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Sammanfattning WHO:s checklista har signifikant minskat komplikationer
och dödsfall och har ökat patientsäkerheten hos kirurgiska
patienter genom att vara ett standardiserat redskap vid
kommunikation och samarbete i operationsteamet. Vid 2011 slut
använde de flesta Svenska sjukhus WHO:s checklista, men det
finns endast ett fåtal studier från Sverige efter införandet. Syftet
med denna pilotstudie var att undersöka operationsteamets
erfarenheter att arbeta med WHO:s checklista för säker kirurgi.
En fokusgruppintervju gjordes med ett operationsteam. Analys
av data skedde genom kvalitativ manifest innehållsanalys.
Resultatet visar på både vinster och svårigheter när WHO:s
checklista används. Checklistan är viktig för teamets
kommunikation, planering och är en säkerhetsrutin och kontroll
för att undvika misstag. Den är en samlingspunkt, klargör fakta,
ger säkrare vård och tar minst tid om teamet synkroniserar sig,
väntar in varandra, fokuserar och koncentrerar sig på
checklistan. Det finns ett behov av delat ansvar för att komma
ihåg att använda checklistan och det behövs ett engagemang och
stöd från ledningen för god implementering. Alla måste vara
delaktiga, överens om att använda den och ta den på allvar.
Checklistan är mindre relevant vid små ingrepp där önskan finns
att modifiera den. Vidare studier av multidisciplinär teamträning
för att utveckla checklistan skulle vara av intresse. För att kunna
jämföra de olika yrkeskategorierna med varandra och för att få
djupare kunskaper, behöver det göras flera fokusgrupp-
intervjuer.
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Abstract WHO's checklist has significantly reduced complications and
mortality and increased patient safety in surgical patients by
being a standardized tool for communication and co-operation
of the surgical team. At the end of 2011 most Swedish hospitals
used WHO´s checklist, but there are only a few studies from
Sweden after the introduction. The purpose of this pilot study
was to investigate the surgical team´s experiences working with
WHO´s checklist for safe surgery. A focus group interview was
conducted with a surgical team. Data analysis was done by
qualitative manifest content analysis. The result shows both
benefits and difficulties when WHO´s checklist is used. The
checklist is important for the team´s communication and
planning and is a routine security and control to avoid mistakes.
It´s a meeting point, it´s clarifying the facts, providing safer
care and it takes less time if the team synchronizes itself, waits
for each other, focuses and concentrates on the checklist. There
is a need of shared responsibility to remember it and the
commitment and support from the management for good
implementation. Everyone must be involved, agree to use it and
take it seriously. The checklist is less relevant for small
procedures where the desire is to be able to modify it. Further
studies of multidisciplinary team training for the development
of the checklist would be interesting. In order to compare
various professional categories with each other and gain deeper
knowledge, it is necessary to do several focus group interviews.
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Inledning
Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar sedan några år tillbaka med ett antal globala och
regionala teman för att öka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården (WHO, 2009).
2007 påbörjades andra temat, ”Safe surgery saves lives”, ”Säker kirurgi räddar liv”. Målet
med detta arbete är att förbättra patientsäkerheten inom kirurgin runt om i världen. WHO
satsar på fyra områden inom vilka kraftiga förbättringar kan göras kring säkerheten i den
kirurgiska vården. Dessa områden är: förebyggande av sårinfektioner i samband med kirurgi,
säker anestesi, säkra, trygga operationsteam och mätning och uppföljning av kirurgiska
tjänster. 3925 sjukhus från 122 länder var i december 2010, registrerade i ”Säker kirurgi
räddar liv” (WHO, 2010).

En operation görs många gånger för att rädda människors liv, men för ett stort antal patienter
slutar det med svåra biverkningar eller till och med dödsfall i samband med patienternas
operation (Haynes et al., 2009). Detta var orsaken till att WHO testade och införde en
perioperativ (före, under och efter operation) checklista för patientens säkerhet (Bilaga I).
Med en checklista har frekvensen av komplikationer och dödsfall minskat signifikant. Både
förändringar i sjukhussystem och i beteendet hos operationsteamet är bidragande orsaker till
detta.

Brister i kommunikation hos hälso- och sjukvårdspersonalen är en av de vanligaste orsakerna
till att många fel begås inom hälso- och sjukvården (Lindgard et al., 2004). Paralleller kan
dras med bland annat flyget där säkerhetstänkandet lett till utformning av checklistor för
standardisering av processer. Detta har lett till förbättrad information, bättre feedback och att
inte enbart behöva förlita sig på den enskilda människans minne.

Från olika länder börjar det sedan något år tillbaka komma resultat från forskning och studier
med utvärderingar efter införandet av WHO:s checklista. Hittills finns det inte så många
studier gjorda i Sverige om operationsteamets erfarenheter efter införandet av checklistan.

Denna studie syftar till att göra en fördjupad undersökning av operationsteamets erfarenheter
av att arbeta med WHO:s checklista för säker kirurgi på en svensk operationsavdelning. Ett
operationsteam består av en eller flera operatörer, anestesiologer, operationssjuksköterskor,
anestesisjuksköterskor och undersköterskor.

Bakgrund
Patientsäkerhet
Även om kirurgiska ingrepp syftar till att rädda liv, kan felbehandlingar inom
operationssjukvården orsaka betydande skada (WHO, 2009). Med tanke på hur många
operationer som utförs i världen under ett år, är kirurgi väldigt utbredd och har stor betydelse
för folkhälsan.

Det är vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete enligt
Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som syftar till att främja hög patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården. Krav finns på god och säker vård där vårdgivaren ska planera, leda
och kontrollera verksamheten och vidta åtgärder för förebyggande vård för att förhindra
vårdskador.
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Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Med allvarlig
vårdskada avses vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till
att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit (SFS, 2010:659).

Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska av
vårdgivaren anmälas till Socialstyrelsen (SFS, 2010:659). All hälso- och sjukvårdspersonal är
skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och ska arbeta med vetenskap och
beprövad erfarenhet. De ska ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård
som uppfyller dessa krav.

WHO:s tio mål för säker kirurgi (WHO, 2008), inriktar sig bland annat på att
operationsteamet ska operera rätt patient och rätt kroppsdel, använda metoder som inte
orsakar skada av anestesi och säkerställer smärtfrihet. Operationsteamet ska också arbeta för
att minska risken för sårinfektion, förhindra oavsiktligt kvarlämnande av föremål i såret och
kommunicera och utbyta viktig information för ett säkert genomförande av operationen.

En världsomspännande studie gjordes mellan oktober 2007 och september 2008 (Haynes et
al., 2009). Studien gjordes på 3733 patienter över 16 år och forskarna studerade
komplikationer inklusive dödsfall inom de första 30 dagarna efter operationen (ej hjärt-
operationer). Studien utfördes på åtta sjukhus spridda i världen, med olika ekonomiska
förutsättningar och population. Resultatet visade att frekvensen för dödsfall efter operation
minskade från 1,5 % före checklistans införande till 0,8 % efter införandet. Komplikationer
minskade från 11 % innan checklistan till 7 % efter checklistans införande. I studiens resultat
beskrivs också att man såg att det behövdes ett rutinmässigt utförande och ett strukturerat
arbetssätt när checklistans olika delar gicks igenom, men denna följsamhet kunde inte mätas.

En studie från USA visar att en checklista för säker kirurgi kan spara pengar och förbättra
kvaliteten i omvårdnaden för patienter inom operationssjukvården i USA (Semel et al. 2010).
På ett sjukhus med en komplikationsnivå på tre procent efter kirurgi kan en checklista ge
kostnadsbesparingar om den förhindrar minst fem stora komplikationer.

Flera studier visar på att ett lyckat införande av en kirurgisk checklista beror på
organisatoriska och sociokulturella faktorer (Fourcade, Blache, Grenier, Bourgain &
Minvielle, 2012; Nilsson, et al., 2010; de Vries, Prins, Crolla, den Outer, van Andel & van
Helden, et al., 2010). Organisatoriska förändringar behövs så som exempelvis anpassade
rapporteringssystem för händelser och tid för checklistan genomförande och för kontroll av
att alla punkter gåtts igenom. Sociokulturella faktorer påverkar genom professionella
relationer och kulturvanor. Det krävs en kultur av säkerhet i organisationen med samordnade
insatser från alla inblandade för att minska riskerna inom operationssjukvården. Ett fullt stöd
för rutinen från alla avdelningschefer som är involverade i den kirurgiska processen och en
regelbunden uppföljning behövs för en framgångsrik implementering av checklistan.

2009 startade i Sverige ett projekt (PRISS), vars syfte var att förebygga protesrelaterade
infektioner vid knäproteskirurgi (W-Dahl, Robertsson, Stefánsdóttir, Gustafson & Lidgren,
2011). I samband med detta introducerades också WHO:s checklista för säker kirurgi.
Tidigare studier från Sverige hade visat att antibiotikaprofylax vid dessa operationer endast i
57 % av fallen givits i rätt tid inför operationen (inom 15-45 minuter före operationsstart). Nu
skulle det svenska knäplastikregistret, (SKAR), införa ett nytt rapport-formulär i samband
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med knäprotes-operationerna, som inkluderade tiden för administration av preoperativ
antibiotikaprofylax. 2009 visade det sig att 69 % av dessa patienter fick antibiotika i rätt tid
och 2010 var siffrorna 79 % hos de 7000 första knäprotesoperationerna (W-Dahl et al., 2011).
Både genom PRISS-projektet, tillsammans med registrering av tider för given antibiotika i
kombination med WHO:s checklista visade att tiden för administrering av antibiotikaprofylax
klart förbättrades. Det rapporterades också att 73 av 75 kliniker i Sverige använde sig av
WHO:s checklista. 35 kliniker använde hela checklistan och resten hade en modifierad
version. 60 kliniker av 73 hade börjat med checklistan 2009.

Kommunikation
Enligt svenska akademiens ordlista (SAOL, 2011) betyder ordet kommunikation bland annat
förbindelse, kontakt mellan människor och överföring av information. Kommunicera betyder
meddela sig med och stå i förbindelse med.

