 71,4% 
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Kvantitativa studier Granskning av 

studiens 

begränsningar 

 

Maxpoäng=27 

Granskning av 

studiens 

överförbarhet 

 

Maxpoäng= 3 

Granskning av 

precision  

 

Maxpoäng= 1 

Granskning av 

effektstorlek 

 

Maxpoäng= 1 

Sannolikhet att effekten 

är underskattad pga 

confounders 

 

Maxpoäng= 1 

Värdering    

Angenete, E., Derwinger, K., Erestam, 

S, (2016) 

21/23 3/3 1/1 1/1 1/1  93,1%    

Cabral, R,A., Eggenberger, T., Keller, K., 

Gallison, BS., Newman, (2016) 

19/23 3/3 1/1 1/1 1/1 86,2%    

Columbus, A,B., Castillo-Angeles, M., 

Berry,W,R., Haider, A,H., Salim, A., & 

Havens,J,M., (2018) 

18/23 3/3 1/1 1/1 1/1 82,7%    

de Siqueira Gutierres, L., Santos, J. L. G. 

dos, Peiter, C. C., Menegon, F. H. A., 

Sebold, L. F., & Erdmann, A. L. (2018) 

18/19 3/3 1/1 1/1 1/1 96%    

Göransson, K., Lundberg, J., Ljungqvist, 

O., Ohlsson, E., & Sandblom, G. (2016) 

21/23 3/3 1/1 1/1 1/1 93,1%    

Minhas, M,S., Muzzammil, M., Effendi, 

J. (2017) 

  16/20 3/3 1/1 1/1 1/1 84,6%    

Nugent, E., Hseino, H., Ryan, K., 

Traynor, O., Neary, P., & Keane, F. B. V. 

(2013) 

20/22 3/3 1/1 1/1 1/1  92,8%    

Schuenemeyer et al. (2017) 19/23 3/3 1/1 1/1 1/1 86,2%    

Zingiryan, A., Paruch, J, L., Osler, T, M., 

& Hyman, N, H., (2016) 

22/23 3/3 1/1 1/1 1/1 75,8%    

 


