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SAMMANFATTNING
Bakgrund: För att arbetet på en operationssal ska fungera behöver kommunikationen vara
effektiv och säker för en god patientsäkerhet. Utifrån detta har WHO utarbetat en checklista
för säker kirurgi som används på operationsenheter världen över. Implementering av
checklistan är en komplex process som kräver ett noga planerat förfarande.
Syfte: Syftet var att undersöka hur WHO:s checklista användes vid två operationsenheter på
ett sjukhus i mellansverige samt att undersöka och jämföra hur implementeringen
genomfördes på enheterna.
Metod: Insamling av data genomfördes på två operationsenheter genom strukturerade
observationer av WHO:s checklista under ”Timeout” och ”Avslutning”. Strukturerade
intervjuer genomfördes med chef på respektive enhet med avseende på
implementeringsprocessen vid införande av checklistan. Som teoretisk referensram har
”Diffusion of Innovation in Service Organizations: Systematic Review and
Recommendations” (Greenhalgh et al., 2004) använts i studien.
Resultat: Den här studien är baserad på 22 observationer och två intervjuer. Resultatet visade
att ”Timeout” och ”Avslutning” utfördes i hög utsträckning, men att följsamheten av alla dess
punkter sammanslagna var 40 % respektive 42 %. Intervjuerna visade att båda enheterna
tillgodosett 54 % av implementeringsfaktorerna utifrån teoretiska referensramen.
Slutsats: Studien visade att WHO:s checklista genomfördes i hög grad men påvisade sämre
följsamhet av punkterna i checklistan. Operationssjuksköterskan kan behöva ta en större plats
i kommunikationen i teamet och genom detta ta ett tydligare ansvar i den perioperativa
omvårdnaden. Betydande implementerings faktorer förbisågs trots att organisationens
mognad för innovationen kunde ses som redo. I en organisation med komplexa
kommunikationsvägar ställs det högre krav på implementeringsprocessen för att införandet av
nya rutiner ska lyckas.

Nyckelord: kommunikation, WHO:s checklista, implementering, perioperativ omvårdnad

ABSTRACT
Background: In order to make work/labor in an operating theater work, communication
needs to be efficient and safe to ensure patient safety. On this basis WHO has published a safe
surgery checklist which is used in operating theaters worldwide. Implementing the checklist
has been a complex process that requires a carefully planned strategy.
Aim: The aim of the study was to examine how the checklist was used in two operating
theater units in a hospital in the middle of Sweden and to examine and compare how the
implementation was conducted in these units.
Method: Collecting data was conducted in two operating theater units using structured
observations of the WHO safe surgery checklist for ”Time out” and ”Sign out”. Structured
interviews with the manager from both units were carried out in terms of the implementation
process while introducing the checklist. ”Diffusion of Innovation in Service Organizations:
Systematic Review and Recommendations” (Greenhalgh et al., 2004) was used as a
theoretical framework in this study.
Result: This study was based on 22 observations and two interviews. The results showed that
the checklist was carried out to a large extent but the compliance of all its items was 40 % and
42 %. The interview material demonstrated that both units had considered 54 % of the
implementation elements according to the theoretical framework.
Conclusion: The results of this study showed that the WHO safe surgery checklist was
carried out to a large extent but revealed less compliance with all its items. The operating
room nurse may need to take a larger place in the team communication and through this take
clearer responsibility in the perioperative nursing care. Significant implementation factors
were overlooked despite the fact that the organization's maturity for innovation could be
viewed as ready. In an organization with complex communication channels it places greater
demands on the implementation process to succeed with the introduction of new procedures.
Keywords: communication, WHO checklist, implementation, perioperative nursing
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BAKGRUND
Hälso- och sjukvården blir en alltmer högteknologisk och komplex verksamhet och
operationssjukvården utgör inget undantag från detta (Sharp, 2012). I operationsteamet ingår
personer från olika yrkeskategorier som har en uppgift i samband med operationens utförande
(Patientförsäkringen, 2013). Det ställer stora krav på kommunikationen i teamet under
operationen för att säkerställa patientsäkerheten (Sharp, 2012).
Kommunikation
För att sjukvården ska fungera effektivt och säkert behövs både verbal och icke-verbal
kommunikation. Från latinets communicare kommer ordet kommunikation och betyder
gemensam. Ordet kan även kopplas ihop med latinets communicatio och det betyder
ömsesidigt utbyte (Sharp, 2012).
Personal inom hälso- och sjukvård är tränade att kommunicera med patienter och närstående i
svåra situationer och är ofta duktiga på detta. När det gäller kommunikation mellan
medarbetare är personalen mindre tränad (Sharp, 2012). Det finns stora risker för
patientsäkerheten när kommunikationen brister (Leonard, Graham & Bonacum, 2004). I
stressade situationer ökar förutsättningarna för en säker vård om en strukturerad
kommunikation med tydliga roller används i teamet (Sharp, 2012). Det finns tidigare
forskning som påtalar svårigheter i informationsöverföring i en operationssal där
kommunikationen kan bli ostrukturerad vilket kan få negativa följder för patientsäkerheten
(Nagpal et al., 2010). I en studie av Wong et al. (2011) förespråkar läkarna interventioner som
kan öka informationsöverföringen i operationssalen så som teamarbete med tydliga roller,
kommunikationsträning, teamkoordination och kommunikationsprotokoll för briefing och
debriefing.
I en studie undersöks möjligheterna till användning av en checklista för att förbättra
kommunikationen i operationssalen. Där framkommer att det är ett effektivt verktyg för att
förbättra kommunikationen. Svårigheter är att identifiera bästa tidpunkt för utförandet av
checklistan (Lingard et al., 2005). En intraprofessionell genomgång med hjälp av en
strukturerad checklista innan operationsstart minskar kommunikationsmissar inom teamet
(Lingard et al., 2008) och bidrar till att förbättra teamsamarbetet och patientsäkerheten
(Oszvald, Vatter, Byhahn, Seifert & Güresir, 2012). Syftet med metoden att använda
checklistor är att systematisera kommunikationen i vårdens frontlinje (Sharp, 2012).
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WHO:s checklista
För säkrare vård kan checklistor vara ett effektivt verktyg inom hälso- och sjukvården
(Socialstyrelsen, 2013). En checklista för säker kirurgi, ”Surgical Safety Checklist” kom 2008
från World Health Organisation [WHO] (Patientförsäkringen, 2013) och har utarbetats för att
öka patientsäkerheten vid operationer (Socialstyrelsen, 2013). Checklistan består av tre delar,
”Sign in” innan induktion av anestesi, ” Time out” innan hudincision och ”Sign out” innan
patienten lämnar operationssalen. Dessa delar av checklistan innehåller 19 punkter. I den
översatta versionen till svenska presenteras checklistans tre delar som ”Förberedelse”,
”Timeout” och ”Avslutning” och består av 22 punkter (bilaga 1). WHO rekommenderar att
det utses en person som ansvarar och initierar checklistan och att alla i teamet på
operationssalen stannar upp vid genomförandet (Patientförsäkringen, 2013; WHO, 2009).
Detta bidrar till en bättre följsamhet i genomförandet av checklistan (Hannam et al., 2013).
Det åligger vårdpersonalen att arbeta systematiskt för att främja patientsäkerhet (SFS,
2010:659) och användandet av checklistan bidrar till en förbättrad administration av
antibiotika och minskning av postoperativa komplikationer samt minskad dödlighet (Haynes
et al., 2009). Att använda checklistan förbättrar samarbetet inom teamet och
kommunikationen rörande kritiska moment, postoperativa ordinationer och
rekommendationer (Fudickar, Hörle, Wiltfang & Bein, 2012; Lepänluoma, Takala,
Kotkansalo, Rahi & Ikonen, 2013; Takala et al., 2011). Det är även genomförbart att använda
checklistan vid akuta operationer där en minskning av komplikationer i samband med akut
kirurgi ses efter implementering av checklistan (Weiser et al., 2010). WHO presenterar via
Patientförsäkringens hemsida en bruksanvisning och ett utbildningsmaterial som kan
användas vid implementering av checklistan (Patientförsäkringen, 2013).
Checklistans positiva effekter har dokumenterats utifrån att alla dess punkter tagits med och
inte bara att de tre delarna, ”Förberedelse”, Timeout” och ”Avslutning”, har initierats (van
Klei et al., 2012). Pickering et al., (2013) identifierade några vanligt förekommande problem
gällande användningen av checklistan. ”Timeout” initieras ofta men följsamheten av
checklistans alla moment är bristfällig eller att alla i teamet inte medverkar aktivt under
genomgången av checklistan. ”Avslutning” är den del som oftast lämnas ogjord och initieras i
endast 8,8 % av alla operationer vilket kan indikera att momentet är svårt att applicera i den
kliniska verksamheten. Även en svensk studie från 2013 identifierade liknande problem med
följsamheten vilket resulterar i att momentet inte samlar teamet inför den stundande uppgiften
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så som WHO avser med checklistan (Rydelfäldt, Johansson, Odenrick, Åkerman & Larsson,
2013). Då fördelarna med checklistan är tydligt associerade med hur väl den utförs belyste
Hannam et al. (2013) vikten av implementeringsprocessen.
Implementering
Hälso-sjukvården är ett område som i praktiken ska vara baserad på vetenskap (Svensk
sjuksköterskeförening, 2013). För att ny kunskap ska kunna användas i verksamheten måste
den implementeras (Socialstyrelsen, 2012). Ordet implere från det latinska språket har
betydelsen ”att fylla” och ”att fylla upp”. Implementering har ingen officiell definition men
brukar beskrivas som att ”genomföra, införa, förverkliga, applicera, utföra och sätta i verket”
(Nilsen & Roback, 2010). Enligt Grol och Grimshaw (2003) är implementeringen en komplex
process som påverkar resultatet av införandet av ny evidens. WHO rekommenderar en strategi
för implementering och presenterar ett material för detta (Patientförsäkringen, 2013; WHO,
2009).
En strukturerad implementering med teamledare och träning ökar kvalitén vid användning av
checklistan (Fudickar et al., 2012). Tillsammans med teamträning bidrar checklistan till
minskning av postoperativa komplikationer hos patienter vid allmän kirurgi efter 30 dagar.
Teamträning bidrar till en strategi för kommunikation och förser operationspersonal med ett
patientfokuserat förhållningssätt i den perioperativa vården (Bliss et al., 2012). Forskning
inom implementering har undersökt olika aspeker vid införande av evidens i klinisk praxis
som kan påverka och olika modeller sammanställts för att förstå processen (Greenhalgh,
Robert, Macfralane, Bate & Kyriakidou, 2004; Kitson, Rycroft- Malone, Harvey,
McCormack, Seers & Titchen, 2008). Modeller i form av strukturerade verktyg är till exempel
KTA -”Knowledge To Action” (Graham et al., 2006), PARiSH - Promoting, Action on
Research Implementation in Health Services” (Kitson, Rycroft- Malone, Harvey,
McCormack, Seers & Titchen, 2008),
Teoretisk referensram
Utifrån Rogers diffusionsteori (2003) har innovationsforskningen vidareutvecklats av
Greenhalgh et al. (2004). Implementeringen av innovationer är en komplex process. Det är
många faktorer som en implementering beror på i relation till det initiala beslutet om
antagande och tidiga steg i införandet. Ett flertal element är speciellt associerade med
framgångsrikt införande av rutiner. Greenhalgh et al. (2004) beskriver detaljerat flera olika
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delar så som innovation, användare, influens, organisationens struktur inför innovation,
organisationens mognad inför innovation och yttre kontext.
Innovation
Innovationens styrkor och svagheter kan förtydligas på olika sätt. Om innovationen är enkel
att förstå och att använda samt om den kan ge tydliga fördelar för användaren ökar dess
chanser för att implementeras väl. Det är även viktigt att innovationen är kompatibel och
flexibel med verksamheten där den ska implementeras och att den gör en synlig nytta. Om
innovationen är testbar och modifierbar är det lättare för användarna att delta i processen.
Genom att kunna utvärdera och påverka blir det lättare för användarna att arbeta med en
intervention. Det krävs en balans mellan för- och nackdelar med innovationen för att det inte
ska kännas för riskfyllt. Ett underlag av kunskap om hur innovationen ska användas behövs
för att den ska kunna appliceras i verksamheten (Greenhalgh et al., 2004).
Användaren
Människor är generellt inte passiva mottagare för nya innovationer utan är av naturen
uppsökande, experimenterande och utvärderande av nya idéer. Underlättande faktorer för en
god implementering utgörs av användare som är kunnig, motiverad samt upplever ett behov
av förändringen och som överensstämmer med personens mål och värderingar. En
välinformerad användare som är införstådd med innovationens effekter, hur den ska användas
och erhåller möjlighet till träning och stöd i processen ökar möjligheterna till en god
upptagning av innovationen. Teambaserad träning kan vara effektivare än individuell träning
vid implementering av komplex teknologi som kräver att det finns ett högkvalitativt
träningsmaterial tillgängligt. Feedback som är korrekt och ger kontinuerlig information om
implementeringsprocessen ökar chansen för införandet av en ny rutin (Greenhalgh et al.,
2004).
Influens
Olika influenser kan hjälpa till att sprida en innovation. Nyckelpersoner, informella ledare
eller andra personer med goda sociala relationer som stöder och marknadsför innovationen
kan öka chanserna att lyckas med implementeringen. Externa konsulter är ett annat sätt att få
hjälp med mål och strategier under ett förbättringsarbete (Greenhalgh et al., 2004).
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Organisationens struktur inför innovation
Organisationsstrukturen inverkar på chanserna att lyckas med innovationen genom
multidisciplinära team, kunskap och resurser samt möjlighet att kunna decentralisera
beslutstagningen. Organisationen i sig måste vara redo för förändring och ha en kultur som tar
till vara på och stödjer sin personal till uppsökande av ny evidens och uppmuntra dess
implementering. Även ett tydligt ledarskap med tydliga mål i verksamheten som stöttar
införande av ny evidens är viktigt då det kan innebära att invanda rutiner som funnits sedan
länge kan behöva brytas. Att det finns support av högsta ledningen ingår också i en lyckad
implementeringsprocess (Greenhalgh et al., 2004).
Organisationens mognad inför innovation
Organisationens förändringsbenägenhet vid införande av innovationer och hur personalen
upplever situationen är ett mått på organisationens mognad. Om en innovation passar in i
befintliga värderingar, normer, strategier, mål, stödjande teknologi, bedömning och
utvärdering har den lättare att bli upptagen. Om stödjande personer av innovationen är mer
strategiskt utplacerade än motståndarna är det mer troligt att innovationen tas upp. En
underlättande faktor är att det finns en budget från start och resurser är adekvata och
kontinuerliga. Om organisationen har ett system för att mäta och utvärdera inverkan av
innovationen är det troligare att den tas upp och blir kontinuerlig (Greenhalgh et al., 2004).
Yttre kontext
Beslut om antagande av en innovation och effekten av implementering i en organisation beror
på ett flertal yttre influenser. Influenser från liknade organisationer är viktiga. När
innovationen är beskriven som en generell norm gynnas införandet av ett nätverk inom
organisationen. För att sprida innovationen i organisationen kan utryckta mål och värderingar
underlätta samt att nätverket leds av professionella förespråkare inom hälso- och sjukvården
(Greenhalgh et al., 2004).

