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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Operationsteamet består av ett komplext samspel mellan olika professioner som 

tillsammans ska arbeta kring patienten vid kirurgiska ingrepp. Kirurgisk säkerhetschecklista 

[KSC] är ett redskap som ska bistå med hjälp för samarbetet och kommunikationen inom 

operationsteamet. Det finns en stor mängd forskning som bevisar hur KSC förbättrar 

mortalitet, morbiditet och patientsäkerheten, trots detta har operationsteamet bristande 

följsamhet gentemot KSC. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva 

operationsteamets uppfattningar av att använda KSC. Metod: Litteraturöversikten baserades 

på 14 vetenskapliga artiklar av kvalitativ, kvantitativ och mixad ansats. Artiklarna 

kvalitetsgranskades, analyserades, sönderdelades, tematiserades och sammanfogades till 

denna översikts resultat. Resultat: KSC kunde bidra till förbättrat teamarbete, 

kommunikation, och arbetsmiljö på operationssalen, samtidigt uppmärksammades olika 

hinder med samarbetet kring KSC. Personliga attityder, ställningstaganden och övertygelser 

hos de olika professionerna var faktorer som påverkade teamarbetet. Hur operationsteamet var 

lett påverkade även samarbetet kring KSC. Upplevelsen av tidsbrist och svårigheter med 

timing försvårade genomgången av KSC. Slutsats: Det är essentiellt att förstå den 

komplicerade arbetsmiljön på operationssalarna och hur KSC kan underlätta arbetet i 

operationssalen men även vilka faktorer som försvårar för operationsteamet att arbeta säkert. 

För att bilda en djupare uppfattning om operationsteamets komplexitet och arbete med KSC 

krävs vidare forskning. Resultatet av denna litteraturöversikt skulle kunna bistå med hjälp för 

klinikerna i sitt arbete kring säkerheten och samarbetet på operationssalarna.  
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ABSTRACT 

Background: The surgical team consists of a complex interaction between different 

professionals who work together around the patient during surgical procedures. Surgical 

Safety Checklist [SSC] is a tool that should assist the interaction and communication within 

the surgical team. There is a great deal of research that proves how SSC improves mortality, 

morbidity and patient safety. The surgical team has despite that a lack of compliance with 

SSC. Aim: The aim of this litterateur review was to describe the surgical team’s perceptions 

of using the SSC. Method: The literature review was based on 14 scientific articles of 

qualitative, quantitative and mixed approaches. The articles were quality checked, analysed, 

broken down, thematized and merged into the result of this overview. Result: SSC was able 

to contribute to improved teamwork, communication, and work environment in the operating 

room, while at the same time various obstacles were highlighted with the collaboration around 

SSC. Personal attitudes, standpoints and beliefs within the various professions were factors 

that influenced teamwork. How the surgical team was led also affected the collaboration 

around SSC. The experience of lack of time and difficulties with timing made the 

performance of SSC more difficult. Conclusion: It is essential to understand the complicated 

work environment in the operating rooms and how SSC can facilitate the work in the 

operating room, also what factors hinder the operating team to work safely. In order to form a 

deeper understanding of the complexity of the operation team and their work with SSC, 

further research is needed. The result of this literature review could be of assistance to clinics 

in their work to improve safety and collaboration in the operating rooms. 



 

4 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
BAKGRUND: ........................................................................................................................... 5 

Operationsteamet ............................................................................................................................ 5 

Kirurgiska säkerhetschecklistor ...................................................................................................... 6 

Teoretisk utgångspunkt ....................................................................................................... 7 
Problemformulering ............................................................................................................ 8 
Syfte ....................................................................................................................................... 8 

Frågeställningar .............................................................................................................................. 8 

METOD..................................................................................................................................... 8 
Design .................................................................................................................................... 8 
Sökstrategi ............................................................................................................................ 8 

Bearbetning och analys ...................................................................................................... 10 
Forskningsetiska överväganden........................................................................................ 11 

RESULTAT ............................................................................................................................ 12 
Operationsteamets syn på KSC ........................................................................................ 12 

KSC inverkan på operationsteamet ................................................................................. 13 
Bristande teamarbete ..................................................................................................................... 13 

Förbättrat samarbete ..................................................................................................................... 14 

Relationen mellan kommunikation och KSC ................................................................................. 14 

Arbetsmiljön på operationssalen ...................................................................................... 15 

Tidsperspektiv .................................................................................................................... 16 
Timing av KSC ............................................................................................................................... 16 

Överbelastat operationsschema .................................................................................................... 16 

Ledning av KSC ................................................................................................................. 16 
DISKUSSION ......................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 17 
Samverkan samt arbetsmiljön i operationssalen ........................................................................... 17 

Förhållningssätt mot KSC ............................................................................................................. 18 

Faktorer till följsamhet .................................................................................................................. 19 

Ledarskapets påverkan .................................................................................................................. 19 

Operationssjuksköterskans inflytande ........................................................................................... 20 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 21 

Slutsats ................................................................................................................................ 24 

Självständighetsdeklaration .............................................................................................. 24 
REFERENSER ....................................................................................................................... 25 

Bilaga 1. ............................................................................................................................... 33 
Bilaga 2. ............................................................................................................................... 43 

 



 

5 
 

BAKGRUND: 

Operationsteamet 

I dagens sjukvård är teamarbete inget okänt fenomen, utan ett krav för att uppnå god 

patientsäkerhet (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). Ett team uppstår då olika kompetenser 

samarbetar i strävan efter att uppnå gemensamma mål i vården kring patienten (Cassinello, 

2015; Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). För att ett team ska vara välfungerande krävs 

ledarskap, uttalade och definierade mål, att alla vet sin roll i teamet och att samtliga 

kompetenser tas tillvara (Cassinello, 2015). Vad som skiljer ett operationsteam från andra 

typer av team är dess unika sammansättning. Teamet är rolldefinierat med standardiserade och 

tydligt avgränsade roller (Lind, 2016; Martinsen, 2012) och består av olika professioner med 

olika arbetsuppgifter, utbildningar, kunskaps- och kompetensnivåer, vilket påverkar ens roll i 

teamet samt teamet i sig (Collin, Paloniemi & Cassinello, 2015; Mecklin, 2010). Ingen av 

specialiteterna kan överta någon annans arbetsuppgift förutom sin egen, dock kan 

personalbyten ske inom de olika rollerna, vilket medför att personer inom operationsteamet 

kanske aldrig tidigare arbetat tillsammans, men kan ändå fungera som ett team inom den 

komplexa operationsmiljön (Lind, 2016). För ett välfungerande operationsteam är det 

väsentligt med en ömsesidig förståelse för varandras roller (Cassinello, 2015; Collin et al., 

2010) och att teammedlemmarna kan anpassa sig efter varandra så att ett samarbete kan 

uppstå över professionernsgränserna (Bogdanovic, Perry, Guggenheim & Manser, 2015; 

Cassinello, 2015; Collin et al., 2010). Samarbetet är en viktig faktor för att kunna 

synkronisera operationsteamet samt för att kunna dela information med varandra om det 

kommande ingreppet (Bogdanovic et al., 2015; Prati & Pietrantoni, 2014).  

 

Gott ledarskap hjälper operationsteamet att ha de förutsättningar som krävs för att kunna 

förutse samt förebygga komplikationer inför kommande ingrepp (Redaelli, 2018). Vidare har 

kommunikationen i teamet oerhörd betydelse för hur samarbetet i operationssalen sker 

(Wiegmann, Elbardissi, Dearani, Daly & Sundt, 2007), och bör tillgodose alla professioners 

behov (Hicks, Rosen, Hobson, Ko & Wick, 2014). Det är särskilt viktigt med kommunikation 

då teammedlemmarna inte sedan tidigare är bekanta med varandra (Fraiser et al., 2017) och 

ifall teamsammanhållningen inte är optimal kan kommunikationen vid akuta situationer bli 

bristande, vilket kan leda till att fel uppstår (Bogdanovic et al., 2015; Cassinello, 2015; 

Dåvoy, 2012; Undre, Sevdalis, Healey, Darzi & Vincent, 2006).  Dessutom kan klimatet på 

operationssalen tendera att vara hierarkisk, vilket kan hindra teamarbetet och 

kommunikationen mellan professionerna (Bogdanovic et al., 2015; Collin et al., 2010; Prati & 

Pietrantoni, 2014). Trots vikten av god kommunikation har forskning påvisat skral följsamhet 
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till kommunikationsverktyg i operationssalen (Melekie & Getahun, 2015; Sparks, Wehbe-

Janek, Johnson, Smythe & Papaconstantinou, 2013). 

