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Abstract	  

Assessment	  of	  team	  performance	  in	  simulation-‐based	  team	  training	  for	  undergraduate	  nursing	  
and	  medical	  students	  
	  
Authors	  
F	  Josefsson	  

	  
Presenter	  
Frida	  Josefsson,	  Uppsala	  University	  

	  
	  
Background	  
Interprofessional	  simulation-‐based	  team	  training	  is	  an	  established	  method	  for	  improving	  team	  

performance	  and	  patient	  outcomes.	  However,	  in	  undergraduate	  medical	  education	  validated	  

assessment	  instruments	  for	  team-‐based	  performance	  are	  few.	  

	  
Summary	  of	  work	  
In	  this	  project	  an	  instrument	  was	  constructed	  to	  assess	  team	  performance	  during	  interprofessional	  

simulation	  training	  with	  undergraduate	  nursing	  and	  medical	  students	  at	  Uppsala	  University.	  The	  

instrument	  were	  used	  by	  assessors	  in	  12	  scenarios	  with	  mixed	  teams	  and	  analysed	  for	  inter-‐	  and	  

intra-‐rater	  reliability.	  Both	  quantitative	  and	  qualitative	  data	  and	  analyses	  were	  used.	  	  

	  
Summary	  of	  results	  
The	  participating	  assessors	  found	  it	  stimulating	  to	  use	  the	  instrument.	  After	  a	  few	  changes	  have	  been	  

made	  in	  the	  structure	  of	  the	  instrument	  they	  found	  it	  easy	  to	  use	  and	  well	  corresponding	  with	  the	  

learning	  outcomes	  for	  interprofessional	  simulation	  training	  for	  undergraduate	  nursing	  and	  medical	  

students.	  They	  could	  see	  it	  being	  used	  for	  evaluation	  of	  team	  performance	  along	  with	  other	  areas	  of	  

use,	  including	  measuring	  teamwork	  improvements	  in	  a	  team	  and	  enhancing	  students’	  debriefing	  after	  

team	  training.	  

	  
Conclusions	  
A	  measurement	  instrument	  is	  a	  crucial	  to	  create	  a	  structured	  assessment	  of	  team	  performance	  and	  

can	  be	  used	  as	  a	  development	  tool	  for	  both	  students	  and	  instructors	  during	  interprofessional	  

simulation	  training.	  

	  
Take-‐home	  message	  
Undergraduate	  team	  training	  gain	  from	  using	  validated	  assessment	  instrument.	  	  	  
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Sammanfattning	  

Bakgrund	  
Interprofessionell	  utbildning/IPE	  har	  implementerats	  i	  allt	  större	  grad	  i	  hälso-‐	  och	  

sjukvårdsutbildning	  både	  internationellt	  och	  i	  Sverige.	  Trots	  detta	  finns	  få	  bedömningsinstrument	  

framtagna	  för	  att	  examinera	  studenternas	  kompetens	  i	  teamarbete.	  I	  Sverige	  finns	  inget	  instrument	  

utvecklat	  och	  testat	  på	  grundutbildningsstudenter	  på	  läkar-‐	  och	  sjuksköterskeprogrammen.	  

Denna	  pilotstudie	  syftar	  till	  att	  utveckla	  och	  validera	  ett	  bedömningsformulär	  för	  de	  

Interprofessionella	  simuleringsövningarna/IPS	  som	  utförs	  på	  läkar-‐och	  sjuksköterskeutbildningen	  på	  

Uppsala	  Universitet,	  samt	  att	  finna	  teman	  och	  uppslag	  för	  fortsatta	  studier	  inom	  detta	  område.	  

	  

Metod	  
Denna	  studie	  utfördes	  med	  både	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  metoder.	  En	  triangulering	  gjordes	  med	  

litteraturgenomgång,	  enkätutvärdering	  samt	  en	  fokusgrupps	  intervju.	  I	  litteraturgenomgången	  

påträffades	  bedömningsformulär	  som	  översattes	  för	  att	  användas	  som	  förlagor.	  Det	  framtagna	  

instrumentet	  ”Up	  Beat”	  validerades	  genom	  bedömning	  av	  videoinspelade	  scenarios	  från	  IPS	  på	  

Kliniskt	  träningscenter.	  Resultaten	  från	  bedömningarna	  användes	  för	  att	  räkna	  ut	  reliabilitet	  för	  

instrumentet	  med	  hjälp	  av	  Cronbach’s	  Alpha,	  ett	  mätvärde	  mellan	  0	  och	  1	  där	  1	  är	  bäst	  reliabilitet.	  

Enkätutvärderingen	  och	  fokusgruppsintervjun	  gjordes	  med	  bedömarna.	  

	  

Resultat	  
5	  bedömare	  använde	  Up	  Beat	  för	  att	  bedöma	  de	  videoinspelade	  scenariona.	  Totalt	  12	  

teampresentationer	  bedömdes	  av	  varje	  bedömare.	  De	  fann	  det	  lärorikt	  och	  givande	  att	  använda	  Up	  

Beat	  och	  är	  överens	  om	  att	  instrumentet	  överensstämmer	  med	  de	  lärandemål	  som	  finns	  uppsatta	  för	  

IPS.	  Det	  finns	  många	  möjliga	  användningsområden	  för	  Up	  Beat,	  så	  som	  examination	  under	  IPS,	  stöd	  

för	  studenterna	  för	  att	  främja	  inlärning	  och	  en	  fördjupad	  diskussion	  i	  debriefingen	  samt	  inom	  

instruktörsutbildning	  och	  utveckling	  av	  nya	  scenarion.	  