Kommunikation och kommunicera betyder enligt svenska akademiens ordbok (SABO, 1937),
bland annat att ha förhållande eller möjlighet att utbyta meningar, att underhandla med,
erhålla upplysningar av, avsluta transaktioner med någon eller relation, förbindelse, ge någon
meddelande eller underrätta.

Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2012), betyder kommunicera:
Överföra budskap (till någon) med viss typ av kommunikationsmedel; vara i
(fysisk) förbindelse (med något annat, särskilt fysikaliskt); ta emot eller dela
ut nattvarden; delge skriftligt yttrande (särskilt från motparten).
(NE, 2012)

Det finns även icke-verbal kommunikation som bland annat kan innefatta kroppsspråk,
ögonkast och leenden (Wibeck, 2010).

För att patientens operation ska bli så säker som möjligt är ett bra samarbete i operationssalen
en förutsättning (Lindvall & von Post, 2008). Hela operationsteamet ansvarar för att
samarbetet mellan alla på operationssalen fungerar på bästa vis.

Olika utbildningsbakgrund för vårdpersonal, stress, kön och brist på standardisering och
struktur av kommunikation kan vara bidragande orsaker till försämrad effektiv
kommunikation (Wallin & Thor, 2008).

Bristfälligt informationsutbyte mellan vårdpersonal är grunden till många patienters
vårdskador i dagens sjukvård (Lingard et al., 2005). Bristande kommunikation utgör en risk
inom operationssjukvården, då informationsutbyte sker mellan flera personer och olika
personalkategorier i operationsteamet.

Flera studier har jämfört kommunikationen i operationsteamet före och efter checklistans
införande (Ali, Osborne, Bethune & Pullyblank (2011); Nilsson, Lindberget, Gupta &
Vegfors, 2010; Takala et al., 2011). I dessa studier fann forskarna att checklistan ökade
operationsteamets utbyte av medicinskt relaterade patientuppgifter när den användes, jämfört
med innan den infördes. Kommunikationen mellan operationsteamets medlemmar
förbättrades.
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I en studie av Takala et al. (2011) fann man att upplevelsen av kommunikationen var kopplad
till vilken yrkeskategori de medverkande tillhörde. Kommunikationen beskrevs av kirurgerna
som god vid de flesta operationer medan anestesiologen och den cirkulerande sjuksköterskan
(den som passar och hjälper till med runt-omkring-arbetet i operationssalen) upplevde att
kommunikationsfelen minskade efter införandet av checklistan.

I flera studier är det konstaterat att checklistan förbättrar säkerheten för patienterna bland
annat genom att vara ett standardiserat redskap vid kommunikation och samarbete i
operationsteamet. Exempelvis Lingard et al. (2008), beskriver att i nästan hälften av fallen
där checklistan användes som kommunikationsmedel hade den direkt inverkan på
patientvården. Checklistan beskrivs som ett funktionellt redskap vid kommunikation genom
att identifiera missförstånd, problem och brister i kunskap som kan leda till förändringar i
planeringen eller en uppföljning.

Takala et al. (2011) studie visar på att patientens identitet oftare blev bekräftat efter införande
av checklistan. Kännedom om namn och roll hos operationsteamet förbättrades,
anestesiologen och operatören diskuterade mer frekvent kritiska moment preoperativt än
tidigare, trombosprofylax övervägdes oftare, mindre kommunikativa fel uppstod när
checklistan användes. Operationsteamet blev också mer medvetet om patientrelaterade frågor
och förväntade risker. Även instruktioner och ordinationer till uppvaknings- och
vårdavdelningar från operatören, förekom.

I en nyligen publicerad studie från ett svenskt sjukhus, studerades sociala och organisatoriska
strukturer av verksamheten i kirurgi och hur de påverkar teamets kommunikation och
samarbete (Rydenfält, Johansson, Larsson, Akerman, & Odenrick, 2011). Den visar på att
bristfällig kommunikation och samarbete i operationsteamet till viss grad kan förklaras av
otillräckligt stöd från organisationen och sociala strukturer och olikheter mellan de olika
professionerna. Dessa olikheter resulterar i spänningar genom att personerna har olika
uppfattning om arbetsuppgifterna och är dåliga på att kommunicera med varandra. Det kan
till exempel vara varför det tar tid i bytet mellan operationerna när det kan bero på att
utrustning inte finns på plats eller att patienten är sjukare än vad teamet förväntat sig.
Personalen upplever också brister i förståelse av varandras arbete. Det otillräckliga stödet gör
att kommunikationen hämmar utbytet av information. Författarna till studien drar slutsatsen
att arbetet behöver organiseras så att gränsöverskridande interaktion mellan professionerna
bidrar till att ge stöd för en gemensam bild och att skapa sociala relationer. Detta skulle
medföra starkare tillit till varandra och bättre kommunikation. I studien diskuteras åtgärder
för att säkerställa att alla yrkesgrupper som deltar i en operation bör ha ett gemensamt mål
och dra åt samma håll (ibid).

Standardiserade arbetsformer
På senare tid har olika arbetssätt utvecklats för att strukturera och standardisera sättet att
arbeta på för att förbättra kommunikationen inom komplexa arbetsmiljöer. Bland annat har
WHO:s checklista för säker kirurgi, CRM - Crew Resource Management som i svensk
sjukvård kallas ”Crisis Resourse Management” och SBAR-modellen utvecklats inom akut-
och operationssjukvården.
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WHO:s checklista

WHO:s checklista för säker kirurgi har utvecklats genom WHO:s program ”Säker kirurgi
räddar liv” (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Denna 19 punkters standardiserade
checklista, som WHO tog fram för att hjälpa operationsteamet att minska antalet
komplikationer och dödsfall, är en säkerhetskontroll som kan utföras i vilken operationssal
som helst. Målet för denna checklista, är att bidra till bättre samarbete och kommunikation
och stärka redan inarbetade säkerhetsrutiner mellan olika personalkategorier inom
operationssjukvården. Checklistan är översatt till svenska av patientförsäkringen LÖF
tillsammans med ett flertal intresseföreningar för operation och organisationer med intresse i
operationsprocessen (ibid).

WHO:s checklista är indelad i tre delar (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Sign in
eller förberedelsen, när personal hämtar patienten till operationssalen. Time out, precis innan
operatören börjar operationen. Sign out eller avslutningen, innan operatören lämnar
operationssalen. I Förberedelsen, förbereder anestesipersonalen patienten före ankomsten till
operationssalen. Där kontrolleras till exempel identiteten av patienten och sidomarkering av
operationsstället. De ska också få bekräftelse på att patienten samtycker till operation och att
han/hon är införstådd med operationen. Anestesisjuksköterskan kontrollerar
anestesiapparaten och anestesimetod kontrolleras i samråd med anestesiolog under
förberedelsen. Time out sker precis innan den opererande läkare börjar operera, personalen
presenterar sig för varandra, en sista kontroll av patientidentiteten sker av anestesiolog,
anestesisjuksköterska, operatör och operationssjuksköterska, kontroll av att rätt operation är
planerad och att det finns eventuell sidomarkering på rätt sida. Patientens läge på
operationsbordet kontrolleras och att instrument som eventuellt kan behövas under
operationen finns tillgängliga. Eventuella kritiska moment belyses, kontroll av att eventuell
antibiotikaprofylax är given på rätt tid under de senaste 60 minuterna och att eventuella
röntgenbilder finns, samt att dessa bilder har rätt patientidentitet. Avslutning ska ske innan
operatören lämnar salen. Då kontrolleras vilken operation som gjorts och om det varit något
speciellt under operationen, att kontrollräkning av instrument, kompresser och tork stämmer
och att märkning av eventuella preparat har rätt patientidentitet. Om det varit problem med
utrustningen under operation, ska detta uppmärksammas, så att det kan åtgärdas innan nästa
operation. Diskussion sker om det är något speciellt inför den fortsatta postoperativa vården
av patienten och om det finns något som operationsteamet kan göra bättre nästa gång samt
om teamet har lärt sig något nytt (ibid).

CRM

CRM kommer från flygindustrin och används i högriskmiljöer som till exempel inom
operation (Albanese, 2007). CRM kan användas i stressade situationer som till exempel vid
stora operationer där den mänskliga faktorn har stor betydelse och det finns ett stort behov av
att ha strukturerade riktlinjer som kan följas. CRM omfattar ett brett spektrum av kunskaper,
färdigheter och attityder bland annat kommunikation, situationsmedvetenhet, problemlösning,
beslutsfattande och teamarbete.
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SBAR

SBAR är en välbeprövad, strukturerad och förutsägbar kommunikationsmetod som används
när det måste ske en kortfattad, kritisk överföring av livsviktig information för att fatta
korrekta medicinska beslut (Wallin & Thor, 2008). SBAR står för, S-situation, B-bakgrund,
A-aktuellt tillstånd och R-rekommendationer.

Problemformulering
Trots att det i slutet av oktober 2011 var cirka 82 sjukhus i Sverige som använder WHO:s
checklista för säker kirurgi och ytterligare fem stycken är på väg att börja använda den, finns
inte så många studier från Sverige efter införandet av WHO:s checklista. En hel del sjukhus
har modifierat checklistan från WHO så att den passar deras verksamhet (Patientförsäkringen
LÖF, 2011). Därför är det ett angeläget ämne, att undersöka operationsteamets erfarenhet av
att arbeta med WHO:s checklista och om operationsteamet upplever att de förändrat sitt
arbetssätt efter införandet. Detta kan leda till vidareutveckling av arbetet kring checklistan på
den lokala arbetsplatsen för att uppnå en högre säkerhet för patienter som genomgår en
operation. Det kan också ge värdefull kunskap till operationsteamet, om varandras
erfarenheter och tankar om checklistan.

Syfte
Syftet med studien var att undersöka operationsteamets erfarenheter av att arbeta med WHO:s
checklista för säker kirurgi.