Den teoretiska referensramen som presenteras i ”Diffusion of Innovation in Service
Organizations: Systematic Review and Recommendations” har använts i datainsamling,
resultat och diskussionsdelen med avseende på implementeringen (Greenhalgh et al., 2004).
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Problemformulering
WHO:s checklista har sedan några år tillbaka implementerats på sjukhusets operationsenheter.
Tidigare forskning visar på bristande följsamhet av WHO:s checklista i den perioperativa
vården som kan påverka patientsäkerheten. Implementering av ny evidens är en komplex
process och det finns olika modeller som stöd vid införandet. En tänkbar orsak till bristerna i
användandet av checklistan kan vara implementeringsförfarandet.
Syfte
Syftet var att undersöka hur WHO:s checklista användes vid två operationsenheter på ett
sjukhus i mellansverige samt att undersöka och jämföra hur implementeringen genomfördes
på dessa enheter.
Frågeställningar
1. I vilken utsträckning används och hur genomförs WHO:s checklista på respektive
operationsenhet?
2. Vilka punkter i WHO:s checklista berörs vid ”Timeout” och ”Avslutning” på
respektive operationsenhet?
3. Genomförde ledningen implementeringen av WHO:s checklista på respektive
operationsenheterna utifrån områdena i den teoretiska referensramen: innovation,
användare, influens, organisationens struktur inför innovation, organisationens
mognad inför innovation och yttre kontext?
4. Finns skillnader i implementeringen av WHO: checklista mellan de två
operationsenheterna utifrån områdena i den teoretiska referensramen: innovation,
användare, influens, organisationens struktur inför innovation, organisationens
mognad inför innovation och yttre kontext?
5. Finns mönster mellan implementeringsförfarandet och användningsgraden av WHO:s
checklista på de två enheterna?