Cronbachs’s	  Alpha	  för	  hela	  instrumentet	  blev	  0,646	  i	  dess	  första	  version.	  Data	  tyder	  på	  att	  

förändringar	  behöver	  göras	  för	  att	  underlätta	  användningen	  och	  öka	  reliabiliteten.	  	  

	  

Slutsatser	  
Ett	  bedömningsinstrument	  är	  viktigt	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  strukturerad	  bedömning	  av	  teamarbete.	  

Bedömningsinstrumentet	  Up	  Beat	  uppskattades	  av	  instruktörer	  vid	  bedömning	  av	  IPS	  och	  följer	  

lärandemålen	  för	  denna	  undervisning.	  Data	  tyder	  på	  att	  Up	  Beat	  kräver	  förändringar	  för	  att	  

underlätta	  användandet	  och	  öka	  reliabiliteten.	  Både	  studenter	  och	  instruktörer	  har	  nytta	  av	  ett	  

instrument	  som	  Up	  Beat	  under	  IPS	  och	  vid	  bedömning	  av	  teamprestation	  inom	  sjukvården	  i	  stort.	  

Vi	  föreslår	  vidare	  utveckling	  och	  validering	  av	  Up	  Beat	  och	  liknande	  bedömningsinstrument.	   	  
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Bakgrund	  

”För	  examen	  skall	  studenten;	  Visa	  förmåga	  till	  lagarbete	  och	  samverkan	  med	  andra	  yrkesgrupper	  såväl	  

inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  som	  inom	  vård	  och	  omsorg”.	  Detta	  står	  skrivet	  i	  Högskoleförordningen	  för	  

läkar-‐	  och	  sjuksköterskestudenter	  (1)	  och	  är	  ett	  av	  de	  mål	  som	  ska	  uppfyllas	  för	  att	  få	  avlägga	  examen.	  

	  

Interprofessionell	  utbildning	  (IPE)	  har	  implementerats	  i	  allt	  större	  grad	  i	  hälso-‐	  och	  

sjukvårdsutbildning	  både	  internationellt	  och	  i	  Sverige.	  Trots	  detta	  finns	  få	  bedömningsinstrument	  

framtagna	  för	  att	  examinera	  studenternas	  kompetens	  i	  teamarbete.	  I	  Sverige	  finns	  inget	  instrument	  

utvecklat	  och	  testat	  på	  grundutbildningsstudenter	  på	  läkar-‐	  och	  sjuksköterskeprogrammen.	  

Denna	  pilotstudie	  syftar	  till	  att	  utveckla	  och	  validera	  ett	  bedömningsformulär	  för	  de	  

Interprofessionella	  simuleringsövningarna	  (IPS)	  som	  utförs	  på	  läkar-‐och	  sjuksköterskeutbildningen	  

på	  Uppsala	  Universitet,	  samt	  att	  finna	  teman	  och	  uppslag	  för	  fortsatta	  studier	  inom	  detta	  område.	  

	  
Interprofessionella	  simuleringsövningar/IPS	  
IPS	  startades	  vårterminen	  2011	  på	  Kliniskt	  träningscenter	  på	  Akademiska	  sjukhuset	  i	  Uppsala.	  De	  

som	  deltar	  är	  sjuksköterskestudenter	  från	  termin	  6	  samt	  läkarstudenter	  från	  termin	  11	  från	  Uppsala	  

Universitet,	  sista	  terminen	  på	  de	  respektive	  grundutbildningarna.	  (Bilaga	  1)	  

Simuleringsövningarna	  är	  inskrivna	  i	  kursplanen	  och	  är	  ett	  obligatoriskt	  moment	  i	  utbildningarna.	  	  

Momentet	  består	  av	  en	  halvdag	  med	  en	  inledande	  genomgång	  av	  Crew	  Resource	  Management	  (CRM),	  

totalt	  tre	  fullskalesimuleringar	  (tre	  olika	  scenarion)	  och	  debriefing	  efter	  varje	  simulering.	  Ca	  7-‐10	  

studenter	  deltar	  varje	  halvdag	  och	  delas	  upp	  i	  olika	  slumpade	  team	  för	  de	  tre	  simuleringarna.	  En	  

vuxensimulator	  används	  (SimMan)	  och	  personalen	  som	  leder	  övningarna	  är	  utbildade	  

simulatorinstruktörer.	  Varje	  scenario	  spelas	  in	  på	  video	  och	  används	  för	  diskussion	  av	  valda	  delar	  

under	  den	  efterföljande	  debriefingen,	  därefter	  raderas	  videoinspelningen.	  

	  

Syftet	  med	  övningarna	  är	  både	  att	  träna	  på	  att	  arbeta	  i	  team	  och	  att	  träna	  akut	  omhändertagande	  med	  

hjälp	  av	  ABCDE.	  Fokus	  ligger	  dock	  mer	  på	  teamets	  prestation	  och	  kommunikation,	  än	  på	  de	  

medicinska	  kunskaperna.	  

	  

De	  områden	  IPS	  belyser	  är;	  

• Ledarskap	  och	  följarskap	  –	  Ledaren	  i	  teamet	  överblickar	  situationen	  och	  sätter	  upp	  mål,	  delar	  

ut	  ansvar	  och	  uppgifter.	  Följarna	  tar	  ansvar	  för	  uppgifter,	  samt	  ger	  råd	  och	  feedback	  till	  

ledaren.	  Som	  följare	  uppmärksammar	  man	  händelser	  och	  delger	  dessa,	  ”speak	  up”.	  