Metod
Undersökningsmetod
Studien har en kvalitativ design och genomfördes med en fokusgruppintervju som sedan
analyserades med innehållsanalys. Fokusgruppintervju är en metod som passar för att
undersöka människors attityder, värderingar och föreställningar genom gruppinteraktion runt
ett speciellt ämne (Wibeck, 2010). En fokusgrupp kan vara ett sätt att få olika människor att
få insikt i hur andra upplever ett speciellt fenomen eller ämne. I föreliggande
fokusgruppintervju skedde en fokuserad diskussion bland operationsteamets medlemmar där
den sociala interaktionen i fokusgruppen antingen gav en gemensam syn eller tvärt om olika
syn på ämnet.

Fokusgruppen bestod av sex deltagare och det är vad som föreslås i litteraturen (4-6 personer)
för att inte bilda subgrupper vid för stor grupp så att alla får komma till tals (Wibeck, 2010).
I en fokusgruppintervju kan inte generella slutsatser dras om en hel grupp däremot kan den ge
djupare förståelse av människors tolkning av ett visst ämne.
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Urval
Studien genomfördes som en pilotstudie på en operationsavdelning i sydvästra Sverige.
Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara vana att arbetat med WHO:s checklista och
ha ordentligt med erfarenhet av den. Deltagarna skulle bestå av en representant från varje
yrkeskategori i ett operationsteam, vilket innebar en operatör, en anestesiolog en operations-
sjuksköterska, en anestesisjuksköterska, en undersköterska inom operation och en
undersköterska inom anestesi.

Information angående studien sändes till verksamhetschefen för operationsavdelningen och
till cheferna för de två största opererande klinikerna (Bilaga II). När cheferna godkänt studien
fick all personal på operationsavdelningen ett brev med information om studien (Bilaga III).
Operatör och anestesiolog fick informationsbrev (Bilaga III) och blev tillfrågade av
respektive chef, vem som kunde komma ifrån för intervjun.

Etik
Ansökan att få genomföra denna studie skickades till lokala etikprövningsnämnden på
Halmstad högskola för godkännande (Bilaga IV).

Deltagarnas medverkan var helt frivillig vilket innebar att de fick ge sitt skriftliga tillstånd till
att delta i studien och kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan att uppge orsak.
Deltagarna fick frågorna som skulle ställas under gruppintervjun, tillsammans med
informationsbrevet.

Forskaren (M.T) kände de flesta i personalen som skulle komma att delta i fokusgruppen. För
att undvika eventuell partiskhet vid urvalsprocessen av deltagarna på operationsavdelningen,
fick de som var intresserade av att vara med i studien lämna sin intresseanmälan till
avdelningschefen för operation som valde ut deltagarna (Helgesson, 2006).
Forskningsresultatet presenteras på ett sätt som omöjliggör identifiering av enskilda
undersökningsdeltagare som är med vid fokusgruppintervjun.

Allt material kommer efter avslutat arbete förvaras inlåst på Halmstad Högskola.

Datainsamling
De sex deltagarna, en från varje yrkeskategori i operationsteamet, samlades för att samtala i
en fokusgrupp. Fokusgruppintervjun leddes av en samtalsledare – en moderator (M.T) vars
roll var att få deltagarna att interagera och prata med varandra (Wibeck, 2010). Moderatorn
började fokusgruppintervjun med att muntligt informera deltagarna om projektet, hur
intervjun skulle gå till och vad materialet skulle komma att användas till och de hade
möjlighet att ställa neutrala frågor. Moderatorns uppgift var att stödja deltagarna i att forma
gruppen för att de tillsammans under processens gång skulle skapa kunskap om
operationsteamets erfarenheter av att arbeta med WHO:s checklista.

Moderatorn initierade diskussionen genom en öppningsfråga till varje enskild deltagare.
Därefter uppmanades till fria samtal runt det givna ämnet: operationsteamets erfarenheter att
arbeta med WHO:s checklista för säker kirurgi. Moderatorn arbetade med en blandning av ett
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strukturerat och ostrukturerat sätt genom att ställa några inledande och avslutande öppna
frågor och låta deltagarna prata fritt.

Öppningsfråga till fokusgruppdeltagarna

Hur upplever du att det är att arbeta med WHO:s checklista?
(frågan ställs till varje deltagare)

Inledande fråga till fokusgruppdeltagarna

Vilka styrkor har införandet av WHO:s checklista medfört i operationsteamet?
Vilka svagheter har införandet av WHO:s checklista medfört i operationsteamet?

Avslutande fråga till fokusgruppdeltagarna

Har ert arbetssätt förändrats efter införandet av WHO:s checklista?

Moderatorn hade också möjlighet att styra upp diskussionen om deltagarna kommer från
ämnet och se till så att alla deltagarna kom till tals. Moderatorn hade några underfrågor i
beredskap i form av en frågeguide där problemområden som identifierats på förhand togs
upp. Denna frågeguide rörde problemområdena kommunikation i operationsteamet, hundra
procents följsamhet till checklistan, patientsäkerhet, ledningens stöd, hierarki och olika
arbetssätt vid användning av checklistan.

Det fanns också en observatör (KWE) med. Observatörens roll var att föra anteckningar om
exempelvis den icke-verbala kommunikationen som kroppsspråk och gester och hon tittade
också på om alla deltagarna pratade ungefär lika mycket eller det var någon som inte kom till
tals (Wibeck, 2010).

Fokusgruppintervjun hölls under 1,5 timmar och skedde avskilt på guppens arbetsplats i en
neutral lokal.

Databearbetning
Intervjuerna spelades in på band. Fältanteckningar fördes av observatören under intervjuns
gång. Intervjun transkriberades ordagrant och analysen av data skedde systematiskt genom
kvalitativ manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; Wibeck, 2010)

Den utskrivna intervjun lästes först igenom flera gånger för att få en helhet för texten. Texten
delades sedan in i meningsbärande enheter som kondenserades, vilket innebär att texten
förtätas. De kondenserade meningsenheterna abstraherades och märktes med en kod. Koderna
jämfördes mellan varandra genom skillnader och likheter. Därefter delades koderna in i
kategorier och underkategorier vilket utgör det manifesta innehållet i texten. Att hålla sig
textnära var ett sätt att försöka bortse från den egna förförståelsen och undvika selektering av
fakta.
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Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad mening, kod, kategori och underkategori

Resultat
De sex deltagarna i fokusgruppintervjun var mellan 27-58 år och alla var kvinnor. Alla
deltagarna var väl förtrogna med att arbeta med WHO:s checklista för säker vård. De hade
arbetat med den under nio månader upp till två och ett halvt år. Alla deltagarna deltog lika
mycket i diskussionerna kring checklistan. Den västsvenska operationsavdelningen hade
använt WHO:s checklista sedan hösten 2009.

I analysen framkom det två olika huvudkategorier med underkategorier.
De två huvudkategorierna var:
1. Vinster med checklistan med underkategorierna; Teamet, Säkerhet, Planering och Kontroll.
2. Svårigheter med checklistan med underkategorierna; Motstånd, Tas ej på allvar, Tiden och

Vaken patient

Vinster med checklistan
Teamet

Under Time out ger checklistan möjlighet för alla på salen att presentera sig med namn och
titel. När det finns ny personal som studenter och nya läkare, sjuksköterskor och
undersköterskor upplevdes det som positivt med en presentation när teamet inte känner
varandra. Teamet stannar upp, får ögonkontakt och blir sedda på ett annat vis än tidigare i
samband med presentationen. Checklistans mål är att förbättra kommunikationen i
operationsteamet på operationssalen. Det är lättare att kommunicera om man vet vem man
pratar med. Kommunikationsbrist är grunden till att många fel och brister begås. Man har inte
uppfattat vad som sades.

Vinsten med att använda en checklista är att operationsteamet får en samlingspunkt runt
patienten och det är något som upplevs som positivt. Teamet samlar sig för att gå igenom

Meningsbärande
enhet

Kondenserad
mening

Kod Kategori Underkategori

i min roll, så, jag
tycker att det är
bra liksom å få
liksom en samling
på situationen

Samling på
situationen.

Samlas runt
situationen

Vinster med
checklistan

Teamet

nån gång
upptäcker man
dom här sakerna,
fångar dom här
sakerna som man
kanske inte hade
fångat annars,

Upptäcker,
fångar saker
som man inte
gör annars.

Förebyggande
arbete:
Upptäcker
saker man
annars kan
missa

Vinster med
checklistan

Kontroll
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patientens bakgrund och planerade operation och på så vis får alla i teamet samma målbild.
Checklistan är en sorts avstamp för teamet så att alla blir inställda på vad som är målet med
operationen, vad som kommer att ske och vad som ska göras. Hela teamet får också samma
bild av patientens bakgrund för att kunna klargöra viktiga fakta så att de kan vara förberedda
om något skulle hända.

Man får någon sorts liksom avstamp eller någon sorts samling kring, okej, nu
är det detta vi ska göra, så e alla inställda på det. Det tror jag e bra på… allt
möjligt, så att alla vet vad som ska hända.

Presentationen av operationsteamet upplevs som viktigare vid akutkirurgi då det kan vara
olika teammedlemmar från operation till operation än vid planerad kirurgi, där det oftast är
samma team på operationssalen en hel dag.

Erfarenhetsnivån på teamets medlemmar saknas i presentationen. Erfarenheten är individuell
och framkommer inte automatiskt av ens titeln om man inte känner varandra sedan tidigare.
Det är viktigt att alla känner till och talar om sin erfarenhet eller om någon är nyanställda för
att veta var man har varandra om/när det händer något. Då vet alla vilka som är på salen och
vilka resurser som finns. Det är stor skillnad på om du är van eller ovan. Det finns alltid en
första gång för alla och dessutom finns det ingrepp som är väldigt ovanliga där inte ens
operatören från början vet vad som ska göras eller vad som kan hittas. Då är det viktigt att det
framkommer.

Där, där tycker jag att finns en svaghet också, i det här för att, bara för att
man har sagt ett namn så känner man ju inte varandra….