Kirurgiska säkerhetschecklistor 

World Health Organization [WHO] kirurgiska säkerhetschecklista (hädanefter KSC) är ett 

välkänt kommunikationsinstrument som används av operationsteam världen över i syfte att 

öka patientsäkerheten (WHO, 2009a; WHO, 2009b). Den första officiella WHO KSC 

publicerades år 2008 (WHO, 2008). Det finns en mängd forskning som påvisar förbättring av 

patientsäkerhet, mortalitet samt morbiditet efter implementering av KSC (Haynes et al., 2009; 

Vries et al., 2010).  Implementering av KSC har även visat sig vara kostnadseffektivt för 

sjukhusen (Semel et al., 2010). Å andra sidan påvisades negativa påföljder för 

patientsäkerheten när KSC inte användes i form av utebliven bekräftelse av 

patientidentifikation (ID) samt operationsområde (Haugen, Murugesh, Haaverstad, Eide & 

Søfteland, 2013). WHO:s KSC har senare modifierats i flertalet länder och anpassats efter 

olika kliniker i syfte att eftersträva följsamhet (Ambulkar, Ranganathan, Salunke & Savarkar, 

2018; Lacassie, Ferdinand, Guzmán, Camus & Echevarria, 2016; Shankar, 2018; WHO, 

2009b).  

 

Generellt är KSC utformad för att besvaras av olika professioner i operationsteamet under tre 

faser i syfte att verifiera olika säkerhetsåtgärder. Första fasen, förberedelse, initieras vanligen 

innan påbörjad anestesi och efter att patienten anlänt till operationssalen. 

Anestesisjuksköterskan och anestesiläkaren är främst ansvariga för denna del av KSC och i 

vissa fall kan operationssjuksköterskan även vara närvarande. Kontroll av patientens ID och 

status samt utvärdering av intubation utförs bland annat under denna fas. Andra fasen, time 

out eller sign in, utförs i regel precis före incision. I denna fas ingår presentation av 

teammedlemmarnas namn och roll, bekräftelse av patientens ID samt genomgång av planerat 

ingrepp och eventuella förväntade komplikationer relaterat till ingrepp, patient och 

medicinteknisk utrustning. Tredje fasen, avslutning eller sign out, inleds närmare slutet av 

ingreppet, exempelvis vid suturering av huden. Operationsteamet bekräftar genomfört 

ingrepp, ingreppsrelaterade åtgärder (till exempel preparat som ska skickas på analys) samt 

utförs det en planering av postoperativa åtgärder. Operationssjuksköterskan har en väsentlig 

roll i denna fas då hen ska bekräfta att inget material eller instrument oavsiktligt kvarlämnats i 

operationssåret (WHO, 2009a; WHO, 2009b). Avslutningsvis sker en kortfattad diskussion 

om eventuella förbättringsåtgärder för operationsteamet i relation till den genomförda 

operationen (WHO, 2009a).  
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Teoretisk utgångspunkt 

Kommunikation är ett redskap för informationsöverföring (Nilsson & Waldemarson, 2016). 

Begreppet kommunikation beskrivs som ett medel för att nå mål och samtidigt ett mål i sig 

självt, vilket visar på dess komplexitet. Kommunikation är en viktig aspekt i utvecklandet av 

mänskliga relationer och gemensamma mål (Fredriksson, 2017). Det är emellertid en 

komplicerad process och innefattar många faktorer som påverkar förmågan att förmedla och 

ta emot information. Uppfattningen om kommunikationens kvalitet är subjektivt och även om 

kommunikationen är av god kvalitet finns ingen garanti för att mottagaren kommer att 

uppfatta informationsutbytet på samma vis som förmedlaren. Aspekter som bakgrund, 

livserfarenhet, förväntningar och kulturella skillnader är faktorer som kan bidra till 

missförstånd och störningar i kommunikationen mellan individer (Nilsson & Waldemarson, 

2016). God kommunikation kan därför vara ett redskap för att lösa konflikter, samtidigt kan 

bristande kommunikation orsaka konflikter och friktioner (Fredriksson, 2017). Det är en 

gemensam tolknings- och problemlösningsprocess och ömsesidig respekt krävs för att uppnå 

god kommunikation (Nilsson & Waldemarson, 2016; Siemsen et al., 2012). 

Kommunikationen inom operationsteamet är viktig och trots att det finns olika 

kommunikationssystem med syfte att förenkla det intraoperativa arbetet kan 

informationsmissar uppstå vilket bidrar till att stressiga situationer skapas (Sandelin, 

Gustafsson & Kalman, 2019). Viktiga aspekter kan då missas att förmedlas och väsentlig 

information kan framkomma för sent (Greenberg et al., 2007; Lingard et al., 2004; Nagpal et 

al., 2012; Rabøl et al., 2011; Siemsen et al., 2012; Sutcliffe, Lewton & Rosenthal, 2004).  

 

Inom operationsteamet är kommunikation en väsentlig aspekt för teamarbete, där bristfällig 

kommunikation kan leda till konflikter (Halverson et al., 2011) förlorat samarbete och tillit 

(Lee et al., 2008). Operationssjuksköterskan utgör en viktig roll inom operationsteamet vad 

gäller kommunikation. Hen ska kunna främja god kommunikation, använda sig av vedertagna 

verktyg för kommunikation inom operationsteamet samt ha förmågan att identifiera och 

åtgärda barriärer för kommunikationen (Riksföreningen för operationssjukvård [Rfop], i.d.). 

När kommunikationen brister inom operationsteamet kan det medföra negativa följder, vilka i 

sin tur kan påverka patientsäkerheten (Lingard et al., 2008). I kompetensbeskrivning för 

specialistsjuksköterska inom operationssjukvård (Rfop, 2020) finns det specificerat att 

kommunikation är en väsentlig del i operationssjuksköterskans roll och arbete för säker 

kirurgi och bibehållen patientsäkerhet. Kommunikation är även ett redskap för koordination 

av såväl patient som operationsteam, vilket ofta är operationssjuksköterskans uppgift (Moss & 

Xiao, 2004). 
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Problemformulering 

KSC har goda effekter för såväl individen som samhället. Trots detta konstaterar forskning att 

operationsteamen brister i sitt arbete med KSC. Vilka anledningar som föreligger för detta är 

dock något som vagt beskrivs. Likväl finns det beskrivet att mer forskning behövs som 

tydliggör orsakerna kring hur operationsteamet arbetar med KSC (Biffl, Gallagher, Pieracci & 

Berumen, 2015; Panesar et al., 2011; Reed, Ganyani, King & Pandit, 2016). Det är väsentligt 

att förstå operationsteamet sammansättning, kultur och arbetssätt om ett förbättringsarbete ska 

kunna genomföras. Genom att belysa operationsteamets uppfattningar och attityder gentemot 

KSC kan det synliggöra faktorer för framgång och även eventuella brister som föreligger till 

följsamheten. Detta kan ge underlag och stöd för implementering av förbättringsåtgärder i 

syfte att förbättra teamarbetet, kommunikationen, säkerhetsklimatet på operationssalen vilket i 

sin tur kan bistå till säkrare kirurgi och ökad patientsäkerhet.   

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva operationsteamets uppfattningar av att 

använda KSC.  

Frågeställningar 

Vilken inverkan har KSC på operationsteamet? 

Vilka fördelar och eventuella hinder finns för genomförandet av KSC? 

 

METOD 

Design 

Detta arbete är en litteraturöversikt med fokus på att beskriva attityder och uppfattningar. En 

litteraturöversikt ämnar att kritiskt utvärdera litteratur inom det område som avses undersökas 

och därmed sammanställa dessa i syfte att belysa dess aktuella forskningsläge (Polit & Beck, 

2012). Ansatsen i detta arbete var induktivt, vilket innebär att insamling och sammanställning 

av data skedde förutsättningslöst och endast därefter drogs samband och slutsatser skapades 

(Priebe & Landström, 2012).  

Sökstrategi 

Litteratursökningen för detta arbete utfördes i databaserna CINAHL och PubMed samt genom 

manuell sökning. Sökningen i PubMed resulterade i dubbletter med artiklar funna i CINAHL 

och bidrog därutöver ej med ytterligare artiklar som ansågs relevanta för detta arbete. De 

sökord som användes i CINAHL var checklist, operating rooms, surgery operative, World 
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Health Organization samt operating room personnel vilka samtliga är Major Headings (tabell 

1). Sökorden som användes i PubMed var checklist, operating rooms, surgical procedures 

operative och World Health Organisation av vilka samtliga är MeSh-termer (tabell 2). 

Vartdera sökord användes enskilt utan begränsningar varefter sökorden kombinerades 

tillsammans med booleska operatorerna AND och OR för att specificera sökningen. 

Begränsningar gjordes sedan avseende språk, årtal samt att studierna var peer-reviewed. 

Samtliga titlar lästes i båda databaserna och de som bedömdes svara på syftet valdes ut för 

vidare läsning (urval 1), därefter lästes artiklarnas abstrakt (urval 2), artiklar som bedömdes 

intressanta för detta arbete lästes i sin helhet (urval 3) varefter studier valdes ut för 

kvalitetsgranskning (urval 4). Manuell sökning i de utvalda artiklarnas referenslistor 

resulterade i ytterligare en studie vilket gick vidare för kvalitetsgranskning (tabell 3 Artiklar 

av både kvalitativ samt kvantitativ ansats inkluderades i denna litteraturöversikt, på grund av 

att forskningsområdet är ungt. Dessutom kan kvalitativ ansats beskriva människors fenomen 

och upplevelser medan kvantitativa data kan mäta fenomen och analysera dess relationer till 

varandra (Polit & Beck, 2017; Rosén, 2012). Beck, 2017; Rosén, 2012).  