• Kommunikation	  –	  Ska	  vara	  relevant,	  tydlig	  och	  riktad	  till	  en	  specifik	  person.	  Rapportering	  

enligt	  SBAR	  (Situation,	  Bakgrund,	  Aktuellt,	  Rekommendation).	  Ögonkontakt	  och	  kroppsspråk	  

är	  viktigt	  samt	  att	  teamdeltagarna	  kontrollerar	  att	  man	  uppfattat	  rätt,	  ”Closed-‐loop”.	  
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• Situationsmedvetenhet	  –	  Att	  förstå	  vad	  som	  händer	  för	  att	  förstå	  vad	  som	  behöver	  göras.	  

Viktigt	  att	  hela	  teamet	  arbetar	  mot	  ett	  gemensamt	  mål,	  samt	  re-‐evaluerar	  situationen	  då	  det	  

behövs.	  Undersökning	  enligt	  ABCDE.	  

• Be	  om	  hjälp	  –	  Det	  är	  inte	  ett	  tecken	  på	  svaghet,	  snarare	  tvärt	  om.	  

• Använda	  tillgänglig	  information	  och	  resurser	  –	  Teamet	  måste	  veta	  vad	  som	  finns	  till	  

förfogande,	  samt	  be	  om	  hjälp	  när	  de	  inte	  kan	  lösa	  en	  uppgift.	  

	  

Fullskale-‐simuleringar	  
Interprofessionell	  simuleringsutbildning	  i	  läroplanen	  är	  ett	  bra	  verktyg	  för	  att	  förbereda	  

grundutbildningsstudenter	  för	  deras	  framtida	  yrke	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  i	  syfte	  att	  förbättra	  

patientsäkerhet	  och	  omvårdnad.	  (2)	  

	  

En	  studie	  som	  gjorts	  på	  sjuksköterskestudenter	  (3)	  visar	  att	  fullskale-‐simulationer	  ger	  studenterna	  ett	  

brett	  spektra	  av	  inlärningsmöjligheter	  och	  träning	  av	  kognitiva,	  associativa	  och	  psykomotoriska	  

kunskaper	  i	  en	  säker,	  effektiv	  och	  realistisk	  miljö.	  Studenterna	  uppfattar	  simuleringsundervisningen	  

som	  behaglig	  med	  en	  lagom	  nivå	  av	  utmaningar	  och	  att	  den	  lätt	  kopplas	  ihop	  med	  den	  övriga	  

undervisningen.	  De	  beskriver	  övergående	  känslor	  av	  förvirring	  under	  simuleringarna,	  men	  ser	  det	  

som	  är	  en	  naturlig	  komponent	  i	  problemlösningen.	  Debreifingen	  uppfattas	  som	  en	  viktig	  del	  i	  

undervisningen	  och	  hjälper	  till	  att	  förtydliga	  kunskaper	  och	  logiskt	  tänkande.	  I	  denna	  studie	  kände	  

mer	  än	  90	  %	  av	  studenterna	  att	  de	  tyckte	  om	  att	  arbeta	  med	  Sim-‐Man	  i	  alla	  scenarios.	  97	  %	  

uppfattade	  ett	  nära	  samband	  mellan	  lärdomar	  från	  simulationen	  och	  viktiga	  kunskaper	  som	  behövs	  

för	  det	  kliniska	  arbetet.	  Många	  studenter	  uppgav	  att	  de	  skulle	  vilja	  ha	  mer	  tid	  för	  debreifingen	  för	  att	  

fullständigt	  kunna	  diskutera	  de	  centrala	  delarna	  i	  scenariot.	  Författarna	  rekommenderar	  att	  fullskale-‐

simuleringar	  ska	  ingå	  i	  läroplanen	  och	  att	  det	  inte	  ska	  ses	  som	  ett	  ensamstående	  utbildningsverktyg.	  

”The	  future	  of	  high-‐fidelity	  simulations	  in	  clinical	  education	  is	  grandiose	  in	  scale.”	  	  

	  

Effektiviteten	  med	  att	  träna	  studenter	  interprofessionellt	  med	  fullskale-‐simulator	  och	  CRM	  visades	  

även	  i	  en	  studie	  gjord	  av	  Kruger	  et	  al.	  (4)	  Den	  utfördes	  i	  form	  av	  en	  kurs	  med	  både	  en	  teoretisk	  och	  en	  

praktisk	  del.	  Först	  fick	  studenterna	  en	  introduktion	  i	  CRM	  och	  i	  användandet	  av	  simuleringsdockan.	  