METOD
Design
Studien genomfördes som en prospektiv, icke-experimentell studie i en deskriptiv design med
en kvantitativ ansats.
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Urval
Bekvämlighetsurval är ett effektivt urval vid studier då mycket information önskas från ett
mindre antal händelser (Polit & Beck, 2013). I studien användes ett bekvämlighetsurval för att
hinna observera så många operationer som möjligt under en vecka. Två verksamhetsområden
med deras operationsenhet på ett sjukhus i mellansverige tillfrågades om deltagande i studien.
De utvalda operationsenheterna hade implementerat WHO:s checklista och dokumenterat
rutiner för användning i kvalitetsdokument och på enhetens hemsida. På operationsenhet 1 var
kriterierna för användandet av checklistan att patienterna fick generell anestesi och på
operationsenhet 2 var beslutet att använda checklistan på alla operationer oavsett
anestesiform.
Inklusionskriterierna i studien var operationer med planerad operationstid på maximalt tre
timmar, och som stod på operationsprogrammet under de aktuella dagarna som
observationerna genomfördes. Operationer som var längre än tre timmar och på
operationsenhet 1 inte genomfördes under generell anestesi exkluderades. Ett bortfall förekom
under datainsamlingsperioden på grund av att komplikationer tillstötte vid en operation som
medförde att operationstiden blev för lång. Totalt observerades 22 operationer, 12 operationer
från operationsenhet 1 och 10 operationer från operationsenhet 2. En intervju per
operationsenhet genomfördes med en avdelningschef eller gruppchef, totalt innebar detta två
intervjuer i denna studie.
Datainsamlingsmetod
Ett formulär används vid genomförande av en strukturerad observation för att dokumentera
speciella händelser (Polit & Beck, 2013).
Observationsprotokoll
Studerande av fenomen genom direkt observation är en teknik som ger möjlighet för
datainsamling utan att den observerade deltagarens uppfattning kan påverka resultatet (Polit
& Beck, 2013). WHO:s checklista för säker kirurgi innehåller momenten ”Förberedelse”,
”Timeout” och ”Avslutning”. Momentet ”Förberedelse” observerades inte i denna studie på
grund av att den endast delvis genomfördes muntligt vilket försvårade observationen.
Observationerna genomfördes separat av observatörerna utifrån två protokoll som innehöll
alla punkter i ”Timeout” och ”Avslutning” från den svenska versionen av WHO:s checklista
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för säker kirurgi (bilaga 2 och 3). Observationsprotokollet var utformat i tre delar:
Del 1 – Genomförs ”Timeout” och ”Avslutning”?
Del 2 – Vem initierar ”Timeout” och ”Avslutning”? Stannar alla i operationsteamet upp i
momentet?
Del 3 – Alla punkter i WHO:s checklista under ”Timeout” och ”Avslutning”.
WHO:s checklista för säker kirurgi
”Timeout” innehåller 14 punkter

”Avlutning innehåller 6 punkter

- ”Bekräfta att alla medlemmar i laget
presenterat sig med namn och roll”

Bekräftas muntligen:
- ”Vilket ingrepp har införts?”

Alla bekräftar muntligt:

- ”Att antal instrument och nålar stämmer”

- ”Patient ID”

- ”Hur preparat är märkta”

- ”Plats för incision”
- ”Planerad operation”

- ”Finns problem med utrustningen som
behöver uppmärksammas?”

Anestesipersonalens bedömning:

- ”Operatör/anestesiläkare/sjuksköterska

- ”Finns några patientspecifika eller
anestesiologiska problem?”

och operationssjuksköterska går igenom
huvudpunkterna för det initiala

Operationssjuksköterskans bedömning:

postoperativa omhändertagandet”

- ”Har sterilitet bekräftats?”

- ”Vad kan vi bra? Vad kan vi göra bättre

- ”Finns några problem med utrustning eller
annat?”

nästa gång?”

- ”Är patienten korrekt upplagd?”

(Patientförsäkringen, 2013)

Operatörens bedömning:
- ”Vilka kritiska oväntade moment finns?”
- ”Operationens längd”
- ”Förväntad blodförlust”
Följande punkter bekräftas:
- ”Har antibiotikaprofylax givits inom de senaste
60 minuterna?”
- ”Har trombosprofylax givits enligt
ordination?”
- ”Visas nödvändig bildinformation?”
(Patientförsäkringen, 2013)
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Operationsenhet 2 använde en modifierad checklista. Modifieringen består av att under
”Avslutning” ska punkten ”att antal instrument, torkar och nålar stämmer” bekräftas av
operationssjuksköterska innan suturering av operationssåret påbörjas. Under ”Timeout” och
”Avslutning” observerades vem i operationsteamet som initierade momentet och om alla i
teamet stannade upp i arbetet och fokuserade på genomgången av checklistan.
Observationsprotokollets del 1 och 3 bestod av ja och nej frågor. I analysen var Ja svar = Ett
poäng och Nej svar = Noll poäng. En interraterbedömning genomfördes för att testa
observationsprotokollet innan studiens start (Polit & Beck, 2013). För att minska risken för att
observatörerna bedömde punkterna i protokollet olika genomfördes en observation under en
operation av observatörerna tillsammans. Separata protokoll användes under observationen
och jämfördes efter operationens slut för att säkerställa samstämmighet vid kommande
observationer och för att testa protokollet. ”Timeout” och ”Avslutning” var de delar i
checklistan som observerades på grund av att dessa två delar gjordes muntligt när hela teamet
var samlat på operationssalen. Det som uppmärksammades under interraterbedömningen var
vikten av observatörens placering i operationssalen för att kunna uppfatta kommunikationen i
operationsteamet på bästa sätt. Observatörerna uppfattade alla delar i observationsprotokollet
lika och inga ändringar gjordes i protokollet.
Intervju
Intervju med respektive avdelningschef eller gruppchef genomfördes enligt ett formulär med
strukturerade frågor. Ett redan existerande frågeformulär fanns inte att tillgå vilket föranledde
att ett frågeformulär konstruerades. Frågorna till intervjun (bilaga 4) utformades utifrån den
valda teoretiska referensramen beskriven i Greenhalgh et al. (2004). Initialt översattes de
olika begreppen och grupperades. Därefter formulerades frågor med möjlighet att ge en bild
av implementeringsprocessen och kunna besvaras av avdelningschef/gruppchef på respektive
operationsenhet.
• Fråga 1-10 berörde innovationen (WHO:s checklista): kompabilitet, komplexitet, risk,
fördelar, nytta, användarkunskap, testbarhet och modifierbarhet.
• Fråga 11-20 berörde användare (operationsteamet): motivation, information, utbildning och
feedback.
• Fråga 21-25 berörde influenser: extern influens och nyckelpersoner i organisationen.
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• Fråga 26-30 berörde organisationens struktur inför innovation: ledarskap, kommunikation
inom organisationen, delegering och resurser.
• Fråga 31-37 berörde organisationens mognad inför innovation: förändringsbenägenhet,
bedömning av innovationen, utvärdering, feedback, mål och vision.
• Fråga 38- 39 berörde yttre kontext: inflytande och spridningsstrategier.
En interraterbedömning av intervjufrågorna utfördes genom att en avdelningschef från en
annan operationsenhet. Intervjun gjordes av båda författarna tillsammans och inga frågor i
formuläret ändrades. Intervjufrågorna, förutom fråga 10 och 22, bestod av ja och nej frågor. I
analysen var Ja svar = Ett poäng och Nej svar = Noll poäng. Fråga 10 angav vilket år
checklistan implementerats och svarsalternativen för fråga 22 var anestesisjuksköterska,
operationssjuksköterska, kirurg, anestesiläkare och undersköterska.
Tillvägagångssätt
För godkännande av genomförande av studien gjordes en skriftlig förfrågan till
verksamhetschefen för respektive operationsenhet. Information om studien gavs muntligt till
personal på respektive operationsenhet i samband med morgonmötet vid två tillfällen veckan
innan observationernas genomförande.
Observationerna gjordes genom iakttagelser under pågående operation och skrevs ner med
hjälp av penna i det avsedda formuläret (Polit & Beck, 2013). Observatörerna befann sig i
operationssalen klädda i operationskläder utan aktivt deltagande. Observatörerna genomförde
observationerna var och en för sig på varsin operationsenhet. På morgonen gjordes en
genomgång av operationsprogrammet på respektive operationsenhet för att välja ut
operationer utifrån tidigare beskrivna urvalskriterier. Efter halva datainsamlingsperioden bytte
observatörerna enhet med varandra för att undvika att falla in i en rutin och bedöma
observationerna slentrianmässigt över tid. Observationen startade när operatören kom in i
operationssalen och avslutades när operatören gick ut ifrån operationssalen. Punkter som
ingår i checklistan som diskuterades utanför ”Timeout” och ”Avslutning” och som sedan inte
togs upp under genomgången av checklistan registrerades inte med som att de var utförda.
Två intervjuer genomfördes i studien, en på respektive operationsenhet med berörd
avdelningschef eller gruppchef. Intervjuerna utfördes med hjälp av ett strukturerat
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frågeformulär och observatörerna gjorde dessa enskilt på varsin operationsenhet och tog 1520 minuter.
Etiska övervägande
Detta arbete omfattades inte av Etikprövningslagen då studien utfördes inom en
högskoleutbildning på avancerad nivå (Codex, 2013). Men de berörda individerna skyddades
genom att etisk hänsyn togs med avseende på informerat samtycke, konfidentialitet och
anonymitet (Polit & Beck, 2013). Insamling eller registrering av patientens personuppgifter
gjordes inte. Observationernas fokus var på operationsteamets samarbete och kommunikation
vid genomförandet av WHO:s checklista. Projektplanen lämnades till verksamhetscheferna
inför godkännande. Muntlig information gavs till personalen på respektive operationsenhet
inför kommande observationer för att kunna fånga upp eventuella frågor innan
observationernas start. Observatörerna var medvetna om att denna situation kunde upplevas
som utsatt för operationsteamet då deltagarna inte hade en djupare insyn i
observationsprotokollet och heller inte gavs en chans att kunna motivera sina handlingar. Den
berörda personalen blev informerad om att det var ett frivilligt deltagande.
Operationsenheterna och deltagarna namngavs inte och inga personuppgifter har noterats eller
dokumenterats. Det kan även upplevas som positivt att momentet lyfts fram. Den etiska
vinsten kan anses överstiga de negativa aspekterna av att bli observerad då studiens mål är att
värna om patientsäkerheten i samband med operationer.
Bearbetning och analys
För sammanställning och beskrivning av data används deskriptiv analys (Polit & Beck, 2013).
Efter datainsamlingen bearbetades materialet i Excel och redovisades i deskriptiv analys.
Deskriptiv analys innebär att materialet från datainsamlingen redovisas i procent (%),
nummer (n), medelvärde (m) och median (md). Standardavvikelse (SD) brukar användas som
komplettering av medelvärdet. Medelvärde och medianvärde kan kompletteras med
spridningsmått. Icke numeriskt material måste kodas innan det matas in i dataprogrammet.
Icke numeriska värden kan inte redovisas med medelvärde eller median, istället används antal
och procent (Kristensson, 2014). I denna studie blev icke numerisk data från intervjuer
kodade genom att Ja = 1 och Nej = 0.
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Observationsprotokoll: analys
Del 1 - Genomförs timeout och avslutning?