 

Inklusionskriterierna för detta arbete var studier med fokus på WHO:s KSC eller liknande 

KSC i operationsmiljö, operationsteam, artiklar skrivna på engelska eller svenska, publicerade 

mellan 2000–2020 samt var peer-reviewed. Exklusionskriterierna var studier som berörde 

överrapportering av patient mellan olika vårdinstanser eller -avdelningar, patientupplevelser, 

checklistor i operationsmiljön som berör kriser eller akuta situationer, andra 

kommunikationsverktyg (t.ex. SBAR) samt studier som inte tillhandahålls gratis via Uppsala 

Universitet. 

 

Tabell 1. Sökresultat CINAHL 2020-04-20. 
Nummer Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 

4 

#1 (MH "Checklists") - 32304 - - - - 

#2 (MH "Operating 

Rooms") 

- 8869 - - - - 

#3 (MH "Surgery, 

Operative") 

- 27458 - - - - 

#4 (MH "World 

Health 

Organization") 

- 19007 - - - - 

#5 (MH "Operating 

Room Personnel") 

- 2478 - - - - 

#6 #1 AND #2 OR #3 

AND #4 

Published Date 

2000-2020, English 

language, peer 

reviewed 

330 85 48 15 10 
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#7 #5  AND #1  Published Date 

2000-2020, English 

language, peer 

reviewed 

100 40 29 11 5 

 

 

Tabell 2. Sökresultat Pubmed 2020-04-20. 

Nummer Sökord Begränsningar 
Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Urval 

4 

#1 "Checklist"[Mesh] - 6036 - - - - 

#2 
"Operating 

Rooms"[Mesh] 
- 13 473 - - - - 

#3 

"Surgical 

Procedures, 

Operative"[Mesh] 

- 3 079 767 - - - - 

#4 
"World Health 

Organization"[Mesh] 
- 34 084 - - - - 

#5 
#1 AND #2 OR #3 

AND #4 

Free full text, 

Publication date 

from 2000/01/01 to 

2020/12/31, 

Humans 

265 36 8 2 0 

 

Tabell 3. Manuell sökning i referenslistor.  

Författare Antal valda artiklar  

Sokhanvar, Kakemam & Goodarzi.  1 

 

Bearbetning och analys 

Folkhälsomyndigheten (2017) föreslår olika typer av kvalitetsgranskningsmallar avsedda för 

litteraturöversikter vilka kan utnyttjas för granskning av studier med både kvalitativ 

respektive kvantitativ ansats. Kvalitetsgranskningen av de artiklar som inkluderades i detta 

arbete utfördes med hjälp av Public Health Ontario quality appraisal tool for all research 

designs, vilket är en granskningsmall för bedömning av studier med kvalitativ samt 

kvantitativ metod (Public Health Ontario, 2017) och finns bifogat i bilaga 1. 

 

Kriterierna för bedömning av artiklarnas kvalitet berörde förankringen mellan syfte och 

resultat, urvalets och populationens lämplighet för forskningsfrågan, adekvata och korrekta 

datainsamlingsmetoder, adekvat dataanalysmetod samt studiernas validitet och reliabilitet i 

enlighet med vald granskningsmall. Studier som är peer-reviewed har blivit kritiskt granskade 

av andra forskare insatta i området innan publicering i vetenskapliga journaler (Polit & Beck, 

2017), varför detta vara ett kriterium vid urvalet för kvalitetsgranskningen. 

Kvalitetsgranskningen av studierna finns presenterade i en översiktstabell (se bilaga 2). 

Sammanlagt gick 16 artiklar vidare för kvalitetsgranskning. Två artiklar exkluderandes under 
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kvalitetsgranskningen eftersom de inte svarade på syftet på det sätt som förmodades vid 

urvalsprocessen. En exkludering av dessa artiklar ansågs inte påverka detta arbetes resultat. 

Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 14 artiklar vilka utgjorde denna litteraturöversikts 

resultat.  

 

Resultatanalysen för denna litteraturöversikt har tagit stöd i flertalet källor (Borglind, 2012; 

Friberg, 2017; Polit & Beck, 2012). Inför resultatanalysen numrerades artiklarna efter 

bokstavsordning i syfte att enklare urskilja dessa från varandra. Analys av både kvalitativa 

och kvantitativa data utfördes parallellt under hela analysprocessen i syfte att kunna erhålla en 

gemensam bild av deras innebörd. Båda författarna utförde samtliga steg simultant. Analysen 

skedde sedan i följande etapper: 

 

• Samtliga studier lästes noggrant och förutsättningslöst i sin helhet för att skapa en 

uppfattning för dess innehåll.  

• Vid andra läsningen av dem kvalitativa studierna markerades bärande meningar, 

stycken och termer som ansågs särskilt intressanta för syftet. Kvantitativa data 

granskades vid andra läsningen och dess innebörd tolkades för att sedan kunna 

analyseras kvalitativt.  

• Artiklarna lästes återigen för att säkerställa att inga väsentliga aspekter har försummats 

eller att en misstolkning av artikelns innebörd har skett. Anteckningar och memos 

fördes i artiklarna under denna genomgång av artiklarna.  

• En sista genomgång utfördes varvid centrala innehållet av markeringarna, 

anteckningarna och memos extraherades och sammanställdes i en extern tabell vilka 

båda författarna hade tillgång till. Tabellen användes i syfte att få en överblick över 

studiernas innehåll och nyckelteman samt för att kunna identifiera likheter och 

skillnader mellan artiklarna.  

• Utifrån denna tabell framkom fem övergripande områden; KSC effekt, öppnare klimat, 

attityder, tid och ledarskap. Artiklarnas innehåll sönderdelades och kategoriserades 

under vartdera område. Ur detta kunde teman och subteman bildas vilka finns 

presenterade i denna litteraturöversikts resultat.  

Forskningsetiska överväganden 

Då detta arbete ingår i ramen för högskolestudier på avancerad nivå krävs ingen etikprövning 

(Lag om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460, 2 §). Forskning som 

utförs vid universitet eller högskola ska dock följa god forskningssed och oredlighet ska 

undvikas (Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, SFS 
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2019:504, 3–4§, 6§) vilket innebär att plagiat, fusk eller fabricering inte är accepterat 

(CODEX, 2020). Samtliga punkter har tagits hänsyn till i denna litteraturöversikt. Det 

material som inhämtas till denna litteraturöversikt har i största möjliga utsträckning 

behandlats objektivt för att inte influera resultatet eller delge en felaktig bild av det aktuella 

forskningsläget.  

RESULTAT  

Resultatet i denna litteraturöversikt är baserat på 14 artiklar; fyra med kvalitativ metod, åtta 

med kvantitativ metod samt två med mixad metod. Sex artiklar bedömdes ha hög kvalitet, sex 

med medel kvalitet samt två med låg kvalitet (se bilaga 2). Artiklarna var utförda i USA (4), 

följt av Kanada (2), Storbritannien (2), Finland (2), Australien (1), Guatemala (1), Iran (1) 

samt Frankrike (1). Nio av artiklarna behandlade WHO:s KSC, fyra KSC modifierad av WHO 

och en med egenkonstruerad KSC, vilket var före införandet av WHO:s KSC. Ur analysen 

framkom fem huvudteman och fem subteman, vilka finns illustrerade i figur 1. 

 

 

Figur 1. Översikt över resultatets teman och subteman i relation till syftet samt frågeställningarna. 
 

Operationsteamets syn på KSC 

Inom operationsteamet fanns det en obalans i kännedomen kring KSC syfte samt användning 

(Hurtado et al., 2012; Sokhanvar et al., 2018). Operationsteamet hade även delade 

uppfattningar om KSC fördelar (Alidina et al., 2017; Helmiö et al., 2012; Ziman et al., 2018). 

Vissa ansåg att den bidrog till bättre samarbete medan andra menade att KSC var ett onödigt, 

tidskrävande moment (Alidina et al., 2017) som dessutom var olämpligt anpassat efter 

klinikens behov (Alidina et al., 2017; Fourcade et al., 2012). Därtill betraktade 

operationsteamet vissa faser av KSC som mer viktiga att genomföra än andra, varför andra 
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faser sällan utfördes eller försummades helt (Ziman et al., 2018). Flera av KSC punkter 

överlappade även andra redan utförda moment och därför uppfattades KSC som överflödig 

(Fourcade et al., 2012; Lingard et al., 2005). När väl KSC genomfördes var inte alla 

teammedlemmar delaktiga eftersom KSC inte delgavs tillräckligt med uppmärksamhet 

(Fourcade et al., 2012; Helmiö et al., 2012). I ett annat fall delgav ingen av 

teammedlemmarna uppmärksamhet gentemot KSC trots att uppmärksamhet påkallades högt 

av den som initierade genomgången (Ziman et al., 2018). Trots att tid uppstod för att kunna 

genomföra KSC valde teamet istället att konversera interprofessionellt om annat som inte 

berörde vare sig ingrepp eller patient (Braaf et al., 2013). Andra studier belyser däremot att 

operationsteamets samtliga medlemmar uppfattade att KSC var av värde (Hurtado et al., 

2012; Lingard et al., 2005; Sokhanvar et al., 2018) trots att den kan vara svår att synkronisera 

med resterande preoperativa förberedelser (Lingard et al., 2005). Det fanns även en 

uppfattning om att genomförandet av KSC var viktigare ju längre operationstid samt skörare 

patient (Singer et al., 2016).  