Därefter	  deltog	  de	  i	  tre	  scenarios	  med	  efterföljande	  debreifing.	  Studenterna	  utvärderade	  sin	  insats	  

både	  före	  och	  efter	  kursen.	  Resultaten	  visar	  att	  studenterna	  efter	  genomgången	  kurs,	  kände	  sig	  

signifikant	  mer	  säkra	  i	  att	  hantera	  incidenter	  i	  det	  kliniska	  arbetet.	  Träningen	  introducerade	  

studenter	  för	  viktiga	  delar	  inom	  CRM	  och	  motiverade	  dem	  att	  utveckla	  och	  träna	  på	  icke-‐tekniska	  

(mellanmänskliga)	  färdigheter.	  
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CRM	  
CRM	  utvecklades	  ursprungligen	  inom	  flygindustrin	  i	  USA	  på	  70-‐talet,	  efter	  analyser	  av	  flygolyckor	  

inom	  civilt	  flyg	  från	  1959	  och	  framåt	  som	  visade	  att	  över	  70	  procent	  av	  olyckorna	  berodde	  på	  den	  s.k.	  

mänskliga	  faktorn.	  Orsakerna	  beskrivs	  bero	  på	  brister	  i	  de	  icke-‐tekniska	  färdigheter	  hos	  personalen,	  

så	  som	  ledarskap,	  kommunikation	  och	  beslutsfattande.	  (5)	  (6)	  

	  

CRM	  stod	  från	  början	  för	  Cockpit	  Resource	  Management,	  men	  ändrades	  senare	  till	  Crew	  Resource	  

Management	  och	  fick	  då	  allt	  större	  fäste	  utanför	  flygindustrin.	  Idag	  används	  det	  och	  utvecklas	  inom	  

ett	  flertal	  oråden	  med	  högriskyrken,	  så	  som	  militär,	  polis,	  kärnkraft	  och	  sjukvård.	  Tanken	  är	  att	  den	  

mänskliga	  faktorn	  aldrig	  kan	  reduceras	  helt,	  men	  med	  hjälp	  av	  CRM	  och	  teamträning	  kan	  man	  

identifiera	  risker	  och	  hantera	  dessa	  misstag.	  

Metoden	  började	  under	  2000-‐talet	  användas	  även	  inom	  sjukvården.	  Det	  stora	  målet	  med	  CRM	  är	  att	  

förbereda	  individer	  för	  oväntade	  situationer	  där	  nya	  team	  kan	  uppstå	  bestående	  av	  personer	  som	  inte	  

känner	  varandra	  och	  där	  man	  inte	  vet	  vilka	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  de	  övriga	  teammedlemmarna	  

har.	  Fokus	  ligger	  på	  icke-‐tekniska	  färdigheter	  som	  kommunikation,	  teamarbete,	  ledarskap	  och	  

följsamhet	  till	  fattade	  beslut.	  CRM	  är	  tänkt	  att	  stärka	  teamet	  i	  både	  icke-‐akuta	  och	  akuta	  situationer	  

och	  innefattar	  en	  mängd	  strategier	  för	  att	  uppnå	  högre	  effektivitet	  och	  säkerhet	  i	  sitt	  arbete,	  och	  inom	  

hälso-‐	  och	  sjukvård	  högre	  patientsäkerhet.	  	  

	  

Grundkomponenter	  inom	  CRM	  är:	  

• Situationsmedvetenhet	  

• Kommunikation	  

• Beslutsfattande	  

• Ledarskap	  

• Stressfaktorer	  

• Kritisk	  granskning	  

• Konflikthantering	  

	  

”CRM	  är	  att	  använda	  alla	  tillgängliga	  resurser;	  information-‐utrustning-‐människor	  för	  att	  uppnå	  säkra	  

och	  effektiva	  flygningar.”	  –	  John	  K.	  Lauber	  1984,	  Psykolog	  och	  en	  av	  grundarna	  till	  CRM.	  

	  
Instrument	  för	  att	  bedöma	  teamarbete	  
Skalor	  för	  att	  skatta	  teamarbete	  hos	  specialister	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  har	  tidigare	  utvecklats	  för	  

att	  mäta	  teamarbete	  för	  att	  i	  slutändan	  kunna	  garantera	  bättre	  patientsäkerhet.	  (7)	  Dessa	  innefattar	  

skalor	  med	  fokus	  på	  för	  global	  bedömning	  av	  kliniska-‐	  och	  teamarbetesfärdigheter	  inom	  CRM,	  

kombinerad	  teknisk	  och	  icke-‐teknisk	  teamarbete	  för	  trauma	  sjukvård,	  anestesi-‐	  och	  kirurgpersonals	  
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icke-‐tekniska	  färdigheter	  och	  teamarbete	  vid	  återupplivning	  försök	  med	  fokus	  på	  ledarskap.	  Nedan	  

följer	  ett	  urval	  av	  funna	  instrument	  i	  litteraturen;	  

• The	  Anesthesia	  Nontechnical	  Instrument	  (ANTS)	  (8),	  var	  det	  första	  instrumentet	  som	  

utvecklades	  och	  är	  inriktat	  speciellt	  för	  vårdpersonal	  som	  arbetar	  i	  operationssalen.	  

• The	  Mayo	  Performance	  Teamwork	  Scale	  (MHPTS)	  (9)	  har	  designats	  för	  teammedlemmarna	  

själva	  ska	  kunna	  utvärdera	  sina	  insatser	  vid	  en	  akutsituation	  inom	  sjukvården.	  Det	  mäter	  

ledarskap,	  teamarbete,	  kommunikation,	  kvalitet	  och	  följsamhet	  på	  skala	  med	  16	  teman.	  	  

• The	  Clinical	  Teamwork	  Scale	  (CTS)	  (10)	  utvecklades	  för	  att	  utvärdera	  teamarbetet	  vid	  

obstretisk	  vård	  och	  mäter	  teamarbete	  i	  kliniska	  och	  simulerade	  situationer.	  15	  frågor	  på	  totalt	  

5	  olika	  teman;	  kommunikation,	  situationsmedvetenhet,	  beslutsfattande,	  bejakande	  av	  roller	  

och	  patientkontakt.	  Skala	  från	  1-‐10	  på	  varje	  fråga.	  Har	  funnits	  vara	  lättanvänt	  och	  att	  

underlätta	  vid	  debreifing	  med	  team.	  	  