Deskriptiv analys

Del 2 - Vem initierar timeout och avslutning? Deskriptiv analys
Stannar alla i operationsteamet upp i
momentet?
Del 3 - Alla moment i WHO:s checklista

Deskriptiv analys

under timeout och avslutning.

Intervjufrågor: analys utifrån den valda teoretiska referensramen beskriven i Greenhalgh et
al. (2004).
Fråga 1-10: innovationen (WHO:s

Deskriptiv analys utifrån kompabilitet,

checklista).

komplexitet, risk, fördelar, nytta,
användarkunskap, testbarhet och
modifierbarhet.

Fråga 11-20: användare.

Deskriptiv analys utifrån motivation,
information, utbildning och feedback.

Fråga 21-25: influenser i organisationen.

Deskriptiv analys utifrån influenser, extern
influens och nyckelpersoner i organisationen.

Fråga 26 -30: organisationens struktur inför

Deskriptiv analys utifrån ledarskap,

innovation.

kommunikation inom organisationen,
delegering och resurser.

Fråga 31-37: organisationens mognad inför

Deskriptiv analys utifrån

innovation.

förändringsbenägenhet, bedömning av
innovationen, utvärdering, feedback, mål och
vision.

Fråga 38-39: yttre kontext.

Deskriptiv analys utifrån - inflytande och
spridningsstrategier.
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Frågeformuleringar med analys
Fråga 1

Deskriptiv analys.

I vilken utsträckning används och hur

Observationsprotokollet – del 1 och del 2.

genomförs WHO:s checklista på respektive
operationsenhet?
Fråga 2

Deskriptiv analys.

Vilka punkter i WHO:s checklista berörs vid

Observationsprotokollet - del 3.

”Timeout” och ”Avslutning” på respektive
operationsenhet?
Fråga 3

Deskriptiv analys.

Genomförde ledningen implementeringen av

Intervjufrågeformuläret - fråga 1-39.

WHO:s checklista på respektive
operationsenheterna utifrån områdena i den
teoretiska referensramen: innovation,
användare, influens, organisationens struktur
inför innovation, organisationens mognad
inför innovation och yttre kontext?
Fråga 4

Deskriptiv analys.

Finns skillnader i implementeringen av

Intervjufrågeformuläret - fråga 1-39.

WHO: checklista mellan de två
operationsenheterna utifrån områdena i den
teoretiska referensramen: innovation,
användare, influens, organisationens struktur
inför innovation, organisationens mognad
inför innovation och yttre kontext?
Fråga 5

Deskriptiv analys.

Finns mönster mellan

Intervjufrågeformuläret - fråga 1-39.

implementeringsförfarandet och

Observationsprotokollet – del 1, del 2 och

användningsgraden av WHO:s checklista på

del 3.

de två enheterna?
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RESULTAT
Observationer av hur WHO: s checklista genomförs gjordes på två operationsenheter under
fem dagar. Antal observationer var 22, 12 antal på enhet 1 och 10 antal på enhet 2.
Användande och genomförande av WHO:s checklista
”Timeout” genomfördes på båda operationsenheterna vid samtliga observerade operationer.
”Avslutning” genomfördes i 75 % (9/12) på enhet 1 och i 80 % (8/10) på enhet 2 av de
observerade operationerna.
Vid ”Timeout” framkom det att kirurgen initierade genomförandet i 83 % på enhet 1 och i 80
% på enhet 2 (Figur 1). Initiativet till ”Avslutning” delades mellan anestesisjuksköterska,
kirurg och operationssjuksköterska. På enhet 2 var det operationssjuksköterskan som
initierade till 50 % av avslutningarna (Figur 2).

Figur 1. Beskrivning av vilken profession i operationssalen som initierar till ”Timeout”,
utformad i procent.
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Figur 2. Beskrivning av vilken profession i operationssalen som initierar till ”Avslutning”,
utformad i procent

Under genomförandet av checklistan visade resultatet att operationssjuksköterskan stannade
upp i 67 % och undersköterskan stannade upp i 42 % av genomförda ”Timeout” på enhet 1.
På enhet 2 stannade operationssjuksköterskan upp i 50 % och undersköterska i 60 % av
genomförda ”Timeout”. Läkarna stannade upp i ≥ 92 % av genomförda ”Timeout” (Figur 3).
På enhet 1 stannar operationssjuksköterskan upp vid ”Avslutning i 33 % av genomförda
avslutningar. På enhet 2 stannar undersköterskan upp vid ”Avslutning” i 10 % av genomförda
avslutningar (Figur 4). Kirurgerna stannade upp i ≥ 90 % av genomförda ”Timeout” och
”Avslutning”.

Figur 3. Beskrivning av vilken profession i operationssalen som stannar upp vid ”Timeout”,
utformad i procent
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Figur 4. Beskrivning av vilken profession i operationssalen som stannar upp vid ”Avslutning”,
utformad i procent av antal genomförda

Punkter i WHO:s checklista
Punkterna som förekommer under genomgången av ”Timeout” ≥ 75 % är patient ID,
operation och antibiotikaprofylax (Figur 5). Sterilitet, operationslängd, förväntad blodförlust,
uppläggning, bildinformation och trombosprofylax var punkter som berördes i ≤ 25 % av
observationerna (Figur 5). Under momentet ”Avslutning” var ingrepp och postoperativt
omhändertagande både på enhet 1 och enhet 2 berörda i ≥ 60 % (Figur 6).

Figur 5. Följsamhet av punkterna i WHO:s checklista under ”Timeout”.
Utformad i procent av antal genomförda moment.
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Figur 6. Följsamhet av punkterna i WHO:s checklista under ”Avslutning”.
Utformad i procent av antal genomförda moment.

Implementering av WHO:s checklista – genomförande och skillnader
I den här intervjun ingick 37 punkter som identifierats som av betydelse vid
implementeringsprocesser utifrån den tidigare beskrivna teoretiska referensramen
(Greenhalgh et al., 2004).
WHO:s checklista som innovation
Det framkom att WHO:s checklista hade en låg komplexitet och att den var kompatibel med
verksamheten. Det fanns tydliga fördelar med att använda checklistan och riskerna med
checklistan ansågs mindre. I området användarkunskap fanns skillnader mellan
operationsenheterna när det gäller att sprida kunskap om checklistan. På operationsenhet 2
genomfördes inte någon demonstration till personalen av hur checklistan ska användas i
verksamheten vilket gjordes på operationsenhet 1. Testbarheten av checklistan tillgodosågs på
operationsenhet 2 genom att testa checklistan i liten skala innan den infördes på hela enheten,
detta gjordes inte på operationsenhet 1. Resultatet visade att checklistan var modifierbar
utifrån verksamhetens behov och på operationsenhet 2 hade detta tillgodosetts. Nyttan med
checklistan var att den ansågs underlätta det dagliga arbetet.

Operationsteamet som användare
Inom områdena information och utbildning förbisågs flera av faktorerna. Båda
operationsenheterna hade genomfört gemensam introduktion till operationsteamet men inte i
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form av evidensbaserad information. Inga träningsmoment av hur checklistan ska utföras hade
genomförts på någon av operationsenheterna, individuellt eller tillsammans med teamet vid
införandet av checklistan. Operationsenheterna hade inte använt sig av utbildningsmaterialet
på Patientförsäkringens hemsida. Även om ingen av operationsenheterna hade gjort någon
bedömning om motivation hos personalen så uppgav enhet 2 att det fanns ett visst motstånd
mot införandet av checklistan. Kontinuerlig feedback om effekterna av införandet av
checklistan hade delgivits till personalen på enhet1. Möjlighet att utvärdera och modifiera
checklistan hade erbjudits personalen på båda enheterna.

Influens i organisationen
Införandet av checklistan gjordes utan involvering av externa influenser i form av stödperson
utanför operationsenheten. En anestesiläkare fanns som nyckelperson på operationsenhet 1 för
att underlätta införandet.

Organisationens struktur inför införandet av WHO:s checklista
Stöd för implementering av checklistan återfanns i ledarskapet på flera nivåer. Vid
implementeringen fanns multidisciplinär kommunikation inom organisationen, på enhet 1
planerades implementeringen gemensamt med kirurger, anestesi- och operationspersonal.
Operationsenheterna avsatte inte extra tid eller resurser vid införandet av checklistan men
ansvar delegerades till personalen på båda enheterna. Enhet 1 använde ett strukturerat verktyg
vid uppsökande och införande av ny evidens i verksamheten.