KSC inverkan på operationsteamet 

Samtliga artiklar nämner samarbete på operationssalen (Alidina et al., 2017; Braaf, Manias & 

Riley, 2013; Fourcade, Blache, Grenier, Bourgain & Minvielle, 2012; Haynes et al., 2011; 

Helmiö et al., 2012; Hill, Roberts, Alderson & Gale, 2015; Hurtado et al., 2012; 

Korkiakangas, 2017; Lingard et al., 2005; Molina et al., 2016; Singer et al., 2016; Sokhanvar, 

Kakeman & Goodarzi, 2018; Takala et al., 2011; Ziman, Espin, Grant & Kitto, 2018). Vissa 

beskriver hur KSC har uppdagat bristande samarbete (Braaf et al., 2013; Korkiakangas, 2017; 

Ziman et al., 2018), medan andra belyser KSC inverkan på förbättrat teamarbete (Alidina et 

al., 2017; Haynes et al., 2011; Helmiö et al., 2012; Hill et al., 2015; Hurtado et al., 2012; 

Korkiakangas, 2017; Lingard et al., 2005; Molina et al., 2016; Singer et al., 2016; Sokhanvar 

et al., 2018; Takala et al., 2011) samt hur KSC påverkar kommunikationen inom 

operationsteamet (Alidina et al., 2017; Braaf et al., 2013; Fourcade et al., 2012; Haynes et al., 

2011; Helmiö et al., 2012; Hurtado et al., 2012; Korkiakangas, 2017; Singer et al., 2016; 

Takala et al., 2011).  

Bristande teamarbete  

De teammedlemmar som var upptagna med professionsbundna arbetsuppgifter blev ej 

tillfrågade att delta i genomgången av KSC vilket resulterade i att de exkluderas vid 

initieringen av KSC. En bidragande faktor till detta var att genomgången av KSC inte alltid 

tillkännagavs. Detta orsakade att gemensam informationsdelning uteblev (Braaf et al., 2013; 

Korkiakangas, 2017; Ziman et al., 2018), vilket medförde att operationsteamet hade ojämn 
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informationsnivå kring patient samt ingrepp och av denna anledning kunde ingen gemensam 

planering utföras (Braaf et al., 2013; Ziman et al., 2018). Vidare beskrevs att teamarbetet 

fallerade när operatörerna påbörjade ingreppet utan att ta hänsyn till resterande 

teammedlemmar (Braaf et al., 2013).  Vissa professioner tog inte hänsyn till övriga 

teammedlemmarnas arbetsuppgifter och av denna anledning blev genomförande av KSC 

bristande (Korkiakangas, 2017). 

Förbättrat samarbete  

Flertalet studier påvisade statistisk förbättring av teamarbetet efter implementering av KSC 

(Haynes et al., 2011; Helmiö et al., 2012; Hill et al., 2015; Hurtado et al., 2012; Molina et al., 

2016; Sokhanvar et al., 2018). KSC stimulerade till ökad informationsdelning inom 

operationsteamet, vilket underlättade för en gemensam planering inför kommande ingrepp 

(Alidina et al., 2017; Lingard et al., 2005) och operationerna kunde genomföras mer effektivt 

utan större fördröjningar (Lingard et al., 2005; Molina et al., 2016). KSC bidrog till att teamet 

gemensamt kunde samarbeta i att förebygga eventuella komplikationer och problem (Alidina 

et al., 2017; Helmiö et al., 2012; Haynes et al., 2011; Lingard et al., 2005; Molina et al., 2016; 

Takala et al., 2011). Med hjälp av KSC förbättrades även teamkänslan och kamratskap 

uppstod (Lingard et al., 2005). På samma sätt som KSC påverkade teamarbetet så var teamets 

sammanhållning en faktor för hur väl KSC genomfördes (Singer et al., 2016). När teamets 

samtliga medlemmar respekterade varandras professionsbundna arbetsuppgifter och var 

tydliga i sin kommunikation skapades goda förutsättningar för att KSC genomfördes 

(Korkiakangas, 2017).   

Relationen mellan kommunikation och KSC 

KSC var ett verktyg för att underlätta kommunikationen (Alidina et al., 2017; Haynes et al., 

2011; Hurtado et al., 2012; Takala et al., 2011) dock ansåg vissa att fortsatt förbättring av 

kommunikationen inom operationsteamet var nödvändig (Alidina et al., 2017; Helmiö et al., 

2012). Operationsteamet hade delade uppfattningar om till vilken grad kommunikationen 

förbättrades efter implementering av KSC, där vissa professioner ansåg den var till fördel 

medans andra negerade KSC (Takala et al., 2011). Utöver detta såg inte alla medlemmar till 

att närvara vid genomgången av KSC, vilket orsakade kommunikationsmissar gällande 

patientens vård (Fourcade et al., 2012). Vidare var kommunikation en kritisk faktor för att 

synkronisera teamarbetet inför genomförandet av KSC, till exempel i slutet av ingreppet när 

operationssjuksköterskan kontrollräknade sina instrument samtidigt som operatören ville 

initiera sista fasen av KSC (Korkiakangas, 2017). Hög arbetsbelastning medförde att KSC:s 

innehåll reducerades vilket ledde till att viktiga komponenter uteblev och kommunikationen 
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inom teamet fallerade. Utifrån operationssjuksköterskans perspektiv blev problematiken med 

detta att planeringen och förberedelserna inför ingreppen försvårades till följd av 

kommunikationsbrister. Detta orsakade i sin tur förseningar i operationsprogrammet (Braaf et 

al., 2013). Problematiken med kommunikationen kring KSC beskrivs tydligare i följande 

citat: “Physicians need to be trained to understand the importance of time out and they need to 

learn how to discuss what they plan on doing with all team members and not just another 

MD.” (Alidina et al., 2017, s 463). 

Arbetsmiljön på operationssalen 

Hierarkiska strukturer bidrog till en negativ arbetsmiljö där det inte gavs möjlighet till 

informationsdelning med hjälp av KSC, vilket försvårade kommunikationen inom 

operationsteamet (Braaf et al., 2013). Detta illustreras i citatet nedan.  

 “It’s [time out] just to check right patient, right procedure. If I need to know something I’ll ask one of 

the other nurses. We [nurses] are very subservient to the surgeons; we pretty much do as we told. I 

don’t like to question. [Theatre_nurs_131]” (Braaf et al., 2013, s 652). 

Det existerade en bristande respekt för dem olika professionernas kompetens och kunskap, 

särskilt gentemot specialistsjuksköterskornas rekommendationer i förhållande till KSC 

(Alidina et al., 2017). En tyst konflikt skapades inom operationsteamet när genomgång av 

KSC utfördes först efter incision, eftersom övriga teammedlemmar inte blev underrättade om 

intentionen att påbörja operationen (Braaf et al., 2013). Utöver detta fanns det otydligheter 

kring hur och när KSC skulle användas vilket orsakade osäkerhet i operationsteamet 

(Fourcade et al., 2012; Helmiö et al., 2012). Dessutom, när en presentation av 

operationsteamet (vilket är en del av KSC) inte utfördes skapades en osäker arbetsmiljö, då 

teammedlemmar inte kände till varandras roller eller namn. Detta riskerade att försvåra 

teamarbetet vid en akutsituation (Ziman et al., 2018).  

 

Däremot när en presentation utfördes bidrog detta till ett mer harmoniskt klimat på 

operationssalen (Takala et al., 2011). Med hjälp av KSC främjades ett mer öppet och 

tillåtande klimat där olika åsikter gavs möjlighet till att uttryckas, vilket ledde till ett starkare 

samarbete inom operationsteamet (Haynes et al., 2011; Helmiö et al., 2012; Molina et al., 

2016). KSC gav möjlighet till diskussioner och skapade ett lärandemoment (Lingard et al., 

2005). Tack vare KSC genererades en större förståelse för varandras roller och 

ansvarsområden (Lingard et al., 2005) samt en ökad respekt för de olika professionerna inom 

operationsteamet (Molina et al., 2016). Vidare bidrog KSC till en statistiskt förhöjd 

säkerhetsmiljö (Hill et al., 2015; Takala et al., 2011), arbetsmiljö samt förbättrad 

arbetstillfredsställelse och stressnivå (Hill et al., 2015). 
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Tidsperspektiv 

Timing av KSC 

Flertalet studier har påvisat svårigheten med att koordinera genomgång av KSC med övriga 

teammedlemmar, då olika professionsbundna arbetsuppgifter medförde ett osynkroniserat 

arbetsflöde (Braaf et al., 2013; Korkiakangas, 2017; Lingard et al., 2005; Ziman et al., 2018). 