• The	  Team	  Emergency	  Assessment	  Measure	  (TEAM)	  (7)	  är	  utvecklat	  specifikt	  för	  att	  bedöma	  

ett	  sjukvårdsteam	  insatser	  vid	  händelse	  av	  återupplivningsförsök.	  Det	  mäter	  teamarbete	  och	  

ledarskap	  på	  en	  skala	  med	  12	  teman,	  med	  fem	  punkter	  på	  varje.	  	  

• KidSIM	  Team	  Performance	  Scale	  (11),	  publicerades	  2013	  i	  Academic	  Medicine	  en	  Research	  

Report	  från	  University	  of	  Calgary.	  De	  har	  utvecklat	  och	  testat	  ett	  mätinstrument	  som	  är	  

specifikt	  inriktat	  mot	  studenter	  inom	  sjukvårdsutbildningar.	  Det	  inkluderar	  12	  punkter,	  med	  

en	  bedömningsskala	  från	  1-‐5	  på	  varje	  punkt	  med	  en	  tydlig	  beskrivning	  på	  varje	  punkt	  och	  där	  

5	  representerar	  bästa	  insatsen.	  KidSIM	  Team	  Performace	  Scale	  har	  hämtat	  inspiration	  från	  

både	  MHPTS	  och	  CTS.	  

	  
Att	  mäta	  en	  bedömning	  
Ett	  teoretiskt	  ramverk	  för	  utvärdering	  av	  bedömningar	  är	  Miller´s	  Triangel	  (12)	  där	  man	  presenterar	  

att	  en	  students	  prestation	  är	  uppbyggd	  av	  fyra	  nivåer;	  

1. Vet	  

2. Vet	  hur	  

3. Visar	  hur	  

4. Gör	  

	  

En	  bedömning	  är	  en	  viktig	  del	  inom	  alla	  läroplaner.	  Innehållet	  och	  formatet	  av	  

bedömningsproceduren	  påverkar	  mycket	  på	  hur	  studenter	  studerar	  och	  vad	  de	  lär	  sig.	  Det	  är	  viktigt	  

att	  bedömningar	  stämmer	  överens	  med	  inlärningsmålen	  för	  kursen,	  samtidigt	  som	  de	  främjar	  

studenternas	  motivation	  och	  ger	  vägledning.	  Bedömningar	  ska	  vara	  meningsfulla	  och	  ge	  

självförtroende	  till	  lärare,	  kursansvariga	  och	  yttre	  intressenter	  så	  som	  lärosätets	  styrelse	  och	  

studenternas	  framtida	  arbetsgivare.	  (13)	  
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Newble	  och	  Cannon	  skriver	  i	  ”The	  handbook	  for	  medical	  teachers”	  (14)	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  vet	  

syftet	  med	  sin	  bedömning.	  De	  listar	  en	  rad	  olika	  syften;	  Bedöma	  nödvändiga	  färdigheter	  och	  kunskap,	  

rangordna	  studenter,	  mäta	  förbättring	  över	  tid,	  undersöka	  studenternas	  svårigheter,	  kunna	  erbjuda	  

feedback	  till	  studenterna,	  utvärdera	  inverkan	  av	  ett	  inlärningsmoment	  eller	  kurs,	  motivera	  studenter	  

till	  inlärning	  samt	  mäta	  kvalitet	  och	  kvalitetskontroll	  för	  samhället.	  

	  

De	  listar	  fyra	  viktiga	  komponenter	  för	  pålitliga	  bedömningsmetoder:	  

• Validitet	  (mäter	  bedömningsmetoden	  det	  den	  ska	  mäta)	  

• Reliabilitet	  (är	  resultaten	  reproducerbara)	  

• Praktiskt	  (vilken	  tid	  och	  resurser	  krävs)	  

• Positiv	  inverkan	  på	  inlärning	  (fungerar	  det	  från	  lärarens	  perspektiv?)	  

	  

Bedömning	  av	  en	  prestation	  kan	  ha	  flera	  syften.	  För	  studenter	  är	  det	  en	  del	  av	  inlärningsprocessen,	  

det	  visar	  progression	  samt	  motiverar	  på	  det	  sättet	  till	  vidare	  träning	  och	  studier.	  För	  

lärare/instruktörer	  är	  det	  ett	  sätt	  att	  kontrollera	  att	  deras	  information	  och	  utbildning	  har	  varit	  

effektiv	  och	  på	  det	  sättet	  kontrollera	  att	  studenterna	  har	  inhämtat	  kunskaper	  och	  praktiska	  

färdigheter.	  Inom	  hälso-‐	  och	  sjukvårdsutbildning	  är	  bedömning	  även	  viktigt	  för	  att	  garantera	  en	  viss	  

kompetens	  och	  på	  det	  sättet	  kunna	  garantera	  patientsäkerhet	  och	  ett	  bra	  bemötande.	  