…och att man också vetat att okej vi har en väldigt oerfaren narkosläkare som
har sövt den här patienten och det går ju bra, men då får man ju ha med sig
de att, ja hur mycket får det strula här och likadant, de här e en ny operatör
som ska göra detta. Kanske kommer att ta lite längre tid. Det e ju bra för
narkosen och veta…

Sjuksköterskorna är bättre på att tala om att de går inskolning eller aldrig varit med om just
detta ingrepp tidigare eller att de i vanliga fall tillhör en annan sektion. Varken operatörer
eller anestesiolog talar om sin erfarenhet eller om de är nya. Anestesiologen är dessutom
oftast inte med under Time out vilket gör att det helt missas. Det hade framkommit på ett
naturligt sätt om det hade funnits en punkt för erfarenhet i checklistan i samband med
presentationen.

De som arbetat på operationsavdelningen länge känner till vem som är ny och vem som har
lång erfarenhet genom namnet. Då är det viktigt att det framkommer att även om du har
erfarenhet så kan du vara ovan på vissa sorters ingrepp som du inte utför så ofta. Utveckling
och nyheter förekommer ju hela tiden.

Alltså per automatik är det inte så att en som e specialist kommer å göra de
här otroligt bra och snabbt och den som e ST läkare kommer va sämre, men
det kan absolut va så, men jag tycker inte, alltså allting ligger inte än i titeln
så det hjälper liksom inte att man sa att man va vad man nu va…
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Incidenter och misstag som skett till följd av att personalens oerfarenhet inte framkommit, är
en av orsakerna till varför checklistan kommit till och implementerats inom operations-
sjukvården. Det är även viktigt att det framkommer information om någon har lång
erfarenhet, som oftast krävs vid större ingrepp.

Alla i teamet har intresse av att det ska bli så bra som möjligt för patienten och de intervjuade
märker ingen förändring från före checklistans införande till efter vad det gäller acceptans att
ställa frågor angående patientens behandling. De upplever inte att kommunikationen ändrats
mellan teammedlemmarna. En av de intervjuade hade inget emot checklistan men tyckte inte
att den tillförde så mycket, men att den är viktigare för vissa personalkategorier och därför
ska användas.

Det finns ingen hierarki i teamsamarbetet eftersom alla har sin roll inom sin profession. Alla
gör det den är bäst på. Det är ingen hierarki vare sig innan eller efter checklistas införande.
De intervjuade anser att hierarki dör ut med yngre generationer.

Olika arbetssätt har provats med checklistan. Vem i teamet som håller i de olika delarna ser
olika ut från operationsavdelning till operationsavdelning. De intervjuade tycker att
operationssjuksköterskan har det naturliga ansvaret för checklistans två sista delar (Time out
och avslutning) eftersom hon/han har det antiseptiska ansvaret på operationssalen. Hon/han är
också oftast ganska klar med sitt förberedande arbete vid Time out medan anestesi-
sjuksköterskan har fullt upp med att söva patienten. Det händer dock att de andra
personalkategorierna initierar checklistan.
De intervjuade tror inte att checklistan hade blivit använd om det skulle ligga på en läkares
ansvar att hålla i den då läkarna är dåliga på att följa checklistor.

…ibland e de ju kirurgen som startar upp och bara säger så här att, ja ska vi
börja med Time out, å sen e de operationssköterskan, för de kan inte ligga på
kirurger eller operatörer att hålla i checklistan…

Ett delat ansvar skulle underlätta för att avslutningen skulle skötas bättre. Operatören skulle
ta ett större ansvar genom att inte lämna salen förrän avslutningen är gjord. Oftast står
operationspersonalen upptagen med andra patientuppgifter medan operatörens patientarbete
är klart. Ett förslag var att anestesisjuksköterskan håller i ett tidigt avslut, då hon/han har
mindre arbetsuppgifter just då.

Säkerhet

Checklistan är en säkerhetskontroll för att rätt patient opereras med rätt operation och att hela
teamet är överens om vad som ska göras och att inget missas i förberedelserna, under
operationen och i avslutningen.

Ja tycker, att de e väldigt bra för att man glömmer troligtvis ingenting. Jag
tycker att de har betytt mycket för patientens säkerhet.

Vissa yrkeskategorier arbetar på flera olika operationssalar med olika patienter att ta hand om
samtidigt. Då det dessutom också finns operationssalar där många mindre ingrepp görs och
många byten av patienter sker, är checklistan bra för att klargöra vilken patient som opereras
just nu.
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Jag tänkte jaa, det är en j…a tur vi har Time out här nu så vi tar och opererar
på rätt sätt. Läkarna, narkos, var överens men operationssidan var inte
överens och då är det ju bra att vi har en checklista så vi vet vad vi opererar.

Checklistan är lika viktig vid elektiv kirurgi som vid akut kirurgi, då akuta saker kan uppstå
även under en planerad operation.

Ledningens syn på checklistan speglar hur den används på operationsavdelningen. Tycker
chefen att checklistan är viktig för patientsäkerheten är det lättare att få acceptans för den hos
personalen. Det är då lättare att stå på sig att den ska användas. Är ledningen negativ blir
personalens attityd negativ.

Det speglar väl sig lite i vilken attityd man har mot checklistan, från
ledningens håll i hur den sköts på avdelningen tror ja.

De intervjuade anser också att det ligger på ledningsnivå att bestämma vad som är en
operation och vad som inte är det och var gränsen går för att inte använda checklistan på
operationsavdelningen.

Planering

Checklistan ger en möjlighet till att ligga steget före och planera operationen.
I Time out kan teamet klargöra att den planerade operationen stämmer överens med det som
står planerat enligt operationsanmälan. Här kan också behovet av eventuell specialutrustning
diskuteras och förberedas om det inte framkommit i operationsanmälan.

Jag tycker det är väldigt bra när operatören talar om vad han ska göra och si
och så för då kan man inflika att behöver du ligasure, behöver du, det kan ju
vara sånt som kommer upp då så kan man liksom köra in den apparaten å ta
det samtidigt under Time out…

Patientspecifika fakta, som det kanske inte finns tillfälle att fråga om senare, kan också
klargöras. Även eventuella svårigheter kan tas upp för att alla ska känna till det och kunna
vara förberedda om det händer något.

…å speciellt om de e nåt som det här med blod, att det är någon ovanlig
blodgrupp, eller att det är antikroppar eller något sånt där. De e ju viktigt
även för kirurgerna och veta om att vi få inte fram blod på studs utan de e så
här det ligger till.

I Time out har alla möjlighet att ställa frågor för att klargöra fakta. Det gäller att alla lyssnar
så att alla vet vad som är planerat. Vet operationsteamet att någon i teamet inte har så stor
erfarenhet av operationen, har de chansen att ta med det i planeringen. I avslutningen kan
postoperativa åtgärder klargöras innan operationen avslutas.
Även patientens specifika önskemål som har uppmärksammats kan diskuteras och tillgodoses
i Time out.

Ibland kommer det ju fram från patienten innan vi söver nånting som inte nån
vet om egentligen…
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Checklistan har inneburit att teamet planerar bättre i förväg. Alla i operationsteamet försöker
vara på salen precis när checklistan ska gås igenom.

Kontroll

Checklistan är en form av kontroll för minnet för att kontrollera att allt är gjort och att inget
saknas innan operationen börjar och avslutas.

De har man ju märkt att det har betydelse ibland så e de, ja att det inte är
nånting som saknas, man står där innan man opererar. Det kan ju va
antibiotika som patienten inte har blivit ordinerad, alltså sånna saker man får
klarhet i, en gång som blir upptäckt under Time out.

Genomgång av checklistan är en rutin som alltid ska görs på samma vis för att undvika fel
och missar. Den förebygger onödiga misstag och gör så att teamet troligtvis inte glömmer
någonting. Att undvika att prata i munnen på varandra gör det lättare att följa checklistan och
inte missa något viktigt.

Jag tycker i grunden det e bra liksom o ha rutiner för o undvika missar.

Checklistan är en påminnelse om att inte glömma bort något väsentligt. Om någon punkt i
checklistan missas får teamet hjälpas åt att ta upp dem.

….den veckan var det tre saker i all fall som vi hade på salen som vi hade
dokumenterat, som inte hade kommit fram utan den. Det var vi helt överens
om allihopa därinne och de var bara under en vecka.

Något som blivit säkrare efter checklistans införande är identitetskontrollen av patient och
patientens identitet på eventuella preparat. Detta upplevs som mycket positivt och förhindrar
att fel patient tas in på operationssalen då identitetskontrollen utförs i flera led.

…så mycke id koll som vi gör nu sen den infördes, de har ja aldrig varit med
om att vi har gjort, de kan min själ inte bli fel.

På samma gång som checklistan är en rutin som ska vara lika från gång till gång för att inte
missa något så upplever de intervjuade att Time out utförs på olika sätt av olika personer. De
tycker att det är bra att vissa sjuksköterskor tar essensen ur just det som ska göras.
De tycker vidare att vid ett polikliniskt ingrepp som skulle kunna göras på mottagning eller
avdelning behövs inte hela checklistan eller så skulle det finnas en kortare version. Många
utför checklistan på det viset och det upplevs bra.

…ja kanske e de ett barn eller kanske e de nånting annat som gör, då behöver
man inte gå igenom varenda grej. Och de tycker ja, det finns många som kör
de så, ja tycker att de e bra.

De intervjuade önskar kunna modifiera checklistan efter ingrepp för att öka effektiviteten
men de tror att rutinen måste sätta sig innan man kan börja ändra.
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Svårigheter med checklistan
Motstånd

Alla måste vara delaktiga och vara överens om att använda checklistan. Checklistan blir helt
oanvändbar om någon obstruerar processen genom att vägra vara med.

Sedan i vissa delar att alla är överens om att man ska använda den för annars
har jag upplevt att det blir väldigt mycket tjafs när det finns vissa individer
som inte vill arbeta med checklistan.

Det har främst varit äldre kirurger som har varit motståndare till checklistan.
Det är svårt att sätta sig upp mot en äldre kollega som inte vill använda den. Med åren har
motståndet minskat och de intervjuade tror att det kommer att minska ytterligare ju längre
tiden går. De flesta är numer positiva eller har resignerat inför checklistan.