Organisationens mognad inför införandet av WHO:s checklista
Båda operationsenheterna hade gjort en bedömning av innovationen, det vill säga checklistan
med avseende på verksamheternas mål och visioner. Operationsenhet 2 hade ett system för att
utvärdera checklistan men ingen av operationsenheterna gjorde fortlöpande mätningar av
resultat eller gav feedback till personalen. Personalens förändringsbenägenhet påverkades av
en brist i patientsäkerheten som föranledde införandet av checklistan på operationsenhet 2.

Yttre kontext vid införandet av WHO:s checklista
Vid införande av checklistan fanns skillnader i enheternas nätverk när det gäller inflytande
och spridningsstrategier. Operationsenhet 1 hade influens från likande verksamhet och
operationsenhet 2 hade samarbete och utbyte med andra enheter.
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Sammanfattningsvis visade resultatet att 20 (54 %) av dessa punkter bejakades i intervjun
med avdelningschef på enhet 1 och i intervjun med gruppchef på enhet 2 (Tabell 1). De
största skillnaderna mellan operationsenheterna låg organisationens struktur och
organisationens mognad.
Tabell 1. Identifierade områden i intervjun med avdelningschef på enhet 1
och intervjun med gruppchef på enhet 2 utifrån den teoretiska referensramen.

Område

Intervju enhet 1
(%)
7/9
(78)
3/10
(30)
1/4
(25)
4/5
(80)
4/7
(57)
1/2
(50)
20/37
(54)

Innovation (n= 9 frågor)
Användare (n= 10 frågor)
Influenser (n= 4 frågor)
Organisationsstruktur (n= 5 frågor)
Organisationsmognad (n =7 frågor)
Yttre kontext (2 frågor)
Totalt (37 frågor)

Intervju enhet 2
(%)
8/9
(89)
3/10
(30)
0/4
(00)
2/5
(40)
6/7
(85)
1/2
(50)
20/37
(54)

1 poäng = ett jakande svar på frågan inom respektive område.

Implementeringsförfarandet och användningsgraden
Resultatet visade att enhet 1 genomförde 40 % och enhet 2 genomförde 42 % av alla
sammanlagda punkter som ingick i ”Timeout” och ”Avslutning” under alla observationer. För
implementeringen visade resultatet från intervjuerna att 54 % av punkterna genomförts i de
undersökta områdena som utgick från Greenhalgh et al. (2004) ”Diffusion of Innovation in
Service Organizations: Systematic Review and Recommendations” (Tabell 2).
Tabell 2. Följsamhet till WHO:s checklista (%) på utförda punkter från ”Timeout” och ”Avslutning”
sammanlagt under alla observationer på de båda operationsenheterna samt alla bejakade intervjufrågor
rörande implementeringsprocessen utifrån den teoretiska referensramen (%).

Undersökt område
Följsamheten av punkterna i "Timeout" och "Avslutning"
Implementering enligt Greenhalgh et al. (2004)
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Enhet 1
40 %
54 %