	  

En	  bedömning	  kan	  vara	  formativ	  eller	  summativ.	  Formativ	  bedömning	  är	  en	  del	  av	  

inlärningsprocessen	  och	  används	  under	  flera	  olika	  tillfällen	  under	  utbildningen	  för	  att	  främja	  

inlärning	  och	  förståelse.	  Det	  ska	  alltid	  kombineras	  med	  någon	  form	  av	  feedback.	  Det	  studenter	  

möjlighet	  att	  själva	  utvärdera	  sina	  behov	  inom	  kunskapsinhämtning	  och	  inlärning	  och	  själva	  välja	  

inlärningssätt	  för	  att	  möta	  dessa	  behov.	  

	  

Formativ	  bedömning	  ska	  vara	  fortlöpande	  och	  ge	  feedback	  till	  studenterna	  om	  deras	  prestationer.	  

Målet	  med	  denna	  typ	  av	  bedömning	  är	  att	  få	  studenterna	  att	  öppna	  upp	  angående	  sina	  erfarenheter	  

och	  observationer	  när	  de	  arbetat	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården.	  De	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  avslöja	  sina	  

svagheter	  och	  sårbarheter.	  Ett	  mer	  straff-‐inriktad	  sätt	  att	  utföra	  bedömningar	  skulle	  leda	  till	  det	  

motsatta	  och	  studenterna	  skulle	  behöva	  ljuga	  om	  sina	  kunskaper	  eller	  färdigheter.	  	  

	  

Summativ	  bedömning	  är	  vanligtvis	  något	  som	  studenten	  får	  i	  slutet	  av	  en	  kurs	  eller	  period,	  och	  

utfaller	  som	  ett	  betyg	  eller	  en	  examen.	  

	  

Nyttan	  av	  bedömningsverktyg	  har	  beskrivits	  i	  en	  ofta	  citerad	  artikel	  av	  Van	  Der	  Vleuten	  (15)	  som	  en	  

modell	  med	  fem	  variabler;	  reliabilitet,	  validitet,	  effekter	  på	  utbildning,	  acceptabilitet	  och	  kostnad.	  	  
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För	  att	  förbättra	  reliabilitet	  ska	  en	  bred	  insamling	  av	  material	  från	  det	  område	  man	  vill	  mäta	  göras,	  

samt	  standardisering	  och	  strukturering.	  För	  att	  förbättra	  validitet	  ska	  man	  mäta	  relevanta	  uppgifter,	  

välja	  ett	  lämpligt	  format	  och	  testet	  ska	  undersökas	  mycket	  noggrant	  av	  recensenter.	  

Effekt	  på	  utbildning	  ses	  om	  den	  viktigaste	  variabeln	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  ett	  bedömningsverktyg	  är	  en	  

del	  av	  utbildningsprocessen.	  Acceptans	  av	  både	  studenter	  och	  lärare	  är	  nödvändigt	  för	  att	  det	  ska	  gå	  

att	  använda.	  Van	  der	  Vleuten	  skriver	  också	  att	  ”	  bra	  bedömning	  definitivt	  är	  kostsamma”.	  	  

Van	  der	  Vleuten	  &	  Schuwirth	  (16)	  har	  senare	  utvecklat	  denna	  modell	  och	  argumenterar	  att	  

reliabiliteten	  kan	  uppfyllas	  med	  mindre	  standardiserade	  och	  strukturerade	  verktyg	  och	  att	  även	  

subjektiva	  bedömningar	  kan	  vara	  reliabla.	  	  Angående	  validitet	  växer	  betoningen	  på	  ”general	  

professional	  competencies”	  som	  inkluderar	  förmågan	  till	  själv-‐bedömning,	  reflektion,	  att	  arbeta	  i	  

team	  och	  professionellt	  uppförande.	  Dessa	  kompetenser	  förlitar	  sig	  på	  mer	  kvalitativ	  information	  och	  

kräver	  bedömning	  av	  kompetenta	  bedömare.	  (17)	  

	  
Validitet	  och	  reliabilitet	  
Vid	  alla	  typer	  av	  bedömningsmetoder,	  måste	  validitet	  och	  reliabilitet	  säkerställas.	  (18)	  

Reliabilitet	  visar	  på	  exakthet	  eller	  precision	  för	  vare	  poängtal	  i	  testet,	  och	  är	  relaterat	  till	  graden	  av	  

vilket	  testet	  konsekvent	  mäter	  det	  som	  det	  ska	  mäta.	  Resultatet	  ska	  vara	  reproducerbart	  över	  flera	  

olika	  bedömare	  (inter-‐rater	  reliability)	  samt	  över	  tid	  med	  samma	  bedömare	  (intra-‐rater	  reliability).	  

Cronbach´s	  Alpha	  är	  ett	  verktyg	  för	  att	  evaluera	  reliabiliteten	  av	  en	  skattningsskala	  samt	  bedöma	  det	  

interna	  överensstämmandet	  av	  uppbyggnaden	  av	  ett	  bedömningsinstrument.	  Alpha-‐coefficienten	  har	  

ett	  värde	  mellan	  0	  och	  1,	  och	  ju	  högre	  poäng	  desto	  högre	  är	  reliabiliteten	  av	  bedömningsinstrumentet.	  

Ett	  värde	  över	  0,7	  anses	  talande	  för	  intern	  överensstämmande	  reliabilitet	  för	  ett	  test.	  

	  

Validitet	  visar	  på	  att	  testet	  faktiskt	  mäter	  det	  som	  det	  ska	  mäta.	  	  