Har du en gammal, ja kirurg som asså, de e framför allt dom äldre som
liksom säger; jag vill inte göra de här, å då e de ganska svårt ibland och sätta
sig igenom å säga att, ska vi göra, tror jag,  jag har upplevt att det har varit
sånna situationer.

Tas ej på allvar

Teamet måste ta checklistan på allvar när den ska gås igenom. Den måste användas på rätt
sätt annars finns det risk att det viktiga tappas bort.

…ibland pratar man bara i mun på varandra, ni pratar och vi pratar med
checklistan så blir det liksom inte, jag tycker nog att man ska ta den på större
allvar och följa den faktiskt för vissa saker kan man, vissa saker missar ju.

Checklistan är mer eller mindre relevant vid olika sorters operationer. Det är svårt att ta
checklistan på allvar vid mindre ingrepp medan den är helt relevant vid större kirurgi där det
är självklart att gå igenom den.

Kan upplevas bisarr å då tappar man lite respekten för den när den inte känns
relevant, kan jag uppleva. De e ju inte så konstigt, men e ju ingen som tycker
frågan e konstig om du ska ta bort en tarm liksom. Då e den helt relevant.

Vid små ingrepp är inte alla delarna lika relevanta. De intervjuade anser att det måste finnas
en rimlig gräns för användandet för annars kommer checklistan att sluta användas.
Checklistan utförs oftast inte på små ingrepp som gastroskopi, lumbalpunktion och CVK-
inläggning där patienten är vaken. Möjligen används checklistan om patienten sövs.

…om du kommer in för att ta bort ett märke i lokalbedövning, känns den inte
alltid, alla delar av den, lika relevant vilket gör att det kan va svårt att ta den
på allvar också, för när man ska stå å uppskatta blödning, å, förväntas nån,
de blir ju nästan, de blir ju löjligt.
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Det händer att hela eller vissa delar av checklistan glöms bort. De intervjuade upplever det
konstigt att alla i teamet glömmer bort checklistan men tycker att det är mänskligt att
glömma.

Man försöker ju följa den, så jag menar sen e vi ju människor allihopa som
glömmer. Vi försöker, man försöker ju hjälpas åt…

Presentationen upplevs som onödig när operationsteamet redan känner varandra. Dessutom
blir det rörigt om det är många på salen. Då hamnar fokus på presentationen i stället för på de
andra punkterna i checklistan som upplevs som viktigare. De andra punkterna kommer i
skymundan med risk för att missa något.

….så ibland lägger man fokus på presentationen, att alla ska presentera sig
och sen så blir de mindre och mindre av det som e viktigt och sen vill man
bara sätta i gång. Allså man tappa, ibland tappar man vissa saker som e
viktigt.

Tiden

Det tar lite tid att använda checklistan, men det är värt det anser de intervjuade.
Checklistan sköts bäst och tar minst tid att genomföra när hela teamet är samlat, väntar in
varandra, står stilla och är fokuserade och koncentrerade. Det kan upplevas svårt att
synkronisera hela teamet vid Time out och vara svårt att veta när den kan börjas.

De e ju en svaghet, att vi inte e helt synkade med när vi ska köra den å att alla
e med då vi, dom 30 sekunderna i stället för att det tar 5 minuter för å gå
igenom allting.

I den elektiva kirurgin vinner teamet på att vänta in alla. I den akuta kirurgin är det bråttom,
stressigt och rörigt då det drivs på att operationen ska komma igång så fort som möjligt. Då
kanske Time out måste hållas parallellt medan man arbetar med andra saker.
Det händer att Time out helt hoppas över då det är akut. Det tas inte någon tid till att gå
igenom checklistan även om teamet troligen skulle vinna mycket på det.

Ibland kan man uppleva på dom akuta operationerna, att känns som att om
dom e riktigt akuta, att man inte riktigt tar sig tid även om man nog vinner
väldigt mycket på å ta den där minuten på, å gå igenom vad e de vi har för en
patient, vad e det liksom, vad förväntar vi oss.

Avslutningen är också lätt att missa när operatören har bråttom från salen och alla är
upptagna med sina egna uppgifter. Ett tidigt avslut i samband med att såret börjar sys ihop
gynnar alla. Då finns tid för eventuella åtgärder innan fokus flyttas över till andra
arbetsuppgifter. Dessutom kan huvudoperatören som oftast är kvar på salen, ta ställning till
postoperativa åtgärder som assistenten inte alltid kan göra själv. Avslutningen blir inte bra
om den tas för sent eller om man inte följer ordningen i den.

De e ju del av avslutningen, instrument o dukar stämmer, och stämmer koden,
å stämmer de o stämmer de å så har vi gjort vad vis ska göra, så har man ju
den tiden på sig medan vi syr ihop, om man ens syr eller gipsar eller, har man
den tiden på sig.
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Teamet måste påminna varandra om att bli bättre på att komma ihåg att göra avslutningen av
checklistan, samtidigt som de tycker att många är duktiga och hjälps åt.

Även uppvakningsavdelningen/IVA vinner tid på att rätt kod skrivs in journalen så tidigt som
möjligt då de kan planera kommande patienters vård. Också överrapportering från operation
till UVA/IVA/avdelning underlättas.

Om något skulle hända vid operationen är det svårt att efteråt motivera varför man inte gav
checklistan den tiden som behövdes.

Vaken patient

När checklistan gås igenom och det är något speciellt som måste tas upp om patienten, tycker
de intervjuade ibland att det är svårt när patienten är vaken. Är det något speciellt som ska tas
upp i Time out upplever de att patienten blir orolig och det medför frågor och undringar från
patienten.

Sedan tycker jag det är en fördel om patienterna sover när man kör den här
Time outen som om det e något speciellt med blod eller man behöver säg
något om patienten, för det kan ju bli att dom blir oroliga i stället, de har man
ju märkt…

Även om de talar om för patienten att det används en checklista för deras säkerhet orsakar det
ändå oro när något speciellt måste diskuteras och att skriva en lapp skulle inte fungera.
Checklistan går att använda när patienten är vaken, men de blir mer oroliga än om de sover.

Diskussion
Metoddiskussion
I kvalitativ forskning bedöms trovärdighet för studiens resultat utifrån tillförlitlighet, giltighet
och överförbarhet, (Graneheim & Lundman, 2004).

Tillförlitligheten och överförbarheten för studien ökar genom att välja en lämplig metod för
syftet, val av deltagare och tillvägagångssätt att samla in data och analys av dessa
(Graneheim & Lundman, 2004). En fokusgrupp-intervju är en lämplig metod för att studera
människors värderingar, attityder och föreställningar om ett speciellt ämne (Wibeck, 2010).
De sex deltagarna i fokusgrupp-intervjun var alla kvinnor i blandade åldrar. Spridda åldrar
och olika kön ökar de demografiska variablerna (Wibeck, 2010) och olika erfarenheter ökar
trovärdigheten och giltigheten för studiens resultat (Graneheim & Lundman, 2004).
Intervjumaterialet blev rikt genom deltagarnas skiftande ålder och olika yrkeskategorier.
Deras olika yrkeserfarenheter ökade möjligheten att belysa forskningsfrågan från olika
perspektiv. Skillnader mellan deltagarna, så som olika yrkesgrupper, möjliggör en analys av
hur olika åsikter sätts i relation till andra perspektiv och på så vis kan egna idéer utvecklas
(Graneheim & Lundman, 2004; Wibeck, 2010). Hur intervjun påverkades av att alla var
kvinnor är svårt att säga. För att kunna jämföra de olika yrkeskategorierna mellan varandra
och för att få djupare kunskaper behövs det göras flera fokusgruppintervjuer då detta endast
varit en pilotstudie.
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Representativa citat från transkriberingen och redovisning av exempel på förtätningen och
abstraktionen från meningsbärande enheter till kategorier underlättar också bedömningen för
tillförlitligheten och överförbarheten i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004; Wibeck,
2010). Materialet genererade ett antal koder från meningsbärande enheter som till slut kunde
sammanföras till kategorier. En balansgång mellan för smala och för breda meningsenheter är
viktig för att inte utesluta något i texten, men ändå inte låta texten bli ohanterlig (Graneheim
& Lundman, 2004; Wibeck, 2010). Handledaren till detta arbete var med vid fokusgrupp-
intervjun som observatör. Detta har gjort att handledaren kunnat följa tankarna för analysen
och kunnat vara behjälplig med förslag och svar på frågor. Att stämma av och få bekräftelse
från en andra part har betydelse för trovärdigheten i analysprocessen då det alltid förekommer
en viss grad av tolkning i analysen (Graneheim & Lundman, 2004; Wibeck, 2010).

Observatören lyssnade på intervjun och observerade de intervjuade. Observationen visade att
ingen pratade mer än någon annan och det var inte heller någon maktstruktur av att
deltagarna har olika utbildning och positioner på sin arbetsplats. Detta kan vara en nackdel
med en fokusgrupp och här har moderatorn ett stort ansvar att i så fall gå in och styra
(Wibeck, 2010). Den icke-verbala kommunikationen kan vara ett viktigt tillägg till den
verbala kommunikationen. Till exempel kan ett ögonkast eller en nickning uttrycka
interpersonella relationer som vänskap, att personen håller med eller en reaktion om någons
åsikt. Den icke-verbala kommunikationen observerades i intervjun genom nickningar som
stod för att de höll med den som talade. I denna studie märktes grupp-interaktionen genom att
diskussionen mellan deltagarna ofta ledde vidare till andra funderingar och frågor som
gruppen ställde till varandra. Det blev ett samspel mellan argument, idéer och olika
tankegångar när de gemensamt resonerade sig fram till åsikter (Wibeck, 2010).