Enhet 2
42 %
54 %

DISKUSSION
Resultatdiskussion
Resultatet visade att både ”Timeout” och ”Avslutning” genomfördes till en hög grad men att
följsamheten av alla dess punkter var mindre bra. Implementeringen genomfördes med starkt
stöd uppåt i organisationsledet, checklistan upplevdes som ett bra och viktigt verktyg som
speglade verksamheternas mål. Inga extra resurser eller träning avsattes för personalen som
skulle arbeta med checklistan. Intervjuerna visade att båda operationsenheterna tillgodosett
54 % av implementeringsfaktorerna utifrån den teoretiska referensramen.
”Timeout” genomfördes till 100 % på båda enheterna och ”Avlutning” genomfördes till 75 %
respektive 80 %. Det var ett högt antal initierade moment som skulle kunna spegla att
personalen hade arbetat med checklistan under några år och hade ett inarbetat sätt att använda
den. Genomförandet av ”Avslutning” förekom vid färre observationer, dock oftare än vad
som framkommit i tidigare studier (Hannam et al., 2013; Pikering et al., 2013), en förklaring
till detta kan vara Hawthorne effekten, att resultatet påverkats av att operationsteamet var
medvetna om att de var observerade. Pickering et al. (2013) diskuterar i sin studie om orsaken
till att ”Avslutning” genomförs i så låg utsträckning beror på att det är svårt att få momentet
att bli en naturlig del i arbetet då anestesi- och operationssjuksköterskor har mycket att göra
när ”Avslutning” ska genomföras.
Den här studien visade att initiering av ”Timeout” till stor del gjordes av kirurgen men att
initiering av ”Avslutning” alternerade mellan de olika professionerna i teamet. En tänkbar
förklaring skulle kunna vara att det inte fanns en utarbetad rutin för vem i teamet som ska
initiera ”Avslutning” och kanske kändes ”Timeout” mer angeläget för kirurgen då den
utfördes innan start av operationen. En annan bidragande faktor kan vara att
operationsteamets största fokus låg på genomförandet av operationsingreppet istället för på
hela vårdförloppet, vilket kan orsaka att ”Avslutning” inte genomförs. Detta förstärker
motivationen att ha en utarbetad rutin om vem som ska ansvara för att momentet genomförs
då risken skulle kunna ses som större att det glöms bort om ansvaret ligger delat på hela
teamet. Utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt bör båda momenten vara lika viktiga att
genomföra.
I resultatet av studien framkom att anestesipersonalen och kirurgen oftast stannade upp och
deltog under genomgången av både ”Timeout” och ”Avslutning”. Det var vanligt
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förekommande att operationssjuksköterskan och undersköterskan var upptagna med andra
arbetsuppgifter under momenten. Cullati (2013) visar att endast 1 av 79 utförda ”Timeout”
genomförs när hela operationsteamet stannar upp och inte utför andra aktiviteter. En tidigare
studie påvisar likande resultat med bristande fokus under genomförande av checklistan och
observerar att ingen ifrågasätter detta eller gör försök till att bättre samla teamets
uppmärksamhet (Rydenfält et al., 2013). Det föreföll att detta sätt att arbeta med checklistan
var ett accepterat sätt att genomföra momenten. Kanske lyssnade och uppmärksammade
operationssjuksköterskan och undersköterskan det som sades under tiden de utförde andra
sysslor i eftersträvan att vara effektiva. Risken med att personerna i teamet inte stannade upp
och med kroppsspråket visade att de lyssnade skulle kunna uppfattas som nonchalans och leda
till att kommunikationen minskade. Det förefaller som att det borde prioriteras för att inte
viktig information skulle gå förlorad och på detta sätt äventyra patientsäkerheten.
Alla punkter som ingår i checklistan togs inte upp. Under momentet ”Timeout” var det tre
punkter som var mest förkommande (patient ID, operation och antibiotikaprofylax). Under
momentet ”Avslutning” var det två punkter som var mest förkommande (ingrepp och
postoperativt omhändertagande). Då kommunikationen under ”Timeout” och ”Avslutning”
till stor del genomfördes mellan kirurg och anestesipersonalen kan detta vara en bidragande
orsak till att just dessa punkter togs upp.
Det finns en fara i att göra bedömningen att vissa punkter i en checklista är ”mindre viktiga”
och sedan göra en rutin av att inte gå igenom dessa. Det möjliggör en risk för misstag. Det är
precis detta som checklistor ska skydda emot vilket gör att alla steg bör beaktas för att höja
patientsäkerheten (Gawande, 2011). Risken med att hoppa över punkter kan vara att
meningen med checklistan går förlorad.
Flera av punkterna som berördes i låg utsträckning ingick i operationssjuksköterskans
bedömningsområden. Att operationssjuksköterskans deltagande är mindre aktivt är ett
fenomen som också ses i tidigare forskning (Rydenfält et al., 2013). Punkten ”är patienten
korrekt upplagd” togs inte upp vid någon av observationerna, trots att det kunde vara av stor
vikt för att undvika skador som kan uppkomma i samband med positioneringen av patienten.
Den skulle kunna innehålla kommunikation om omvårdande åtgärder som kan behövas under
pågående operation utifrån en personcentrerad aspekt, med tanke på patientens tidigare
sjukdomar och aktuell status. Punkten kan upplevas som otillräckligt belyst i
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bruksanvisningen och skulle kunna medföra att personalen inte såg omfattningen i punkten
vilket sedan kunde vara en bidragande orsak till att det inte togs upp. På den modifierade
checklistan på enhet 2 hade punkten en mindre optimal placering i checklistan mitt emellan
operationssjuksköterskan och kirurgens bedömningsområden. Detta kan bidra till att det blev
mindre tydligt att det var en punkt som ingick i operationssjuksköterskans
bedömningsområde.
Orsaken till att operationssjuksköterskorna inte lyfte sina ansvarsområden i checklistan kan
vara flera. Det kan vara så att kommunikationen på en operationssal var ett invant mönster
och att det kunde kännas obekvämt att inta en ny roll i kommunikationen.
Operationssjuksköterskan kanske kände ansvar för att bli färdig med alla förberedelser inför
start av operationen vilket skulle kunna vara en stressfaktor som orsakar att delaktigheten i
checklistan brister. Det kunde finnas en risk att operationssjuksköterskan inte kände sig
respekterad om checklistan initierades innan alla förberedelser var klara vilket kan bidra till
minskad motivation och delaktighet i momenten. En annan tes kan vara att punkten ”sterilitet
bekräftad” sågs som en punkt som redan var signerad under uppdukningsfasen och som inte
kändes relevant att diskutera i teamet. Operationssjuksköterskan kan tänkas behöva ta en
större plats i kommunikationen i teamet under ”Timeout” och ”Avslutning” och genom detta
kan ett tydligare ansvar tas i den perioperativa omvårdnaden.
De båda enheterna hade checklistan uppsatt på väggen inne på operationssalen men använde
inte detta som hjälp för minnet under genomförandet av momenten. Detta kan vara en
bidragande faktor till att flera av punkterna hoppades över. Genom att en person på
operationssalen har ett ansvar för att gå igenom checklistan punkt för punkt skulle den kunna
utföras mer strukturerat. Den skulle vara ett stöd för att inte något skulle glömmas och att hela
teamet samlades och hade samma utgångsläge inför operationsstarten. Tidigare studier
påvisar fördelar med att använda en checklista där punkterna läses upp en efter en i sin helhet
(Conley., 2011; Cullati et al., 2013; Vats et al., 2010). Teamet hade kunnat behövt arbeta fram
hur checklistan skulle initieras, genomföras och vilket stöd som kunde behövts för en bättre
följsamhet och gemensamt skapat rutiner för detta.
Innovationen, checklistan, upplevdes som att den var kompatibel med verksamheten och var
enkel att förstå som enligt Greenhalgh et al. (2004) är underlättande faktorer för att den ska
tas upp i verksamheten. Svårigheten kan ligga i att få checklistan att fungera i en komplex
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situation som arbetet på en operationssal kan innebära. Personerna i de olika professionerna
som ingår i teamet varierar, vilket ställer högre krav på ett standardiserat arbetssätt när det
gäller genomförandet av checklistan.
Användarna av checklistan fick ingen evidensbaserad information eller teamträning i
samband med införandet. Det är viktigt att information ges i ett tidigt skede för att alla i
personalgruppen ska veta hur och varför en specifik uppgift ska utföras, annars kan denna
uppgift uppfattas olika av alla i gruppen (Carney, West, Neily, Mills & Bagian, 2010;
Greenhalgh et al., 2004; Hannam et al., 2013). Många punkter förbisågs vad gäller
användarna vid implementeringen vilket skulle kunna vara en av de största orsakerna till det
bristande genomförandet av checklistan. Det kan vara så att tid för utbildning och träning
prioriterades bort för att checklistan ansågs vara ett tydligt och enkelt verktyg som inte sågs
som svårt att implementera. Detta kan medföra att det tar längre tid för att nå en bättre
följsamhet av checklistan. En djupare kunskap och medvetenhet om utförandet och fördelarna
med checklistan bör kunna bidra till en ökad förståelse, motivation och delaktighet.
Sjuksköterskor och läkare kommunicerar på olika sätt (Sharp, 2012) vilket kan vara en viktig
anledning till att avsätta resurser för att genomföra teamträning. Många studier pekar på att
det är av stor vikt att träning genomförs multidisciplinärt för att främja samarbete över
gränserna och förbättra kommunikationen. Teambaserad träning som metod är effektivt och
tillsammans med att användarna är välinformerade medför detta att innovationen lättare tas
upp (Fudickar et al., 2012; Greenhalgh et al., 2004). Tidigare erfarenheter är att kirurger ofta
har annat arbete att utföra när de inte opererar, på mottagningar och avdelningar. Detta skulle
kunna medföra att möjligheten till kontinuerliga sammankomster var begränsade. Just denna
aspekt kan medföra att det var ännu viktigare att genomföra teamträning där alla professioner
medverkade, det kan vara något att beakta i framtiden.
Anestesiläkaren som var nyckelperson på en av enheterna kunde troligtvis även ha haft en
gränsöverskridande roll i verksamheten och med möjlighet att knyta samman influenser intern
och externt. Genom sitt sociala nätverk kan dessa influenser ha en drivande kraft som ger
betydelse för att en innovation ska spridas och tas upp i sin omgivning. Gränsöverskridande
influenser är även en roll som diskuteras som en betydande funktion för en effektiv
implementering (Greenhalgh et al., 2004). Nyckelpersoner kan ha en roll för att fånga upp
informella synpunkter från användarna och vara en positiv influens rörande innovationen. En
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tes kan vara att flera nyckelpersoner inom olika professioner skulle kunna behövts för att
stödja implementeringen hos olika yrkeskategorier.
När det gällde organisationens mognad uppgavs båda verksamheterna som redo för införande
av innovationen med checklistan. I intervjuerna med cheferna framkom att det fanns brister i
organisationernas struktur. En tänkbar orsak kan vara att det i verksamheten var en hög press
på produktionen och att då avsätta tid för implementering kom att prioriteras lågt. Dock kan
detta tänkas leda till en mer utdragen och ineffektiv implementering med ett sämre resultat.
Greenhalgh et al. (2004) framhäver att en innovation lättare tas upp i verksamheten om
organisationen är redo för förändringen, har en tydlig och inarbetad modell för införande och
har tillräckliga resurser.
Intervjuerna påvisade skillnad i den yttre kontexten i form av inflytande och samarbete med
andra verksamheter. Eventuellt hade det funnits ett större samarbete över enhetsgränserna om
ett övergripande beslut tagits på hela sjukhuset för att skapa ett nätverk för att underlätta
implementeringen och utvärderingen av checklistan. Greenhalgh et al. (2004) beskriver att
inflytande från omgivande enheter eller verksamheter som redan använder eller stöttar
innovationen är en viktig influens vid implementering av en innovation. Formellt samarbete
kan vara effektivt där syftet är att dela kunskap och idéer.
Metoddiskussion
För att samla in data till studien gjordes observationer i kombination med intervjuer med
strukturerade frågor. Strukturerad observation valdes för att kunna se vem som initierade
checklistan, hur personalen deltog i momentet, i vilken utsträckning checklistan användes och
vilka punkter som togs upp. Det fanns en risk att observatörerna inte uppfattat all
kommunikation mellan teamets medlemmar på grund av hög ljudnivå, från till exempel
apparatur, ventilation och musik. Det kunde även vara svårt att uppfatta kommunikation
genom munskydd och i de fall när det fanns många personer på salen kunde observatören ha
svårigheter med att se all personal.
För att samla in data om användandet av WHO:s checklista samt implementeringen gjordes
strukturerade observationer och intervjuer. Enligt Polit & Beck (2013) kan observationer
användas för att samla in både verbal och icke verbal kommunikation. Polit & Beck (2013)
menar att en enkätstudie kan väljas för att få ett större material men genom att göra
observationer istället kan inte deltagarna påverka resultat i lika stor utsträckning.
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Intervjufrågorna hade kunnat sändas till berörda chefer men intervjuer valdes för att kunna ge
möjlighet att kunna förklara vissa begrepp. Datainsamlingen via intervjuer med strukturerade
frågor var en metod som gav en ytlig bild av respektive enhets implementeringsförfarande.
Icke-strukturerade frågor eller en mer djupgående intervjuteknik hade kunnat ge en mer
nyanserad bild men bedömdes som svår att utföra i kombination med observationerna inom
ramen av detta arbete. Om intervjuer med personalen genomförts hade detta kunna gett ett
annat perspektiv och en mer komplett bild av implementeringen.
Icke-numeriskt material som redovisas i procent och antal bör innehålla ett större material för
att inte ge ett missvisande resultat (Kristensson, 2014). Då antalet observationer var olika på
de respektive operationsenheterna valdes att komplettera redovisningen med procent för att
mer rättvist kunna jämföra resultatet från operationsenheterna.
Reliabilitet
Då observationerna och intervjuerna genomfördes separat av observatörerna på varsin enhet
gjordes en interraterbedömning, detta stärker enligt Polit & Beck (2013) reliabiliteten i
studien med avseende på att observatörerna gör en likvärdig bedömning av punkterna som
ingår i studien. I samband med interraterbedömning uppmärksammade observatören vikten av
placeringen på operationssalen för att kunna följa kommunikationen i teamet på ett optimalt
sätt.
Resultat kan ha påverkats genom närvaro av observatörerna i operationssalen, Hawthorne
effekten, genom att deltagarna var medvetna om att de var studerade (Polit & Beck, 2013). De
visste att WHO:s checklista observerades men inte i vilken omfattning det genomfördes. Om
deltagarna inte fått denna information hade resultatet kunnat bli mindre påverkat men det
skulle kunna bidragit till att deltagarna känt sig mer utsatta under observationen.
De slutna intervjufrågorna gav inte utrymme för vidareutveckling av svaren, vilket kan vara
av intresse för att få en mer korrekt bild av implementeringen. Intervjufrågornas formulering
kan påverka tolkning av frågorna och detta sänker frågeformulärets reliabilitet.
Intern och extern validitet
För att säkerställa en hög validitet ska instrumentet enligt Polit & Beck (2013) och
Kristensson (2014) mäta det som avses att mäta. Enligt Kristensson (2014) menar Shadish att
med intern validitet menas att studiens resultat relaterar till det som resultatet påstår.
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Standardiserade mätinstrument minskar möjligheten för att observatörerna ska ändra sitt sätt
att bedöma det som observeras.
Då observationsprotokollet var formulerat på ett standardiserat sätt utifrån WHO:s checklista
bidrar det till att höja den interna validiteten. Intervjufrågorna har formulerats utifrån den
valda teoretiska referensramen men flera av områdena som finns beskrivna ansågs inte
möjligt att kunna besvaras genom intervju med en person i chefposition. Detta sänker
validiteten på frågeformuläret. Kristensson (2014) plockar fram att det största hotet mot intern
validitet är att urvalet inte är representativt. Även om antalet observationer i studien var ett
mindre antal så genomfördes dessa i en representativ miljö där styrande dokument fanns
angående checklistans användande. I Kristensson (2014) menar Shadish att extern validitet
visar på möjligheten att generalisera studieresultatet. Då denna studie var av mindre storlek
och ett icke-slumpmässigt urval gjorts kunde inte resultatet generaliseras.
Praktisk betydelse
I operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning beskrivs att WHO:s checklista ska
användas i samverkan med andra personer i operationsteamet för att säkerställa god omvårdad
för patienten (Riksföreningen för operationssjukvård, 2014). Studien belyser hur teamet i
operationssalen genomför checklistan och vilka punkter under ”Timeout” och ”Avslutning”
som används och vad som behöver förbättras.
Kunskap om implementeringsprocessens olika komponenter är av betydelse vid införande av
evidensbaserad vård i klinisk praktik. I operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning
ingår det att både självständigt och tillsammans med andra kunna implementera
evidensbaserad vård i verksamheten (Riksföreningen för operationssjukvård, 2014). Studien
belyser vikten av planering vid införandet av en innovation och det är av vikt att
implementeringen genomförs tillfredsställande med stöd av en modell så att kunskapen
effektivare når fram till patienten. En interventionsstudie utifrån en strukturerad modell skulle
kunna bidra till ökad kunskap och användning av checklistan.
Slutsats
Studien visade att WHO:s checklista genomfördes i hög grad men påvisade sämre följsamhet
av punkterna i checklistan. Operationssjuksköterskan kan behöva ta en större plats i
kommunikationen i teamet och genom detta ta ett tydligare ansvar i den perioperativa
omvårdnaden. Betydande implementerings faktorer förbisågs trots att organisationens
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mognad för innovationen kunde ses som redo. I en organisation med komplexa
kommunikationsvägar ställs det högre krav på implementeringsprocessen för att införandet av
nya rutiner ska lyckas.