Detta resulterade i risken att endast vissa teammedlemmar medverkade i genomgången av 

KSC (Braaf et al., 2013; Korkiakangas, 2017). Trots att KSC ansågs vara en viktig del av den 

preoperativa förberedelsen prioriterades andra arbetsuppgifter vilket medförde att 

genomgången istället utfördes intraoperativt (Braaf et al., 2013). Timing av KSC förelåg mer 

naturligt då teamet fysiskt var samlat kring en gemensam arbetsuppgift. Dock kunde 

brådskande professionsbundna arbetsuppgifter distrahera vissa teammedlemmar från att 

medverka i genomgången, t.ex. alarmsignaler från diverse övervakningsmonitorer 

(Korkiakangas, 2017).  

Överbelastat operationsschema 

Flera studier beskrev ett ansträngt operationsschema som en faktor för bristande genomgång 

av KSC (Alidina et al., 2017; Braaf et al., 2013; Fourcade et al., 2012; Korkiakangas, 2017; 

Sokhanvar et al., 2018). Krav från organisationen på att avverka en redan lång operationslista 

skapade tidspress (Alidina et al., 2017; Braaf et al., 2013) vilket ledde till att vissa 

medlemmar inte medverkade i genomgången (Braaf et al., 2013; Korkiakangas, 2017) och att 

KSC bortprioriterades (Alidina et al., 2017) i syfte att minska onödiga fördröjningar (Alidina 

et al., 2017; Braaf et al., 2013; Korkiakangas, 2017). Till följd av ett ansträngt 

operationsschema gav KSC upphov till stress hos teammedlemmarna, då den ansågs 

tidskrävande och icke fördelaktig (Fourcade et al., 2012). Följaktligen blev KSC ett 

ofrånkomligt krav snarare än säkerhetsåtgärd (Fourcade et al., 2012; Korkiakangas, 2017). 

Vid de tillfällen då KSC genomfördes reducerades antalet involverade teammedlemmar samt 

innehållet i KSC. Vid kritiska eller akuta situationer bortprioriterades i vissa fall KSC helt 

(Braaf et al., 2013).   

Ledning av KSC 

Initieringen av KSC kunde utföras av olika professioner inom operationsteamet. I vissa 

studier var det oftast sjuksköterskor som inledde genomförandet av KSC (Braaf et al., 2013; 

Hurtado et al., 2012) medan i andra var operatören initiativtagare till genomförandet av KSC 

och hade därmed ledarrollen (Korkiakangas, 2017; Lingard et al., 2005; Ziman et al., 2018).  

Ledarskapet var avgörande för hur KSC genomfördes (Korkiakangas, 2017; Singer et al., 

2016) samt hur många av operationsteamets medlemmar som medverkade i genomgången 
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(Korkiakangas, 2017). Det var även en bidragande faktor för hur väl operationsteamet 

uppmuntrades till att delta och bidra till den preoperativa diskussionen som uppstod vid 

genomgången av KSC (Lingard et al., 2005). Vissa av ledarna begärde närvaro av samtliga 

medlemmarna i operationsteamet under hela genomgången av KSC, medan andra ledare 

enbart inkluderade vardera teammedlem vid de professionbundna delarna av KSC och inte i 

den övriga genomgången. Olika tillvägagångssätt för att påkalla uppmärksamhet vid initiering 

av KSC avgjorde även hur många av operationsteamets medlemmar som medverkade. Den 

effektivaste metoden för att påkalla uppmärksamhet var genom att ropa högt i syfte att samla 

teammedlemmarna. Andra tillvägagångssätt var att endast inkludera personerna i den 

omedelbara närheten eller genom att enskilt utföra KSC (Korkiakangas, 2017).  

 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Samverkan samt arbetsmiljön i operationssalen 

Resultatet beskrev hur implementering av KSC kunde medföra både förbättrat  

teamarbete och ökad kommunikation, men även hur samarbetet och informationsöverföringen 

kring KSC kunde vara lidande. Detta styrks i andra studier som belyser hur gott samarbete i 

operationsteamet medförde i ett mer öppet klimat där KSC kunde genomföras, vilket 

resulterade i att operationsteamet kunde planera gemensamt (Gillespie, Withers, Lavin, 

Gardiner & Marshall, 2016; Willassen, Jacobsen & Tveiten, 2018). Samtidigt beskrivs hur 

olika teammedlemmar endast besvarade dem delarna av KSC som var riktade mot dem 

individuellt utan att inkludera resterande operationsteam (Gillespie et al., 2016; Willassen et 

al., 2018) på grund av den tidsbrist som råder preoperativt (Wæhle, Haugen, Søfteland & 

Hjälmhult, 2012), vilket även framkom i resultatet av detta arbete. Kommunikation är en 

väsentlig faktor för ett välfungerande operationsteam (Lingard et al., 2004; Tørring, Gittell, 

Laursen, Rasmussen & Sørensen, 2019) och KSC är ett bra redskap för att stimulera 

kommunikationen (Cabral, Eggenberger, Keller, Gallison & Newman, 2016). Ur resultatet 

kan det uttydas att KSC dock inte självständigt löser kommunikationsproblemen inom teamet 

utan det krävs en insats från samtliga av operationsteamets medlemmar för att främja gott 

samarbete samt kommunikation.  Dessutom uppstår svårigheter med att vårda en patient när 

teammedlemmar saknar förståelse samt kunskap för vardera professions arbetsuppgifter i 

relation till patienten (Siemsen et al., 2012). Kommunikation blir här viktig för att kunna 

skapa ett gemensamt samarbete kring patient, trots de olika rollerna inom operationsteamet. 

Genom god kommunikation kan en förståelse för varandra uppnås, eftersom detta skulle 

kunna bidra till att förutfattade uppfattningar om vartdera profession undviks.  
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KSC bidrog till ett arbetsklimat där det gavs rum för diskussion. Willassen och medarbetare 

(2018) uppgav att öppet klimat bidrog till en ökad trygghetskänsla hos operationsteamet vid 

genomgången av KSC. Dock framkom det i denna litteraturöversikt att hierarkin påverkar 

klimatet i operationssalen och vidare samarbetet samt kommunikationen kring KSC. Studier 

visar att specialistsjuksköterskor i operationssalen (både inom anestesi- och 

operationssjukvård) ofta väljer en mer reserverad roll och initierar inte KSC för att undvika 

onödiga spänningar i operationssalen, trots en medvetenhet om KSC fördelar (Haugen et al., 

2013; Russ et al., 2015; Wæhle et al., 2012). Hierarkin i operationssalen medför en rädsla för 

att yttra sina bekymmer (Hicks et al., 2014; Rabøl et al., 2011) vilket kan leda till att 

kommunikationen påverkas. Vidare kan kulturella skillnader och skiftande förväntningar även 

påverka kommunikationen mellan professionerna (Nilsson & Waldemarsson, 2016). Vissa 

professioner undviker exempelvis att ifrågasätta andra teammedlemmar, eftersom det inte vill 

framstå som kompetensbrist eller nedlåtande av en annan professions expertis (Sutcliffe et al., 

2004). Det kan tolkas som att kommunikation även är beroende av personliga karaktärer, 

bakgrund och position i operationsteamet. Förhindrad kommunikation skulle kunna medföra 

att samarbetet försvagas, vilket kan påverkar operationsteamets arbetssätt kring KSC och 

sammanhållning. Kommunikationen är således inte enbart ett redskap för teamarbete utan kan 

även vara ett hinder, eftersom operationsteamet består av olika professioner likväl av olika 

personligheter, karaktärer och etniciteter. 

Förhållningssätt mot KSC 

Resultaten i detta arbete presenterade operationsteamets uppfattningar, gemensamma och 

delade, samt olika attityder kring användningen av KSC. Flera studier bekräftar att vissa 

professioner i operationsteamet strävar efter användning av KSC medan andra innehar en mer 

negativ attityd gentemot den (Hurlbert & Garrett, 2009; Russ et al., 2015; Thomassen, 

Brattebø, Heltne, Søfteland & Espeland, 2010; Willassen et al., 2018; Wæhle et al., 2012). 

Teammedlemmarnas skilda attityder gentemot KSC kan tänkas ha en inverkan på 

kommunikationen inom operationsteamet. Positiva förhållningssätt kan förmå att främja 

kommunikationen medan negativa ställningstaganden skulle kunna skapa barriärer. Det är 

möjligt att hierarkiska positioner har ett inflytande på attityderna och vidare på 

kommunikationen i operationssalen. Kommunikationen kan därför påverkas av 

operationsteamets förhållningssätt och uppfattningar (Nilsson & Waldemarsson, 2016) och 

det bör ligga inom teamets intresse att arbeta kommunikationsfrämjande för en säkrare kirurgi 

och samarbete.  