Det finns både fördelar och nackdelar med att deltagare och forskare känner varandra sedan
tidigare. En risk är att det kritiska forskningsperspektivet kommer i skymundan om
moderatorn och deltagarna är allt för lika eller om det är ett känsligt ämne som ska tas upp
(Wibeck, 2010). Då kan det vara bra med en moderator som deltagarna inte känner.
Å andra sidan kan en fördel vara att deltagarna kunde känna sig mer bekväma och
avslappnade i diskussionen när moderatorn var känd och kom från en liknande kultur.
Moderatorn var även insatt i arbetsplatsens struktur. Dessutom kändes inte ämnet som
diskuterades, som något etiskt känsligt ämne. Moderatorn var också tydlig med att informera
om att det var just operationsteamets erfarenhet som var av intresse och att det var helt fritt
fram att ta upp både positiva och negativa aspekter. På så vis undveks partiskhet eller
påverkan på deltagarna. Det märktes ingen form av beroendeförhållande mellan moderatorn
och deltagarna trots att moderatorn själv varit involverad i införandet av WHO:s checklista på
operationsavdelningen. Deltagarna fick dessutom skriftlig information om att resultatet för
studien kommer att användas till att eventuellt förbättra arbetet runt checklistan för att
patienterna i den perioperativa vården ska få så optimal och säker vård som möjligt.
Platsen för intervjun var en neutral lokal i närheten av deltagarnas arbetsplatser som valdes
med omsorg och eftertanke för att deltagarna skulle känna sig bekväma och att ingen skulle
ha övertag över någon annan genom att vara på egen arbetsplats.

En känsla av samhörighet då deltagandet var frivilliga och alla var intresserade av ämnet, kan
medföra risk för så kallad ”group-think” då endast ett sätt att tänka är acceptabelt (Wibeck,
2010). Detta var ingenting som märktes under intervjun då deltagarna både kompletterade
varandra och motsade varandras åsikter.



18

En annan risk med en fokusgrupp där deltagarna känner varandra är att saker kan tas för
givna inom gruppen och därför inte kommer upp (Wibeck, 2010). Detta kunde förhindras
genom att moderatorn mot slutet ställde några kompletterande frågor från problemområden
som identifierats på förhand och som inte spontant kom upp under fokusgruppintervjun. Då
de flesta problemområden kom upp spontant under intervjun behövdes endast två
kompletterande frågor från frågeguiden ställas mot slutet.

Moderatorn märkte aldrig av att någon av deltagarna inte vågade säga vad de tyckte, men tror
att det kanske kan vara lättare att inte behöva tänka på eventuell partiskhet eller
beroendeställning vid en större studie. Därför kommer vidare fokusgruppintervjuer att ske vid
en eller flera andra operationsavdelningar, där moderatorn inte känner deltagarna.

Det är läsaren som bedömer om studiens resultat kan föras över till andra verksamheter
(Graneheim & Lundman, 2004). Då flera andra studier stärker denna studies resultat ökar det
möjligheten för överförbarhet till andra verksamheter. Förslagsvis kan resultat för denna
studie användas vid olika operationsavdelningar där WHO:s checklista för säker kirurgi
används. Resultatet kan jämföras med operationsavdelningarnas arbetssätt och erfarenheter
från denna studie kan hjälpa till i utvecklingen av arbetet kring WHO:s checklista.

Resultatdiskussion
De intervjuade diskuterade både vinster och svårigheter med att använda WHO:s checklista.
Många gånger är det kommunikationsbrist som är grunden till fel och brister som begås i
vården (Nilsson, et al., 2010; Lindgard et al., 2008; Wallin & Thor, 2008). Enligt
bruksanvisningen för checklista för säkerhet vid operationer, som är en översättning och
bearbetning av WHO Surgical Safety Checklist First Edition, är just ett av målen för
checklistan att bidra till bättre samarbete och kommunikation mellan operationsteamets
medlemmar och stärka redan inarbetade säkerhetsrutiner (Världsalliansen för patientsäkerhet
2009). Kommunikationen i operationsteamet måste vara jämställd och utan hierarki för att
vara effektiv (Fourcade, 2012). I föreliggande studie ansågs det inte finnas någon hierarki
mellan yrkesgrupperna och de hade en känslan av att kommunikationen inte har ändrats efter
checklistans införande. Resultatet av denna intervju tyder ändå på att kommunikationen har
blivit mer strukturerad och effektiv.

Flera studier visar på att olika personalkategorier värderar och uppfattar samarbete och
kommunikation med andra, olika (Makary et al., 2006; Rydenfält et al., 2011; Takala et al.,
2011; Thomassen, Brattebø, Heltne, Søfteland & Espeland, 2010). Bland annat betonas att
fokus ska ligga på checklistan och inte på de olika yrkena och att kontrollen inte har att göra
med hur bra eller dåligt arbetet sköts. I föreliggande studie framkom inga olika uppfattningar
kring kommunikation mellan teamets medlemmar och det kan bero på att patientsäkerheten
står i fokus när checklistan används. Det kan också vara så att checklistan ses som
gränsöverskridande och främjar interaktionen i teamet.

De intervjuade ansåg att checklistan betytt mycket för säkerheten. I en studie från två
operationsavdelningar i Östergötland gjordes en ett-års uppföljning av personalens attityder
efter implementering av WHO:s checklista (Nilsson, et al. 2010). Den visar på ett aktivt
engagemang och effektiv kommunikation efter checklistans införande. Detta ses som en
viktig komponent mot ökad patientsäkerhet i operationssjukvården. Den förstärker också
operationsteamets lagkänsla i operationssalen. Av de svarande från alla yrkeskategorier ansåg
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93 % att checklistan bidrog till att öka patientsäkerheten. Det fanns inga skillnader mellan
yrkesgrupperna (Nilsson, et al. 2010). Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) säger att all
hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och
ska arbeta med vetenskap och beprövad erfarenhet. Här fyller checklistan en stor funktion att
öka patientsäkerheten.

I föreliggande studie upplevde en av de intervjuade att checklistan inte tillförde så mycket.
Enligt Nilsson et al., (2010) studie ansåg de flesta att den bidrog till ökad patientsäkerhet men
det var olika uppfattning i teamet om Time out gav ny information om patienten eller inte.
Detta tyder på att fördelarna med checklistan finns för alla i teamet oavsett yrkeskategori.
Däremot kan det vara individuellt vilka delar i checklistan som är mer eller mindre viktiga
och att den inte alltid tillför något nytt. Detta är kanske inte heller det som är syftet utan det är
helheten för patientsäkerheten som är viktig.

De intervjuade i föreliggande studie ansåg att checklistan gav en chans till att ligga steget
före och kunna planera. I Nilsson et al., (2010) studie upplevde de flesta deltagarna att
punkterna under förberedelsen var viktiga och att checklistan gav möjlighet för teamet att
identifiera och lösa problem och oklarheter under Time out. Nästan alla höll med om att det
var viktigt att göra ett avslut med punkterna i WHO:s checklista innan patienten eller någon i
teamet lämnade operationssalen.

I Nilsson et al., (2010) studie svarar så gott som alla deltagarna att de tycker att Time out ger
en möjlighet att skydda sig mot misstag. Detta upplevde också de intervjuade i föreliggande
studie och ansåg att teamet troligtvis inte glömmer någonting. Många av de enskilda
punkterna i checklistan är redan inarbetade rutiner som gås igenom perioperativt, men den
följs sällan i sin helhet (Världsalliansen för patientsäkerhet 2009). Time out är en sista
säkerhetskontroll av att allt gåtts igenom preoperativt. Bland annat upplever de intervjuade att
kontroll av patient identitet och att patienten fått antibiotikaprofylax, har blivit mycket
säkrare med checklistans införande. Starka bevis finns för att antibiotikaprofylax mot
sårinfektioner är mest effektiv när antibiotikan administreras inom en timme före incision
(Världsalliansen för patientsäkerhet 2009; W-Dahl, et al. 2011).

Enligt Bruksanvisningen är det viktigt att inkludera information om bristande erfarenhet eller
nyanställning i presentationen för att kunna hanteras en högrisksituation effektivt
(Världsalliansen för patientsäkerhet 2009). Då krävs det att alla vet vem de andra är och
vilken kvalifikation de har. De intervjuade ansåg att om punkten för presentation
förtydligades så att det står: Presentation av teamet med namn, roll och erfarenhet, skulle
teamet ta upp erfarenheten på ett naturligt sätt. De intervjuade upplevde vidare att
sjuksköterskorna är duktigare på att tala om sina erfarenheter än läkarna. Hur det går till rent
praktiskt kan vara svårt om till exempel patienten är vaken. Vem talar högt om att det är
första gången någon är med vid just denna sortens operation när patienten lyssnar? Vid en
större operation brukar oftast patienterna vara sövda och då är möjligheten större att tala om
sina kvalifikationer.

De intervjuade ansåg att ledningens syn på checklistan är viktig för att få acceptans för den.
Detta är något som styrks i ett flertal andra studier (Fourcade et al., 2012; de Vries et al.,
2010; Nilsson et al., 2010) som beskriver organisatoriska och sociokulturella faktorer. I
bruksanvisningen för checklistan menar WHO att implementering av checklistan inte är
möjlig utan ett riktigt engagemang från klinik och sjukhusledning (Världsalliansen för
patientsäkerhet 2009). Här måste ledningen och cheferna tydligt ta ställning och visa att de
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prioriterar säkerheten. De måste visa att användningen av checklistan är ett viktigt steg för att
nå en säker patientvård inom operationssjukvården genom ett klart engagemang och
medverkan.

Enligt de intervjuade var det främst äldre kirurger som varit motståndare till checklistan.
Thomassen, et.al., (2010) beskriver i sin studie att en del erfarna läkare var skeptiska till
checklistan och tycker att de gjort detta i 30 år och nu ska de ”leka med en checklista”.
Studien betonar att överläkarnas stöd och motivation är avgörande för att använda sig av
checklistan och det är mycket svårt om överläkaren har en negativ attityd till den.

Enligt Thomassen, Espeland, Søfteland, Lossius, Heltne & Brattebø (2011),
måste det finnas ett fördefinierat problem, där en checklista är rätt verktyg för att lösa
problemet och dels måste användaren få en känsla av att han eller hon inte berövas
möjligheten att tillämpa sunt förnuft. De betonar vidare vikten av korta, egenutvecklade
verksamhetsmässigt lämpade checklistor. Teamet ska alltså inte sluta tänka själva utan
använda sitt sunda förnuft med checklistan som en sista säkerhetskontroll för att inte missa
något.