Face	  validity	  bestäms	  genom	  omdömen	  från	  studenter	  och	  lärare.	  Bedömningen	  bygger	  på	  testets	  

övergripande	  intryck,	  om	  bedömningen	  verkar	  bedöma	  det	  som	  avses.	  Om	  ett	  test	  verkar	  rättvist	  och	  

relevant,	  så	  ökar	  det	  studenternas	  motivation	  till	  att	  delta.	  

Content	  validity	  bygger	  på	  en	  expertgrupps	  åsikter	  om	  testet	  angående	  dess	  innehåll	  och	  relevans	  till	  

aktuella	  inlärningsmål,	  både	  på	  enstaka	  punkter	  och	  sättet	  att	  insamla	  svaren.	  

Concurrent	  validity	  mäter	  i	  vilken	  mån	  testets	  resultat	  korrelerar	  med	  resultat	  från	  andra	  test	  som	  

studenterna	  tar	  under	  samma	  period.	  

Predictive	  validity	  visar	  till	  viken	  mån	  ett	  test	  kan	  förutse	  framtida	  prestationer.	  

Construct	  validity	  visar	  på	  hur	  väl	  testet	  kan	  mäta	  hypotetiska	  konstruktioner	  (ex.	  empati).	  Detta	  är	  en	  

variabel	  som	  anses	  svår	  att	  mäta.	  
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Det	  har	  tidigare	  testats	  om	  observatörers	  bedömning	  av	  team-‐färdigheter	  korrelerar	  med	  objektiva	  

mätningar	  av	  prestation	  på	  kliniken.	  Wright	  MC	  et	  al	  (19)	  utförde	  en	  studie	  där	  nio	  team	  med	  

läkarstudenter	  blev	  videofilmade	  i	  två	  olika	  typer	  av	  teamuppgifter	  och	  sedan	  bedömdes	  med	  ett	  

bedömningsinstrument	  som	  fokuserande	  på	  beslutsfattande,	  situationsmedvetenhet,	  ledarskap	  och	  

kommunikation.	  Bedömningar	  gjordes	  även	  på	  kliniskt	  teamarbete	  med	  ett	  instrument	  utformat	  som	  

en	  checklista.	  Resultaten	  stödjer	  validitet	  och	  reliabilitet	  för	  observatörbedömning	  av	  teamarbete	  

med	  ett	  strukturerat	  instrument	  för	  bedömning	  av	  specifika	  beteendemönster	  inom	  teamarbete.	  De	  

kom	  även	  fram	  till	  att	  reliabla	  bedömningsinstrument	  behöver	  ett	  interaktivt	  sammanhang,	  som	  en	  

fullskale-‐simulering	  i	  det	  här	  fallet.	  Resultaten	  visar	  på	  betydelsen	  av	  träning	  inom,	  och	  

underhållandet	  av,	  teamarbetesbeteenden	  i	  kliniskt	  arbete.	  Förbättrade	  färdigheter	  inom	  ett	  team	  är	  

associerat	  med	  förbättrad	  klinisk	  prestation,	  som	  i	  slutändan	  leder	  till	  bättre	  vård	  av	  patienter.	  

För	  att	  lättare	  identifiera	  vilka	  färdigheter	  som	  bör	  bedömas,	  samt	  förbättra	  validiteten	  och	  

reliabiliteten	  för	  sådana	  strukturerade	  bedömningsinstrument	  kan	  fler	  analystekniker	  användas,	  som	  

till	  exempel	  faktoranalyser.	  

	  
Teamwork	  
Salas	  har	  definierat	  ett	  team	  som;	  ”A	  distinguishable	  set	  of	  two	  or	  more	  people	  	  

who	  interact	  dynamically,	  interdependently	  and	  adaptively	  towards	  a	  common	  and	  valued	  

goal/objective/mission,	  who	  have	  been	  each	  assigned	  specific	  roles	  or	  functions	  to	  perform	  and	  who	  have	  

a	  limited	  lifespan	  of	  membership.”	  (20)	  

	  

Ett	  team	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  kan	  sägas	  ha	  specifika	  karaktäristika.	  De	  ska	  arbeta	  mot	  ett	  

gemensamt	  mål	  och	  sträva	  mot	  högsta	  tänkbara	  vård	  och	  hög	  säkerhet.	  Teamets	  roll	  och	  kompetens	  

blir	  mer	  och	  mer	  avgörande	  idag	  i	  den	  alltmer	  specialiserade	  vården.	  (5)	  

Inom	  sjukvården	  uppstår	  ofta	  nya	  teamkonstellationer,	  ibland	  flera	  gånger	  under	  ett	  arbetspass.	  En	  

mängd	  olika	  yrkesgrupper	  arbetar	  tillsammans	  med	  ibland	  överlappande	  arbetsuppgifter,	  

ansvarsområden	  och	  roller	  vilket	  gör	  teamarbetet	  och	  kommunikationen	  speciellt	  komplicerad.	  Om	  

en	  medlem	  börjar	  arbeta	  vid	  sidan	  av	  gemensamma	  beslut,	  påverkar	  detta	  teamet	  negativt.	  	  