 

19 
 

Faktorer till följsamhet 

Det framkom i resultatet att timing av operationsteamets skilda arbetsuppgifter påverkade 

samarbetet kring KSC. En uppfattning om att KSC inte var tidseffektiv uppstod, särskilt med 

hänsyn till ett pressat operationsschema. Det finns stöd för resultatet om att KSC ansågs ta för 

lång tid att genomföra på grund av det redan höga arbetsflödet (Lingard et al., 2004; 

Schwendimann et al., 2019; Willassen et al., 2018). Å andra sidan belyser Cullati och 

medarbetare (2013) att det generellt tog 36 sekunder att genomföra time out, i kontrast till 

10,9 minuter enligt Gao och medarbetare (2018). Annan forskning styrker även resultatet om 

att KSC inte alltid fullföljdes (Gillespie et al., 2016; Hannam et al., 2013; Salgado, Barber & 

Danic, 2019) och att vissa delar utelämnades (Hannam et al., 2013; Salgado et al., 2019). Det 

finns även beskrivet hur frånvaro av teammedlemmar påverkade genomförande av KSC och 

därigenom även kommunikationen (Hannam et al., 2013; Schwendimann et al., 2019). 

Bristande kommunikation leder även till en ineffektiv planering i operationsteamet (Lingard 

et al., 2004). Sett ur kommunikationsperspektiv är tid och timing faktorer för 

kommunikationen kring KSC och samarbetet i teamet. Greenberg och medarbetare (2007) 

belyser att ineffektiv informationsöverföring inom operationsteamet eller total bortprioritering 

av att förmedla information var de mest framstående kommunikationsbarriärerna. 

Bortprioritering av kommunikationen kan tänkas ha en direkt inverkan på samarbetet i 

operationsteamet, säkerheten på operationssalen och patientsäkerheten. Vidare skulle 

kommunikationsbrist kunna orsaka en obalanserad informationsfördelning inom teamet, vilket 

kan påverka samarbetet. Tidspress kan komma att påverka kommunikationens kvalitet, då 

stress troligen bidrar till missar i informationsöverföringen. Exempelvis skulle förmedlaren 

kunna kommunicera vid fel tidpunkt då mottagaren har ett annat fokus och är ej mottaglig för 

kommunikation. Trots att kommunikation teoretiskt sätt utfördes var timing ett perspektiv 

som inte togs hänsyn till. Oavsett brist på tid och svårigheter med timing bör 

kommunikationen prioriteras och anpassas av operationsteamet, då kommunikation är en 

essentiell faktor för ett fungerande samarbete, säkerhet och effektivitet. 

Ledarskapets påverkan 

I resultatet framkom det att ledarskap inom operationsteamet var en bidragande faktor för 

samarbetet kring KSC. Dock framkom det inte hur andra ledningsfaktorer eventuellt skulle 

kunna påverkar användningen av KSC. Det krävs en stark organisatorisk ledning för att 

effektivt kunna implementera KSC (Russ et al., 2015) då vissa professioner ansåg att 

riktlinjerna kring användning av KSC inte var tillräckligt tydliga (Wæhle et al., 2012), vilket 

även beskrivs i resultatet för detta arbete. Det fordras även en modifiering av KSC utifrån 
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klinikens behov (Gillespie et al., 2016; Russ et al., 2015; Rydenfält, Johansson, Odenrick, 

Åkerman & Larsson, 2013) samt att den anpassas efter samtliga professioner inom 

operationsteamet, då studier visar att KSC inte alltid kunde appliceras på alla teammedlemmar 

(Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; Russ et al., 2015; Rydenfält et al., 2013). Syftet med en 

modifiering är att KSC ska bistå kommunikationen i operationssalen (Russ et al., 2015). 

Utifrån kommunikationssynpunkt kan detta tolkas som att hur organisationen implementerar 

och främjar KSC påverkar i sin tur operationsteamets kommunikation. Även ledarskapet inom 

operationsteamet påverkar kommunikationen där starkare ledarskap bidrar till ökad 

informationsöverföring (Hu et al., 2016; Rabøl et al., 2011; Sandelin et al., 2019). Det går att 

dra slutsatsen att ledarskap, både inom operationsteamet och på organisationsnivå, samt dess 

kommunikationssätt har en effekt på kommunikationen inom teamet. En stark ledare med 

effektivt kommunikationssätt bör i sin tur kunna främja operationsteamets kommunikation. 

Således är kommunikation inte enbart ett redskap inom operationsteamet utan även ett 

verktyg för ledaren att påverka både operationsteamets kommunikation och även 

operationsteamet i sig.  

Operationssjuksköterskans inflytande 

Enligt Rfop (2016) ligger det inom operationssjuksköterskans kompetens att värna för en 

patientsäker vård genom att bland annat, tillsammans med det övriga operationsteamet, 

genomföra KSC. Kommunikation innehar en väsentlig roll för samarbetet kring 

patientsäkerheten, vilken kan äventyras om kommunikationen påverkas negativt (Lingard et 

al., 2004). Nagpal och medarbetare (2012) beskriver vikten av att fullfölja kritisk information 

kring patienten redan preoperativt och att kommunicera denna information till övriga 

teammedlemmar. I de fall då informationen framkom för sent kunde det leda till inställd 

operation, vilket i sin tur påverkade patienten negativt. Kompetensbeskrivning för 

specialistsjuksköterska inom operationssjukvård betonar att kommunikationen mellan 

teammedlemmarna ska utföras strukturerat och krav ställs på operationssjuksköterskan att 

kommunicera med operationsteamet (Rfop, 2020). Det finns beskrivet att 

operationssjuksköterskor upplever ett etiskt ansvar gentemot kommunikationen kring KSC 

och en känsla av skuld när följsamheten brister (Willassen et al., 2018). Dessutom uttrycker 

operationssjuksköterskor att inte all väsentlig information kring patienten framkommer via 

läsning av journal, vilket betonar vikten av kommunikation inom operationsteamet samt 

användning av KSC (Sandelin et al., 2019). Vidare understryker flera studier hur användning 

av KSC ledde till en reduktion av kirurgiska komplikationer (Haynes et al., 2009; Vries et al., 

2010) vilket i sin tur bidrog till lägre kostnader för samhället (Semel et al., 2010). 
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Underbemanning på operationssalen var en faktor som kunde medföra förhöjd stress i en 

redan högt belastad arbetsmiljö (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018), vilket kan tänkas leda 

till försvagad kommunikation och teamarbete kring KSC och vidare risk för uppkomst av 

kirurgiska komplikationer. Däremot medförde en investering av fler specialistsjuksköterskor i 

operationssalen att färre kirurgiska komplikationer uppstod (Amiri, Solankallio-Vahteri & 

Tuomi, 2019). Specialistsjuksköterskorna i operationsteamet är väsentliga för 

kommunikationen kring patientens status preoperativt samt under pågående ingrepp, då hen 

bevakar patienten i större utsträckning än operatören och kan därför kommunicera eventuella 

avvikelser i god tid (Sutcliffe et al., 2004). Utifrån ett samhällsperspektiv kan dessa 

investeringar vara gynnsamma, då kirurgiska komplikationer kan kräva reoperationer, vilket 

belastar operationsschemat ytterligare samt medför ökade vårdkostnader (Ingvarsdottir & 

Halldorsdottir, 2018).  

Metoddiskussion 

För denna magisteruppsats med rådande syfte valdes litteraturöversikt som metod. Detta för 

att erhålla ökad förståelse för operationsteamets arbetssätt och dynamik i relation till en KSC. 

Alternativt hade en observations- eller enkätstudie kunnat utföras för att besvara syftet och 

frågeställningarna, vilket skulle ha kunnat bidra till djupare insyn än med hjälp av en 

litteraturöversikt. Å andra sidan hade detta gett resultat från enbart en klinik eller ett sjukhus, 

och frågan om generaliserbarhet hade uppkommit. Därför valdes denna metod, för att utvinna 

så mycket kunskap som möjligt från olika kliniker, länder och världsdelar med avsikt att 

skapa en bredare förståelse och kunna generalisera detta till operationskliniker i Sverige.  

 

Henricsson (2014) beskriver att litteratursökning i flera databaser kan stärka ett arbetes 

validitet samt trovärdighet. Övervägande andel av studierna inkluderade i detta arbete var 

funna i CINAHL, trots att sökning utfördes i både PubMed och CINAHL. Anledningen till 

detta var då studierna som framkom vid sökning i PubMed inte svarade mot syftet eller 

frågeställningarna i detta arbete. Majoriteten av studierna behandlade andra typer av 

checklistor eller hade en medicinsk inriktning. Vissa av studierna var även dubbletter från 

CINAHL. Komplettering med manuell sökning utfördes för att säkerställa att inga studier 

relevanta för syftet missades. Detta tros inte ha påverkat arbetets kvalitet eftersom sökning 

efter artiklar utfördes brett, även då inkludering i slutändan enbart skedde från en databas.  