De intervjuade upplevde att checklistan utförs på olika sätt av olika personer. Enligt
bruksanvisningen för checklistan är det viktigaste att en specifik person bör vara ansvarig och
att den personen respekteras i sin roll av alla i operationsteamet för att få checklistan att
fungera (Världsalliansen för patientsäkerhet 2009). Den specifika personen ansvarar för att
varje steg i checklistan bekräftas. Här kan konflikter uppstå då den ansvarige bör hindra
teamet från att fortsätta med nästa punkt innan föregående är klar. Detta kan upplevas
irriterande och störande. Den checklisteansvarige måste hjälpa till att leda kontrollprocessen
innan personalen lärt sig stegen som ingår. Vem i teamet som håller i de olika delarna av
checklistan ser olika ut från operationsavdelning till operationsavdelning. Tanken är att
checklistan inte ska utföras på olika sätt beroende på vem som håller i den utan vara en rutin
som alltid görs på samma vis, just för att inte missa något. Enligt Nilsson et al., (2010) låg
ansvaret för att utföra Time out på hela operationsteamet eftersom de ansåg att hela teamet
krävdes för checklistegenomgången.

De intervjuade i denna studie önskade att de kunde modifiera checklistan exempelvis vid små
operationsingrepp. Enligt bruksanvisningen (Världsalliansen för patientsäkerhet 2009),
avråder WHO starkt från att stryka säkerhetsåtgärder för att inte punkterna kan genomföras i
befintlig miljö. Däremot kan checklistan modifieras och anpassas till olika rutiner på
operationsavdelningen och varje operationsavdelning uppmanas att anpassa den till lokala
rutiner. De avråder dock från att göra checklistan för komplex. Att inte stryka säkerhets-
åtgärder, men kunna modifiera den efter verksamheten, måste innebära att tillägg kan göras,
men inget bör tas bort. Det blir då svårt att modifiera den så som de intervjuade tänkte sig,
med att ta bort en del punkter vid mindre ingrepp.

En kvalitetskontroll, nyligen gjord på operationsavdelningen där denna studie är genomförd,
visade att checklistan användes vid ca 85 % av operationerna och att den fullständiga
genomgången av varje punkt i de olika delarna varierade från ca 17-75 %. Lägsta siffran, var
från Time out, där endast 17 % av checklistorna blev helt genomgångna. De intervjuade
upplevde att checklistan alltid gjordes och upplevde att Time out förekom mest medan
förberedelsen och avslutningen inte skedde lika frekvent. Time out förekom ungefär lika ofta
som Förberedelsen och Avslutningen, men är alltså inte lika fullständigt genomgången som
de andra delarna. I Fourcade et al., (2012) studie visar medelvärdet på cirka 90 %
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genomgångna checklistor och var fullständigt i fylld till 61 %. Här var det flest missade
punkter i avslutningen (Fourcade et al., 2012). de Vries et al., (2010) studie visar på liknande
siffror. Där användes checklistan i 69-91 % och visade på lägre komplikationer bland
patienter där 80 % eller mer av punkterna i checklistan var genomgångna. Är 80 % ifyllnad
av punkterna för att minska komplikationer en gräns, når inte de intervjuades
operationsavdelning upp till detta i någon av delarna av checklistan.

Fourcade et al., (2012) visar i sin studie på orsaker till hinder för effektiv checkliste-
användning. Bland annat tog checklistan för lång tid att gå igenom, timingen var olämplig
eller så passade den inte in i det vanliga arbetet på operationssalen. De intervjuade i
föreliggande studie upplevde också att det tog lite tid att gå igenom checklistan, men tyckte
att det var värt det. De tyckte vidare att den inte alltid passade in i samband med små ingrepp
och då inte var helt relevant. Det är svårt att dra gränsen för vilka operationer som inte
checklistan ska användas på och då måste den användas på allt. Olämplig timing upplevds
också i föreliggande studie genom att det var svårt att synkronisera hela teamet vid en Time
out då anestesipersonalen var fullt upptagna med patienten när övriga teamet var redo för att
gå igenom checklistan.

I en studie fann forskarna att operationspersonalen på sex olika sjukhus hade
kommunikationsproblem under checklistans genomgång (Fourcade et al., 2012).
Sjuksköterskorna som slutförde checklistan upplevde att kirurgen och anestesiologen som var
ytterst ansvariga inte alltid lyssnade på de punkter som lästes upp. Sjuksköterskorna var
därför oroade över de rättsliga konsekvenserna av att de skulle hållas ansvariga vid fel.
Det finns alltid en risk att missa något om teamet inte lyssnar eller gör något slentrianmässigt.
De intervjuade i föreliggande studie tyckte att checklistan sköts bäst och tar minst tid när hela
teamet är samlat, fokuserade och koncentrerade. Samtidigt tyckte de intervjuade att Time out
måste hållas parallellt vid en akutoperation medan de arbetar med andra saker. Ali, et al.,
(2011) visade på att det inte fanns någon signifikant skillnad i operationens starttid före och
efter checklistans införande.

Det finns alltid en risk för systemfel både inom planerad som inom akutkirurgi, men vid
akutkirurgi där även stressfaktorn är stor borde det finnas ännu större risker. Där kan
checklistan vara en säkerhetskontrollrutin för att förhindra en del av dessa faktorer. Görs den
till en fungerande rutin även vid akutkirurgi, finns det vinster både för patientsäkerheten och
kan dessutom innebära en tidsvinst. Som de intervjuade uttrycker så är det svårt att efteråt
motivera varför man inte gav checklistan den tiden som behövdes om det skulle hända något
under operationen. Precis som de intervjuade i denna studie så ansåg de intervjuade i Nilsson
et al., (2010) studie att checklistan är lika viktig vid elektiv kirurgi som vid akut kirurgi.
Enligt en studie från USA rapporterade kirurger signifikant mer systemfel, som bland annat
kommunikationsbrist och ökad arbetsbelastning, vid akutkirurgi än vid planerad kirurgi
(Gawande, Zinner, Studdert & Brennan, 2003).

I Thomassens et al., (2010) studie ansåg de intervjuade att de flesta patienterna som var
vakna under operationen, betraktade checklistan som en säkerhetsåtgärd eller inte märkte
dess användning. Det fanns dock oro över att vissa patienter var nervösa, kände sig ensamma
på operationsbordet eller undrade över om personalen inte var förberedda när operations-
personalen gick igenom checklistan. För att minska problemen undvek de att vända ryggen åt
patienten, informerade om checklistan och gick igenom så mycket som möjligt av den innan
patienten togs in på operationssalen. De betonade att de trodde att de flesta patienterna fick en
positiv upplevelse med checklistan när fokus på patienten inte lämnades.
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De intervjuade i föreliggande studie informerade patienterna om checklistan, men upplevde
ändå att den orsakade oro när något speciellt skulle diskuteras. Här är det säkert viktigt hur
patienten informeras och att det poängteras att checklistan är till för patientens säkerhet. Inför
en större operation brukar patienten oftast sövas och då försvinner problemet. Att ta med
patienten i diskussionen förhindrar nog också att patienten känner sig lämnad.

Konklusion
Resultatet visar både på vinster och svårigheter när WHO:s checklista för säker kirurgi
används. Vinsterna var att teammedlemmarna får en bra kommunikation, ser varandra,
säkerheten ökar, planeringen blir bättre och fakta kan klargöras. Checklistan är en
samlingspunkt runt patienten, en kontroll för minnet och en rutin för att undvika fel och
misstag. Den är mindre relevant vid små ingrepp där teamet önskar kunna modifiera den.
Svårigheter med checklistan var motstånd att använda den, att den inte tas på allvar, inte
används på rätt sätt, att vaken patient blir orolig och att det är svårt att synkronisera hela
teamet. Teamet måste vara samlat, fokuserade, koncentrerade och inte stressa för att
genomgången av checklistan ska bli så bra som möjligt. Det behövs ett delat ansvar för att
komma ihåg den och den kräver ett engagemang och stöd från ledningen för god
implementering. Denna kunskap kan vara av värde och vara användbar i utveckling av
operationsavdelningars arbete kring WHO:s checklista för säker kirurgi för att öka
patientsäkerheten i samband med operation.

Implikation
Denna pilotstudie bidrar till en fördjupad kunskap om ett operationsteams erfarenheter av att
arbeta med WHO:s checklista för säker kirurgi. Medvetenheten om vilka vinster och
svårigheter det kan finnas i arbetet kring WHO:s checklista, kan underlätta operations-
avdelningarnas introduktion av den och det fortsatta utvecklingsarbetet kring den. En
engagerad ledning med fokuserade medarbetare som tar checklistan på allvar ger
förhoppningar om att det lokala arbetet med checklistan på operationsavdelningarna kan
vidareutvecklas för att uppnå en högre säkerhet för patienter som genomgår en operation. Det
kan också ge värdefull kunskap till operationsteamet, om varandras erfarenheter och tankar
om checklistan. Det vore intressant att för vidare studier genomföra multidisciplinär
teamträning med checklistan för att studera om en bättre följsamhet, en större fokusering,
bättre synkronisering i teamet och en ökad användning av checklistan kan utvecklas. För att
kunna jämföra de olika yrkeskategorierna mellan varandra och för att få djupare kunskaper
behövs det göras flera fokusgruppintervjuer. Vid en större studie finns möjligheten att välja
en operationsavdelning där moderatorn inte känner deltagarna för att undvika partiskhet och
kännedom om deltagarna.
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Bilaga I