27

REFERENSER
Bliss, L.A., Ross-Richardson, C.B., Sanzari, L.J., Shapiro, D.S., Lukianoff, A., Bernstein, BA. & Ellner, S. (2012). Thirty- day outcomes support implementation of a surgical safety
checklist. Journal of the American college of surgeons, 215(6), 766-776.
doi:10.1016/j.jamcollsurg.2012.07.015
Carney, B.T., West, P., Neily, J., Mills, P.D. & Bagian, J.P. (2010). Differences in nurse and
surgeon perceptions of teamwork: implications for use of a briefing checklist in the or. AORN
Journal, 91(6), 722-729. doi: 10.1016/j.aorn.2009.11.066.
Codex – Regler och riktlinjer för forskning. (2013). Humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning. Uppsala: Codex. Hämtad 15 januari, 2014, från
http://www.codex.uu.se/forskninghumsam.shtml
Conley, D.M., Singer, S.J., Edmondson, L., Berry, W.R. & Gawande, A.A. (2011). Effective
surgical safety checklist implementation. Journal of the American College of Surgeons, 212
(5), 873-9. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2011.01.052
Cullati, S., Le Du, S., Raë, A-C., Micallef, M., Khabiri, E., Ourahmoune, A.,… Chopard, P.
(2013). Is the Surgical Safety Checklist successfully conducted? An observational study of
social interactions in the operating rooms of a tertiary hospital. BMJ Quality Safety 22, 639–
646. doi:10.1136/bmjqs-2012-001634.
Fudickar, A., Hörle, K., Wiltfang, J. & Bein, B. (2012). The effect of the WHO Surgical
Safety Checklist on complication rate and communication. Deutsches Ärzteblatt
International, 109(42), 695-701. doi: 10.3238/arztebl.2012.0695.
Gawande, A. (2011). The checklist. How to get things right. Croydon: CPI Bookmarque Ltd
Graham, I.D., Logan, J., Harrison, M.B., Straus, S.E., Tetroe, J., Caswell, W. & Robinson, N.
(2006). Lost in knowledge translation: time for a map? The Journal of Continuing Education
in the Health Professionals 26(1), 13-24. doi: 10.1002/chp.47
Greenhalgh, T., Robert, T.G., Macfralane, F., Bate, P. & Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of
Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations. The
Milbank Quarterly, 82(4), 581-621. doi:10.1111/j.0887-378X.2004.00325.x
Grol, R. & Grimshaw, J. (2003). From best evidence to best practice: effective
implementation of change in patients´ care. Lancet, 362, 1225-1230.
Hannam, J.A., Glass, L., Kwon, J., Windsor, J., Stapelberg, F., Callaghan, K.,… Mitchell, S.J.
(2013). A prospective, observational study of the effects of implementation strategy on
compliance with a surgical safety checklist. BMJ Quality & Safety, 22(11), 940-947. doi:
10.1136/bmjqs-2012-001749
Haynes, A.B., Weiser, T.G., Berry, W.R., Lipsitz, S.R., Breizat, A.H., Dellinger, E.P.,…
Gawande, A. (2009). Safe surgery saves lives study group. A surgical safety checklist to
reduce morbidity and mortality in a global population. New England Journal of Medicine,
360, 491–499. doi: 10.1056/NEJMsa0810119

28

Kitson, A., Rycroft- Malone, J., Harvey, G., McCormack, B., Seers, K. & Titchen, A. (2008).
Evaluating the successful implementation of evidence into practice using the PARiHS
framework: theoretical and practical challenges. Implementation Science, 3(1), 1-12. doi:
10.1186/1748-5908-3-1.
Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik -för studenter
inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur.
Leonard, M., Graham, S. & Bonacum, D. (2004). The human factor: the critical importance of
effective teamwork and communication in providing safe care. Quality Safety Health Care,
13(1), 85-90. doi:10.1136/qshc.2004.010033
Lepänluoma, M., Takala, R., Kotkansalo, M., Rahi, M. & Ikonen, T.S. (2013). Surgical,
safety checklist is associared with improved operating room safety culture, reduced wound
complications, and unplanned readmissons in a pilot study in neurosurgery. Scandinavian
Journal of Surgery, 103, 66-72. doi:10.1177/1457496913482255.
Lingard, L., Espin, S., Rubin, B., Whyte, S., Colmenares, M., Baker, G.R.,… Reznick, R.
(2005). Getting teams to talk: development and pilot implementation of a checklist to promote
interprofessional communication in the OR. Quality Safety Health Care 14, 340-346. doi:
10.1136/qshc.2004.012377
Lingard, L., Regehr, G., Orser, B., Reznick, R., Baker, R.G., Doran, D.,… Whyte, S. (2008).
Evaluation of a preoperative checklist and team briefing among surgeons, nurses, and
anesthesiologists to reduce failures in communication. Archives of surgery, 143(1), 12-17.
doi:10.1001/archsurg.2007.21.
Nagpal, K., Vats, A., Lamb, B., Ashrafian, H., Sevdalis, N., Vincent, C. & Moorthy, K.
(2010). Information transfer and communication in surgery: a systematic review. Annals of
surgery, 252(2), 225-39. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181e495c2.
Nilsen, P. & Roback, K. (2010). Implementering, kunskap ch lärande – en begreppsmässig
platform. P. Nilsen (red.). Implementering. Teori och tillämpning inom häslo- och sjukvård.
(ss. 51-69). Lund: Studentlitteratur.
Oszvald, À., Vatter, H., Byhahn, C., Seifert, V. & Güresir, E. (2012). "Team time-out" and
surgical safety-experiences in 12,390 neurosurgical patients. Neurosurg Focus, 33(5), E6. doi:
10.3171/2012.8.FOCUS12261.
Patientförsäkringen LÖF. (2013). Material. Hämtad 30 december, 2013, från
http://www.patientforsakring.se/checklistan-Material.html
Pickering, S.P., Robertson, E.R., Griffin, D., Hadi, M., Morgan, L.J., Catchpole, K.C.,…
McCulloch, P. (2013). Compliance and use of the World Health Organization checklist in UK
operating theatres. British Journal of Surgery, 100, 1664–1670. doi: 10.1002/bjs.9305.
Polit, D. F. & Beck, C. T. (2013). Essentials of nursing research. Philadephia; Lippincott
Williams & Wilkins.
Riksföreningen för operationssjukvård. Kompetensbeskrivning. Hämtat 15 maj 2014 från
http://www.seorna.com/kompetensbeskrivning.aspx.