 

Inklusionskriterierna för denna litteraturöversikt utgick utifrån syftet. Strävan var att beskriva 

operationsteamets uppfattningar av att arbeta med KSC samt dess inverkan på teamets 

arbetssätt. Valet att inkludera även andra KSC än WHO:s grundar sig i att Sverige använder 
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en modifierad KSC utifrån WHO (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag [LÖF], 2019.), 

vilket förutsätter att andra länder även gör. För att inte gå miste om artiklar relevanta för detta 

arbete inkluderades därför samtliga KSC, vilket anses vara en styrka i denna översikt. 

Orsaken till inklussionskriterien rörande hela operationsteamet var att arbete på operationssal 

sker i team och inte enbart av en profession. En beskrivning ur enbart en synvinkel skulle 

möjligen kunna bidra till djupare insyn i en profession, dock skulle det hindra resultatet från 

att kunna generaliseras i ett större sammanhang. Detta kan ses som en styrka i denna 

litteraturöversikt, då perspektiv från hela operationsteamet tas i akt och resultatet skulle på så 

vis kunna appliceras på klinik. Exkludering av artiklar som behandlar andra former av 

checklistor än kirurgi samt överrapportering av patienter till andra enheter grundar sig i att 

dessa inte var intressanta för denna litteraturöversikts syfte. Exklusion av andra former av 

kommunikationsverktyg var för att intresset låg på KSC, då detta är ett av de största 

kommunikations- och samarbetsverktygen som används inom operationssjukvård. 

Patientupplevelser exkluderades då perspektivet på teamarbetet önskades behandlas ur 

operationsteamets uppfattningar.  

 

Två av artiklarna i resultatet i detta arbete redovisade inget konkret etiskt godkännande eller 

resonemang, trots detta valdes de att inkluderas. En av dessa artiklar beskrev endast att 

sjukhusen som inkluderades i studien deltog frivilligt. I Lag om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS, 2003:460), finns det i §3 och §4 en sammanställning av vilken 

forskning som lagen omfattar. Beskrivet i §3 finns forskning som hanterar personuppgifter 

reglerade i kapitel 9 i EU:s dataskyddsförordning för vilka etikprövning krävs (SFS, 

2003:460) och omfattar data som beskriver etniskt ursprung, religiösa eller politiska åsikter 

och övertygelser, facklig aktivitet, genetiska och biologiska uppgifter, uppgifter som kan röja 

identitet av en enskild individ, uppgifter om hälsa, sexualliv samt sexuell läggning (EU, 

2016/679). I §4 beskrivs forskning där person kan eller riskerar att komma till skada fysiskt 

eller psykiskt, forskning på biologiskt material samt forskning på avliden människa (SFS, 

2003:460). Den forskning som bedrivs i de inkluderade studierna svarar ej mot några av dessa 

risker och därför krävs inget etiskt godkännande, vilket förklarar valet att inkludera artiklar 

utan etiskt resonemang. Dock berör denna lag studier utfärdade i Sverige och om liknande lag 

finns i respektive länder representerade i studierna innehar författarna ingen information om. 

Litteraturöversikten är dock utförd i Sverige och bedömning av etiskt resonemang är utförd 

enligt de lagar och förordningar som gäller här.    
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Ytterligare en faktor att beakta är inkluderingen av studier med både kvalitativ samt 

kvantitativ metod. Anledningen till detta var bland annat att den första officiella KSC 

introducerades av WHO år 2008 (WHO, 2008) vilket medför att forskningsområdet är relativt 

ungt. För att inte förlora studier som kunde bidra till detta arbetes resultat gjordes 

bedömningen att inkludering av vartdera metod var av vikt. Östlund, Kidd, Wengström och 

Rowa-Dewar (2011) beskriver fördelar med att använda både kvalitativ samt kvantitativ 

metod, då resultaten som framkommer från dessa metoder kan komplettera varandra. Analys 

sker via så kallad triangulering, vilket innebär att resultat från kvalitativa och kvantitativa data 

relateras till varandra samt till en teoretisk referensram. Med hjälp av detta kan relationerna 

mellan de olika metoderna och teoretiska referensramen förstås bättre och integrering av data 

kan ske enklare. I detta arbete var avsikten att konvergera både det kvantitativa samt 

kvalitativa data i syfte att erhålla en ökad förståelse och fördjupning inom arbetets område, 

vilket kan ses som en styrka.  

 

Vad som initialt kan ses som en svaghet är att denna litteraturöversikt frångick Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] granskningsmallar och istället valdes 

en granskningsmall på rekommendation av Folkhälsomyndigheten (2017). Då det 

inkluderades studier av olika metodik var kvalitetsgranskningen svår att genomföra, eftersom 

det skulle ha krävts att flertalet av SBU:s granskningsmallar användes. Genom att använda en 

granskningsmall som kan appliceras på samtliga studiemetoder kunde kvalitetsbedömningen 

bli mer jämlik och rättvis och baserat på en källa istället för flera. Därför anses detta snarare 

vara en styrka i detta arbete, då kvaliteten på artiklarna kunde bedömas enhetligt.  

En svaghet för detta arbete kan anses vara inkludering av två artiklar bedömda inneha låg 

kvalitet efter kvalitetsgranskningen, detta på grund av låg svarsfrekvens samt stort bortfall. 

Detta är faktorer som kan påverka studiernas reliabilitet (Wallengren & Henricson, 2012), 

vilket i sin tur skulle kunna influera reliabiliteten av denna litteraturöversikt. Beslutet att 

ändock inkludera dessa studier baserades på forskningsområdets ålder och en önskan att inte 

försumma artiklar som kan bidra till djupare förståelse i forskningsfrågan. Dock använde 

majoriteten av de inkluderade kvantitativa artiklarna validerade instrument, vilket kan 

överväga de eventuella brister som kan ha uppstått efter inkludering av studier med låg 

kvalitet. Större delen av de kvalitativa artiklarna nyttjade triangulering för att stärka 

trovärdigheten (Polit & Beck, 2017), vilket även stärker detta arbete. Sammantaget fanns en 

medvetenhet om att inkludering av artiklar med bedömd låg kvalitet kan påverka 

litteraturöversiktens trovärdighet, dock anses styrkorna hos övriga studier väga upp för dessa 
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brister och att trovärdigheten inte bör ha påverkats till den grad att resultatet inte är 

användbart.  

Antalet artiklar inkluderade i denna litteraturöversikt skulle kunna anses som relativt låg. Tre 

av studierna tillhörde dessutom samma projekt, men då resultaten av dessa visade olika 

vinklar av forskningsfrågan valdes dessa att inkluderas. Dock, som beskrivet tidigare, är 

forskningsområdet ungt och sökning av studier utfördes så brett som möjligt. Det finns en 

medvetenhet om att studier som exkluderats till följd av att de inte tillhandagavs kostnadsfritt 

av Uppsala Universitet kan ha påverkat arbetets resultat och att vissa element kan ha missats. 

Dock finns en uppfattning om att de inkluderade studierna har bidragit till ett brett resultat 

som behandlar flertalet faktorer vilka kan komma att bli intressanta för implementering i 

klinik. Däremot är närmare hälften av studierna utfärdade i USA, vilket kan påverka 

generaliserbarheten till svensk operationssjukvård. Detta vägs dock upp genom att resterande 

av studierna behandlar flertalet områden i världen och belyser liknande resultat som studierna 

från USA. Då resultatet i detta arbete behandlar operationsteamets inställningar, attityder och 

uppfattningar samt KSC inverkan på teamet och inte specifika platsbundna arbetsrutiner tros 

resultatet ändå vara generaliserbart till svensk miljö, då mänskliga faktorer troligen inte skiljer 

sig stort världen över.  

Slutsats 

KSC är ett välkänt redskap för kommunikation och samarbete i operationssalen. Dock är det 

inte alltid lika enkelt som det kan förefalla. Personliga förhållningssätt, ledarskap, tid och 

kommunikation är sådant som påverkar operationsteamets arbete kring KSC. Även KSC har i 

sin tur inverkan på hur väl teamarbetet utförs och erfars. Det är ett komplext samspel mellan 

olika professioner samt KSC som avgör hur god kommunikationen inom operationsteamet är. 

En förståelse för denna komplexitet, vilka faktorer som hindrar teamarbete kring KSC och 

vad som bidrar till framgång i samarbetet skulle kunna hjälpa kliniker i sitt arbete med 

följsamheten till KSC, stärkandet av operationsteamet och förbättring av patientsäkerheten. 

Det finns en förhoppning om att denna litteraturöversikt har bidragit till att åskådliggöra vad 

som bidrar till ett gott teamarbete kring KSC och vilka moment som kan behöva förbättras. 

Vidare forskning kan behövas att utfärdas i Sverige för att erhålla en djupare förståelse för 

vilken eventuell problematik som kan föreligga i de svenska operationssalarna. 

Självständighetsdeklaration 

Charlotta Sälik och Serah Engström har i lika stor omfattning bidragit till alla delar i denna 

uppsats. 
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Bilaga 2. Översikt över artiklar inkluderade i resultatet.  
Författare, årtal och 

land 

Studiens syfte Design och metod Deltagare (/bortfall) Huvudresultat Kvalitet/kommentar 

Alidina et al. 2017, 

USA. 