Bilaga II
Informationsbrev till ansvarig verksamhets- och avdelningschef
Jag är specialistsjuksköterska inom operationssjukvård som inom ramen för
omvårdnadsvetenskap 30 hp på avancerad nivå önskar göra en studie avseende operations-
teamets erfarenheter av att arbeta med WHO:s checklista för säker kirurgi.
Studien kommer att redovisas i en uppsats/vetenskaplig artikel och resultatet av studien
kommer att användas till att eventuellt förbättra arbetet runt checklistan för att patienterna i
den perioperativa vården ska få så optimal och säker vård som möjligt.
WHO:s checklista används på många operationsavdelningar runt om i Sverige sedan några år
tillbaka. Den har som uppgift att stärka redan inarbetade säkerhetsrutiner och bidra till bättre
kommunikation och samarbete mellan olika yrkesgrupper inom operationssjukvården. Den
ska vara ett verktyg för kliniker som vill förbättra säkerheten i sin verksamhet och reducera
onödiga dödsfall och komplikationer i anslutning till operationer. Eftersom hela operations-
teamet som består av en eller flera operatörer, anestesiologer, operationssjuksköterskor,
anestesisjuksköterskor och undersköterskor, är engagerade är syftet att undersöka hela
operationsteamets erfarenheter av att arbeta med WHO:s checklista för säker kirurgi.
Förfrågan om deltagande i studien kommer att ske genom ett öppet brev till all personal på
operationsavdelningen och till alla operatörer på opererande kliniker, där de som har
erfarenhet och är vana att arbeta med WHO:s checklista och är intresserade anmäler sitt
intresse till avdelningschefen för operation som sedan tar ut operationteamet/teamen. Till en
pilotstudie väljer avdelningschefen för operation sammanlagt ut sex deltagare, en från varje
yrkeskategori. Vid en fullstudie kommer fyra fokusgrupper att väljas ut. Deltagarnas
medverkan är helt frivillig vilket innebär att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan
att uppge orsak.
Deltagarna som accepterar att vara med i denna studie kommer att samtala i en fokusgrupp
under ca 1-1,5 timme där en representant från varje yrkeskategori i operationsteamet är med
tillsammans med mig som moderator. En fokusgruppintervju görs för att studera människors
föreställningar, attityder och värderingar. Den bygger på delaktighet och dialog om
deltagarnas erfarenheter av att arbeta med WHO:s checklista, genom interaktion mellan
deltagarna i fokusgruppen. Moderatorns roll är att få er deltagare att interagera och prata med
varandra. En observatör kommer att vara med och föra anteckningar och observera.
Fokusgruppintervjuerna kommer att ske avskilt på guppens arbetsplats under arbetstid.
Samtalen kommer att spelas in på band och skrivas ut och fältanteckningar kommer att göras.
Analys av data kommer systematiskt att tolkas och analyseras. Forskningsresultatet
presenteras på ett sätt som omöjliggör identifiering av enskilda undersökningsdeltagare eller
personer som är med vid fokusgruppintervjun. Allt material kommer att förvaras inlåst på
Halmstad Högskola. Deltagarna kommer att ge sitt skriftliga godkännande att delta i
undersökningen. Halmstad Högskolas etiska nämnd har godkänt studien och detta brev går
till er berörda verksamhets- och avdelningschefer för godkännande.
Jag skulle vilja be avdelningschefen för operationsavdelningen om hjälp att välja ut
deltagarna bland de som anmäler sitt intresse, till en/flera fokusgrupper med ovanstående
urvalskriterier till denna studie.
Om du/ni vill veta mer om min studie, så hör gärna av dig till mig eller min handledare.
Med vänliga hälsningar
Maria Thorsson Handledare: Kerstin Wickström Ene,
Student i omvårdnadsvetenskap Klinisk lektor, FOUU Halland
30 hp på avancerad nivå Hallands Sjukhus Varberg, Avd 2D,
Vendelvägen 23, 302 74 Halmstad Träslövslägevägen 68, 432 81 Varberg
0709490912 0340-48 19 66, 0727-272435
maria.thorsson@regionhalland.se               kerstin.wickstrom-ene@regionhalland.se



Bilaga III
Informationsbrev till forskningsdeltagarna
Operationsteamets erfarenheter av att arbeta med WHO:s checklista för säker kirurgi

Du som har erfarenhet av och är van att arbeta med WHO:s checklista tillfrågas härmed om
deltagande i ovanstående studie.
Syfte med studien är att undersöka operationsteamets erfarenheter att arbeta med WHO:s
checklista för säker kirurgi.

Jag är specialistsjuksköterska inom operationssjukvård som inom ramen för
omvårdnadsvetenskap 30 hp på avancerad nivå avser att utvärdera operationsteamets
erfarenheter av att arbeta med WHO:s checklista för säker kirurgi. Studien kommer att
redovisas i en uppsats/vetenskaplig artikel och resultatet av studien kommer att användas till
att eventuellt förbättra arbetet runt checklistan för att patienterna i den perioperativa vården
ska få så optimal och säker vård som möjligt.

WHO:s checklista används på många operationsavdelningar runt om i Sverige sedan några år
tillbaka. Den har som uppgift att stärka redan inarbetade säkerhetsrutiner och bidra till bättre
kommunikation och samarbete mellan olika yrkesgrupper inom sjukvården. Den ska vara ett
verktyg för kliniker som vill förbättra säkerheten i sin verksamhet och reducera onödiga
dödsfall och komplikationer i anslutning till operationer. Eftersom hela operationsteamet som
består av operatör, anestesiolog, operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska och
undersköterska, är engagerade vill jag undersöka vilka erfarenheter just du, som en del av
operationsteamet har av att arbeta med WHO:s checklista för säker kirurgi.

Halmstad Högskolas etiska nämnd och berörda verksamhets- och avdelningschefer har
godkänt studien. Din medverkan är helt frivillig vilket innebär att du när som helst kan
avbryta deltagandet utan att uppge någon orsak.
Om du accepterar att vara med i denna studie kommer du att samtala i en fokusgrupp under
ca 1-1,5 timme där en representant från varje yrkeskategori i operationsteamet är med
tillsammans med mig som moderator och en observatör.

En fokusgruppintervju görs för att studera människors föreställningar, attityder och
värderingar. Den bygger på delaktighet och dialog om era erfarenheter att arbeta med WHO:s
checklista, genom interaktion mellan er deltagare i fokusgruppen.
Moderatorns roll är att få er deltagare att interagera och prata med varandra. En observatör
kommer att vara med och föra anteckningar och observera. Fokusgruppintervjuerna kommer
att ske avskilt på er arbetsplats.

Samtalen kommer att spelas in på band och skrivas ut och fältanteckningar kommer att göras.
Analys av data kommer systematiskt att tolkas och analyseras. Forskningsresultatet
presenteras på ett sätt som omöjliggör identifiering av enskilda undersökningsdeltagare eller
personer som är med vid fokusgruppintervjun. Allt material kommer att förvaras inlåst på
Halmstad Högskola.
Om du vill veta mer om min studie, så hör gärna av dig till mig eller min handledare.
Med vänliga hälsningar Handledare:
Maria Thorsson Kerstin Wickström Ene
Operationssjuksköterska Klinisk lektor, FOUU Halland
0709490912 0340-48 19 66, 0727-272435
maria.thorsson@regionhalland.se kerstin.wickstrom-ene@regionhalland.se
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Bilaga IV
Etikansökan
Operationsteamets erfarenheter av att arbeta med WHO:s checklista för säker kirurgi.
Information om studien:
Syftet med denna studie är att undersöka operationsteamets erfarenheter av att arbeta med
WHO:s checklista för säker kirurgi. Ett operationsteam består av en eller flera operatörer,
anestesiologer, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor.
Studien kommer att redovisas i en uppsats/vetenskaplig artikel och resultatet av studien
kommer att användas till att eventuellt förbättra arbetet runt checklistan så att patienterna i
den perioperativa vården får så optimal och säker vård som möjligt.
WHO:s checklista används på många operationsavdelningar runt om i Sverige sedan några år
tillbaka. Den har som uppgift att stärka redan inarbetade säkerhetsrutiner och bidra till bättre
kommunikation och samarbete mellan olika yrkesgrupper inom operationssjukvården. Den
ska vara ett verktyg för kliniker som vill förbättra säkerheten i sin verksamhet och reducera
onödiga dödsfall och komplikationer i anslutning till operationer.

Förfrågan om deltagande i studien kommer att ske genom ett öppet brev till all personal på
operationsavdelningen och till alla operatörer på opererande kliniker, där de som har
erfarenhet och är vana att arbeta med WHO:s checklista och är intresserade anmäler sitt
intresse till avdelningschefen för operation. Till en pilotstudie väljer avdelningschefen
sammanlagt ut sex deltagare, en från varje yrkeskategori. Vid en fullstudie kommer fyra
fokusgrupper att väljas ut. Deltagarnas medverkan är helt frivillig vilket innebär att de när
som helst kan avbryta sitt deltagande utan att uppge orsak.

Deltagarna som accepterar att vara med i denna studie kommer att samtala i en fokusgrupp
under ca 1-1,5 timme där en representant från varje yrkeskategori i operationsteamet är med
tillsammans med mig som moderator. En fokusgruppintervju görs för att studera människors
föreställningar, attityder och värderingar. Den bygger på delaktighet och dialog om
deltagarnas erfarenheter av att arbeta med WHO:s checklista, genom interaktion mellan
deltagarna i fokusgruppen.
Moderatorns roll är att få er deltagare att interagera och prata med varandra. En observatör
kommer att vara med och föra anteckningar och observera.

Fokusgruppintervjuerna kommer att ske avskilt på guppens arbetsplats under arbetstid.
Samtalen kommer att spelas in på band och skrivas ut och fältanteckningar kommer att göras.
Analys av data kommer systematiskt att tolkas och analyseras. Forskningsresultatet
presenteras på ett sätt som omöjliggör identifiering av enskilda undersökningsdeltagare eller
personer som är med vid fokusgruppintervjun.
Allt material kommer att förvaras inlåst på Halmstad Högskola.
Ansökan om godkännande skickas till berörda verksamhets- och avdelningschefer och
deltagarna kommer att ge sitt skriftliga godkännande att delta i undersökningen.
Med vänliga hälsningar Handledare:
Maria Thorsson Kerstin Wickström Ene
Student i omvårdnadsvetenskap Klinisk lektor
30 hp på avancerad nivå FOUU Halland
Vendelvägen 23 Hallands Sjukhus Varberg, Avd 2D,
302 74 Halmstad Träslövsvägen 68, 43281 Varberg
0709490912 0340-48 19 66, 0727-272435
maria.thorsson@regionhalland.se kerstin.wickstrom-ene@regionhalland.se
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