29

Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5th edition; 1st edition 1962). New York: Free
Press.
Rydenfält, C., Johansson, G., Odenrick, P., Åkerman, K. & Larsson P.A. (2013). Compliance
with the WHO Surgical Safety Checklist: deviations and possible improvements.
International Journal of Quality Health Care, 25(2):182-7. doi: 10.1093/intqhc/mzt004.
SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 3 januari,
2014, från http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
Sharp. L. (2012). Effektiv kommunikation för säkrare vård. Lund; Studentlitteratur AB
Socialstyrelsen.(2013). Checklista för säkrare operationer. Socialstyrelsen. Hämtad 30
december, 2013, från http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/forbattra/opererasakert
Socialstyrelsen. (2012). Om implementering. Västerås: Socialstyrelsen. Hämtad 9 januari,
2014, från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-12
Svensk sjuksköterskeförening. (2013). Implementering. Stockholm: Svensk
sjuksköterskeförening. Hämtad 3 juni 2014 från
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/SSF%20ompublikationer/OM_Implementering_webb.pdf
Takala, R. S. K., Pauniaho, S. L., Kotkansalo, A., Helmiö, P., Blomgren, K., Helminen, M.,…
Ikonen, T. S. (2011). A pilot study of the implementation of WHO surgical checklist in
Finland: improvements in activities and communication. Acta Anaesthesiol Scandinavia,
55(10), 1206-14. doi: 10.1111/j.1399-6576.2011.02525.x.
van Klei, W. A., Hoff, R. G., van Aarnhem, E. E. H. L, Simmermacher, R. K. J., Regli, L. P.
E., Kappen, T. H.,… Peelen, L. M. (2012). Effects of the introduction of the WHO “Surgical
Safety Checklist” on In-Hospital mortality: A Cohort study. Annals of Surgery, 255(1), 44-49.
doi:10.1097/SLA.0b013e31823779ae.
Vats, A., Vincent, C.A., Nagpal, K., Davies, R.W., Darzi, A. & Moorthy, K. (2010). Practical
challenges of introducing WHO surgical checklist: UK pilot experience. British Medical
Journal, 340, 133-135. doi: 10.1136/bmj.b5433
Weiser, T. G., Haynes, A. B., Dziekan, G, Berry, W. R., Lipsitz, S. R. & Gawande, A. A.
(2010). Effect of a 19-item surgical safety checklist during urgent operations in a global
patient population. Annals of surgery, 251(5), 976-80. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181d970e3.
World health organization. (2009). Patient safety – Tools & resoureces. Hämtad 3 januari,
2014, från http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/testing/participate/starter_kit-sssl.pdf
Wong, H. L., Forrest, D., Healey, A., Shirafkan, H., Hanna, G.B., Vincent, C.A. & Sevdalis,
N. (2011). Information needs in operating room teams: what is right, what is wrong, and what
is needed? Surgical Endoscopy, 25(6), 1913-192. doi: 10.1007/s00464-010-1486-z.

30

Bilaga 1. WHO:s checklista
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Bilaga 2. Observationsprotokoll ”Timeout”

Observationsprotokoll

” Timeout”

DEL 1: Genomförs

Avd:

1

JA

2

NEJ

DEL 2:
Moment

An.dr

An. ssk

Kir

Op ssk

Usk

Kommentar

Initiering
Stannar upp
DEL 3:
Punkter i checklistan
1. Bekräfta i laget med namn och roll
2. Anestesiolog/anestesisjuksköterska och operationssjuksköterska,
operatör bekräftar muntligt
2.1 Patient ID
2.2 Plats för incision
2.3 Planerad operation
3. Anestesipersonalen
3.1 Finns några patientspecifika eller anestesiologiska problem
4. Operationssjuksköterskans
4.1 Har sterilitet bekräftats
4.2 Finns några problem med utrustning/annat
4.3 Är patienten korrekt upplagd
5. Operatören
5.1 Finns kritiska eller oväntade moment
5.2 Operationens längd
5.3 Förväntad blodförlust
6. Har antibiotikaprofylax givits inom de senaste 60 minuterna
7. Har trombosprofylax givits enligt ordination
8. Visas nödvändig bildinformation
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Ja

Nej

Kommentar

Bilaga 3. Observationsprotokoll ”Avslutning”
Observationsprotokoll

”Avslutning”

DEL 1: Genomförs

JA

Avd:

1

2

NEJ

DEL 2:
Moment

An. dr

An. ssk

Kir

Op ssk

Usk

Kommentar

Initiering
Stannar upp
inför momentet

DEL 3:
Punkter i checklistan
1. Vilket ingrepp har utförts
2. Att antal instrument, torkar och nålar stämmer *
3. Hur preparat är märkta (inklusive patientens namn och personnummer)
4. Finns problem med utrustningen som behöver uppmärksammas
5. Operatör, anestesiläkare/sjuksköterska och operationssjuksköterska går
igenom huvudpunkterna för det initiala postoperativa omhändertagandet
6. Vad kan vi lära? Vad kan vi göra bättre nästa gång

Ja

Nej

Kommentar

* På enhet 2 användes en modifierad checklista där denna punkt skulle bekräftas innan operationssåret
suturerades och innan ”Avslutning” genomfördes.

33

Bilaga 4. Intervjufrågor med resultat
Innovation
Fråga
1

Kändes checklistan kompatibel med verksamheten?

Område
Kompabilitet

Avd 1
Ja

Avd 2
Ja

2

Fanns tydliga fördelar med att använda checklistan?

Fördel

Ja

Ja

3
4

Var checklistan enkel att förstå och använda?
Fick personalen någon demonstration av checklistan
inför införandet?
Testades användandet av checklistan på en mindre
grupp innan införandet på hela enheten?

Komplexitet
Användarkunskap

Ja
Ja

Ja
Nej

Testbarhet

Nej

Ja

Ger checklistan utrymme för att modifieras efter
enhetens behov?
Har lokala modifieringar gjorts av checklistan?

Modifierbarhet

Ja

Ja

Modifierbarhet

Nej

Ja

Ansågs fördelarna vara större än riskerna?
Underlättar checklistan det dagliga arbetet?
Vilket år genomfördes implementeringen av
checklistan?

Risk
Nytta

Ja
Ja
2009

Ja
Ja
2010

Område
Information – i tidigt
skede
Information

Avd 1
Nej

Avd 2
Nej

Ja

Ja

Information –
angelägenheter i tidigt
skede vid införandet av
innovationen
Motivation

Nej

Nej

Nej

Nej

Feedback – angeläget
under användning

Ja

Nej

Feedback – angeläget
under användning
Motivation

Ja

Ja

Nej

Ja

Utbildning

Nej

Nej

Utbildning
Utbildning

Nej
Nej

Nej
Nej

5

6
7
8
9
10

Användare
Fråga
11
12

13

14
15

16
17
18
19
20

Fick personalen ta del av evidensbaserad
information om checklistan?
Gavs en introduktion av checklistan gemensamt för
hela operationsteamet (kirurg, anestesin,
operation)?
Användes utbildningsmaterialet som finns tillgängligt
på Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolags
(LÖF)hemsida?
Gjordes någon bedömning av motivationen hos
personalen inför införande av checklistan?
Har kontinuerlig feedback relaterat till
konsekvenserna av införandet av checklistan givits
(antibiotika i rätt tid/inga op på fel sida, minskad
postop komplikationer etc.)?
Har möjligheten erbjudits personalen att utvärdera
och modifiera checklistan?
Fanns det motstånd på enheten vid införandet av
checklistan?
Genomfördes träningsmoment vid införandet av
checklistan?
Teamträning?
Individuell träning?
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Influens
Fråga
21
22
23
24
25

Användes nyckelpersoner vid införandet?
Om ja, inom vilka professioner?
An. Ssk / Op. Ssk / Kir / An. Läk / Usk
Involverades någon person/stödperson utanför
enheten vid införande av checklistan?
Inom divisionen/sjukhusledningen
Extern konsult

Område
Nyckelpersoner
Nyckelpersoner

Avd 1
Ja
An Läk

Avd 2
Nej

Extern influens

Nej

Nej

Extern influens
Extern influens

Nej
Nej

Nej
Nej

Område
Delegering
Resurser

Avd 1
Ja
Nej

Avd 2
Ja
Nej

Resurser

Ja

Nej

Ledarskap

Ja

Ja

Kommunikation inom
organisationen

Ja

Nej

Område

Avd 1

Avd 2

Mål och visioner
Mål och visioner
Förändringsbenägenhet
Bedömning av
innovationen
Bedömning a
innovationen
Utvärdering
Utvärdering och
feedback

Ja
Ja
Nej

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej
Nej

Ja
Nej

Område

Avd 1

Avd 2

Inflytande

Ja

Nej

Spridningsstrategier

Nej

Ja

Organisationsstruktur inför innovation
Fråga
26
27
28

29

30

Delegerades ansvaret till personal i arbetsgruppen?
Avsattes tid och resurser för arbetet med
innovationen?
Används något verktyg/strukturerat arbetssätt för
att kontinuerligt identifiera och införa ny
vetenskaplig evidens i den praktiska verksamheten?
Fanns aktivt stöd för att införa checklistan på flera
nivåer, gruppchef, avdelningschef och
verksamhetschef?
Kommunicerade och planerades implementeringen
tillsammans med ansvariga för kirurger, anestesioperationspersonal?

Organisationens mognad inför innovation
Fråga
31
32
33

35

Finns tydliga mål och visioner på enheten?
Stämmer innovationen överens med enhetens mål?
Fanns någon situationsorsakad anledning till
införandet av checklistan?
Gjordes det någon bedömning av checklistan på
enhetsnivå innan implementeringen?
Var innehållet i checklistan ordentligt genomtänkt?

36
37

Finns ett system för att utvärdera checklistan?
Mäts resultatet?
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Yttre kontext
Fråga
38
39

Influerades innovationen av liknande verksamheter
där checklistan redan används?
Fanns samarbete med andra enheter för utbyte av
kunskap och erfarenheter vid innovationen?
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