Få insyn i 

operationspersonalens 

uppfattningar kring 

säkerhetschecklistor och dess 

inverkan på säker kirurgi. 

Mixad design, narrativ 

retrospektiv studie.  

 

Analys av svaren på 

feedback/kommentarer i en 

tidigare administrerad enkät (som 

i övrigt bestod av slutna frågor).  

54 före implementering 

(93,1%). 50 efter 

implementering (92,%). 

Implementering av säkerhetschecklista kan 

främja patientsäkerheten dock är stöd för att 

genomföra checklistan essentiell.   

Låg kvalitet.  

Stort bortfall dock relaterat till att 

detta var en del av en annan studie, 

går ej att veta vad/vilken fråga 

personal svarat på samt brister i 

reliabilitet.  

Braaf, Minas & 

Riley 2013, 

Australien. 

Hur time-out utförs i klinisk 

praxis.  

Kvalitativ etnografisk studie.  

 

Observationer och 

semistrukturerade intervjuer. 

125 (ej angivet). Vanligtvis genomfördes endast viss del av 

time-out, då personalen anpassade 

innehållet, timingen och deltagandet efter 

förutsättningarna inne på operationssalen.  

Hög kvalitet.  

Fourcade, Blache, 

Grenier, Bourgain & 

Minvielle 2012, 

Frankrike. 

Identifiera vilka hinder som 

finns för effektiv 

implementering av 

säkerhetschecklista.  

Mixad design,  

longitudinell studie.  

 

Datainsamling från 

patientjournaler, individuella 

intervjuer, frågeformulär och 

observationer.  

18 medicinska centrum, 

16 operationspersonal 

intervjuades, 8 

operationspersonal på 

frågeformulär, 1299 

checklistor (ej angivet). 

De huvudsakliga hindren för 

implementering var tidigare checklistor 

med liknande innehåll, 

kommunikationshinder, tidsperspektiv och 

kunskapsluckor. 

Medel kvalitet. Använder sig utav 

triangulering, dock vagt beskriven 

analysmetod.  

Det framkommer inte om några 

forskningsetiska överväganden 

förutom att deltagarna deltog 

frivilligt. Viss bias då vissa av 

operationsteamet som medverkade i 

intervjuerna var dessutom 

involverad i validiteten av analysen 

som utfördes av forskarna.   

Haynes et al. 2011, 

USA. 

Bedöma relationen mellan 

teamarbete och 

säkerhetsklimat i relation till 

implementering av 

säkerhetschecklista samt dess 

effekt på postoperativa utfall. 

Kvantitativ longitudinell studie. 

 

Enkät (del av SAQ-OR). 

281 före 

implementering, 257 

efter (ej angivet). 

Efter implementering av 

säkerhetschecklista ökade upplevelsen av 

säker kirurgi. 

Hög kvalitet.  

Helmiö et al. 2012, 

Finland.  

Hur ofta checklistan används 

och användarnas åsikter om 

den ett år efter 

implementering.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

 

Frågeformulär. 

100 (5,7%). Ett år efter implementering uppgavs 

säkerheten som hög och överlag var 

operationspersonalen nöjda med 

användandet av checklistan. 

Medel kvalitet. Saknar beskrivning 

av analysmetod av öppna frågor, 

ingen kunskapslucka beskriven samt 

beskriver ej limitations. Det 

framkommer inte om några 

forskningsetiska överväganden. 

Hill, Roberts, 

Alderson & Gale 

2015, 

Storbritannien.  

Undersöka hur 

säkerhetsklimatet i 

operationssalen påverkats 

efter införanden av 

säkerhetschecklista. 

Kvantitativ prospektiv studie. 

 

Enkät (SAQ-OR). 

75 före implementering 

(20%). 

72 efter implementering 

(26%).  

Efter implementering av 

säkerhetschecklistan uppgav personal att 

säkerhetsklimatet på operationssalen hade 

förbättrats. 

Hög kvalitet.  

Hurtado et al. 2012, 

Guatemala. 

Fastställa 

operationspersonalens 

kunskap och acceptans av 

Kvantitativ longitudinell 

deskriptiv studie 

 

147 (1,34%). Trots hög medvetenheten om och 

acceptansen av säkerhetschecklistans finns 

brister i kunskapen om hur denna används 

Låg kvalitet. Analysmetoden är vagt 

beskriven. Ingen redovisning av 

medelvärdet. Ingen tydlig 
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säkerhetschecklistan, 

inklusive egna uppfattningar, 

ett år efter implementering. 

Enkät (modifierad SAQ-OR). korrekt. redogörelse av p-värde i metoden. 

Inget bortfall beskrivet. 

Korkiakangas 2017, 

Storbritannien. 

På vilket sätt teamet samlar 

sig och i vilken utsträckning 

deltagandet skrev vid 

genomgång av 

säkerhetschecklista.  

Kvalitativ longitudinell studie. 

 

Videoinspelning samt etnografisk 

observation. 

24 (ej angivet). Checklistans timing, fördelning av personal 

på salen och hur anvisningar användes var 

nyckelaspekter för hur teamet samlade sig 

inför genomförande av checklistan. 

Hög kvalitet.  

Lingard et al. 2005, 

Kanada. 

Bedöma implementerbarheten 

av en checklista, hur 

checklistan används av 

personalen samt hur 

diskussionerna med hjälp av 

checklistan fungerar.  

Kvalitativ longitudinell studie. 

 

Etnografiska fältanteckningar 

samt intervjuer. 

33 operationspersonal 

(0%), 18 operationer 

(18,18%).  

Checklistan kunde implementeras och 

visade på att det kan vara ett effektivt 

verktyg som främjar informationsutbyte 

och teamsammanhållning. 

Medel kvalitet. 

Både forskarna i studien deltog i 

både implementeringen och 

observationen vilket kan ge bias 

samt var vissa forskare kända för 

deltagarna. Bristande reliabilitet.  

Molina et al. 2016, 

USA. 

Hur operationspersonal 

uppfattar att införandet av 

säkerhetschecklista bidrar till 

säker kirurgi.  

Kvantitativ longitudinell studie.  

 

Enkäter.  

1921 före 

implementering 

(51,6%) 1909 efter 

implementering 

(57,3%). 

Checklistan förbättrade dimensionerna 

inom kommunikation, respekt, kliniskt 

ledarskap, bestämdhet, samt koordination.  

Medel kvalitet. Saknar förklaring 

eller diskussion kring bortfall samt 

något bristande i reliabilitet. 

Dessutom låg svarsfrekvens.   

Singer et al. 2016, 

USA. 

Att undersöka sambandet 

mellan teamarbete och 

följsamhet till checklista och 

dess inverkan på varandra.  

Kvantitativ observationsstudie. 

 

Två bedömningsformulärer, en 

för teamarbete och en för att mäta 

utförande av checklistan.  

207 operationer (ej 

angivet). 

Operatörens stöd, ledarskap, 

kommunikation och teamarbete kan vara 

kopplat till i vilken utsträckning checklistan 

genomförs.  

Medel kvalitet. Datainsamling och 

analys svårt att följa samt 

förekommer en del bias (vilket 

diskuteras av forskarna).  

Det framkommer inte om några 

forskningsetiska överväganden 

förutom att sjukhusen valde frivilligt 

att ingå i studien.  

Sokhanvar, 

Kakemam & 

Goodarzi 2018, Iran. 

Beskriva 

operationspersonalens 

attityder, medvetenhet och 

kunskap om 

säkerhetschecklista och om 

denna har accepterats. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Enkäter. 

167 (13,4%). Generellt hade personalen en positiv attityd 

gentemot användandet av 

säkerhetschecklista och majoriteten kände 

till dess existens samt dess innehåll.  

Medel kvalite. 

Vag beskrivning kring urvalet samt 

insamlingen av datan.  

Takala et al. 2011, 

Finland. 

Undersöka applicerbarheten 

och möjliga fördelar med 

säkerhetschecklista inom 

olika operationsmiljöer. 

Kvantitativ prospektiv pilotstudie. 

 

Flervalsfrågeformulär. 

1748 (ej angivet). Checklistan bidrog till ökad medvetenhet 

om patientrelaterade frågor, typ av ingrepp, 

förväntad risk samt förbättrade 

kommunikationen i teamet. 

Hög kvalitet.  

Ziman, Espin, Grant 

& Kitto 2018, 

Kanada. 

Få insyn o operationsteamets 

uppfattningar, attityder och 

utövanden kring 

säkerhetschecklistor. 

Kvalitativ etnografisk studie. 

 

Observationer och 

semistrukturerade djupintervjuer. 

14 ingrepp, 10 

operationspersonal (ej 

angivet). 

Följsamheten till säkerhetschecklistan var 

påverkad av personalens olika uppfattning 

av vilka delar som ansågs viktiga (eller 

oviktiga). 

Hög kvalitet.  

 

 

 