Positivt	  med	  dessa	  team	  är	  att	  kompetensen	  höjs	  då	  flera	  arbetsgrupper	  arbetar	  tillsammans.	  För	  att	  

åstadkomma	  denna	  positiva	  effekt	  är	  det	  viktigt	  att	  inom	  teamet	  ha	  kännedom	  om	  och	  respektera	  de	  

olika	  professionernas	  kunskap	  och	  inflytande.	  (5)(13)	  

	  

Ett	  effektivt	  teamarbete	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  kan	  ha	  direkt	  och	  positiv	  påverkan	  på	  

patientsäkerheten	  och	  betydelsen	  av	  effektiva	  team	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  ökar	  på	  grund	  av	  vissa	  

faktorer.	  (21)	  Dessa	  faktorer	  kan	  t.ex.	  vara	  den	  ökande	  incidensen	  av	  komplex	  och	  specialiserad	  vård,	  
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ökande	  co-‐morbiditet	  hos	  patienter,	  ökad	  incidens	  av	  kroniska	  sjukdomar,	  brist	  på	  global	  arbetskraft	  

samt	  att	  initiativ	  tas	  för	  säkrare	  arbetstider.	  

	  

Oavsett	  vilken	  typ	  av	  team	  man	  fokuserar	  på,	  kan	  team	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  sägas	  ha	  speciella	  

karaktäristika.	  Dessa	  inkluderar	  att	  teammedlemmarna;	  

• Vet	  sin	  egen	  och	  andras	  roll	  i	  teamet	  och	  interagerar	  med	  varandra	  för	  att	  arbeta	  mot	  ett	  

gemensamt	  mål.	  

• Tar	  beslut.	  

• Ha	  specialiserad	  kunskap	  och	  skickligheter	  och	  ofta	  kunna	  arbeta	  under	  förhållanden	  med	  hög	  

arbetsbörda.	  

• Arbeta	  som	  en	  gemensam	  enhet,	  som	  resultat	  av	  beroendeförhållande	  av	  uppgifterna	  som	  

utföra	  av	  de	  olika	  teammedlemmarna.	  

	  

SBAR	  
SBAR	  står	  för	  Situation,	  Bakgrund,	  Aktuellt	  och	  Rekommendation.	  Det	  är	  en	  strukturerad	  modell	  för	  

kommunikation	  mellan	  vårdpersonal	  som	  lanserades	  i	  slutet	  1990-‐talet,	  som	  en	  del	  av	  CRM.	  I	  Sverige	  

lanserades	  den	  2010	  av	  SKL	  i	  samband	  med	  en	  konferens	  om	  patientsäkerhet,	  och	  då	  hade	  den	  redan	  

använts	  i	  några	  år	  på	  de	  stora	  sjukhusen.	  

	  

Tanken	  med	  SBAR	  är	  att	  viktig	  information	  överförs	  korrekt	  och	  metoden	  hjälper	  hälso-‐	  och	  

sjukvårdspersonal	  att	  strukturera	  viktig	  information	  om	  patientens	  tillstånd.	  Detta	  för	  att	  förebygga	  

missförstånd,	  att	  information	  förloras	  och	  för	  att	  minska	  vårdskador.	  Tydlig	  och	  effektiv	  

kommunikation	  är	  särskilt	  viktigt	  vid	  stress,	  högt	  arbetstempo	  och	  oväntade	  situationer.	  Fördelarna	  

med	  SBAR	  är	  att	  den	  underlättar	  en	  snabb,	  strukturerad	  och	  effektiv	  kommunikation	  och	  uppmanar	  

även	  till	  kritiskt	  tänkande.	  (22)	  SBAR	  kan	  användas	  i	  alla	  typer	  av	  informationsöverföring	  och	  

kommunikation	  mellan	  hälso-‐	  och	  sjukvårdspersonal	  och	  vanliga	  användningsområden	  är	  vid	  

konsultationer	  mellan	  yrkesgrupper	  eller	  kollegor	  samt	  vid	  överrapportering	  mellan	  skift	  eller	  mellan	  

vårdenheter.	  	  	  

	  

Med	  hjälp	  av	  SBAR	  kommunikationsteknik	  får	  studenter	  ett	  verktyg	  för	  att	  förbättra	  sin	  övergång	  från	  

akademisk	  undervisning	  till	  klinisk	  verksamhet.	  (23)	  Hälso-‐	  och	  sjukvårdens	  personal	  förväntar	  sig	  i	  

många	  fall	  att	  nyexaminerade	  läkare	  och	  sjuksköterskor	  har	  erfarenhet	  av	  interprofessionell	  

kommunikation	  och	  kan	  utföra	  sådan	  på	  ett	  effektivt	  och	  säkert	  sätt,	  utan	  att	  de	  egentligen	  fått	  träna	  

på	  detta	  under	  utbildningen.	  Samtidigt	  menar	  de	  flesta	  att	  förmågan	  att	  kommunicera	  mellan	  

yrkesgrupper	  på	  ett	  bra	  sätt	  är	  något	  man	  lär	  sig	  under	  tiden	  man	  jobbar	  genom	  erfarenhet.	  
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I	  ett	  led	  att	  förbättra	  detta	  och	  implementera	  av	  SBAR-‐tekniken	  testades	  att	  inför	  en	  två	  dagars	  kurs	  

med	  teoretisk	  undervisning	  för	  sjuksköterskestudenter	  om	  SBAR.	  (24)	  Därefter	  fortsattes	  kursen	  med	  

rollspel	  i	  scenarios	  där	  tekniken	  användes,	  samt	  fortsatt	  träning	  med	  rollspel	  i	  klassrummet	  under	  

hela	  terminen	  och	  användning	  på	  den	  kliniska	  placeringen	  på	  sjukhuset.	  Under	  terminens	  gång	  

noterades	  förbättrad	  kommunikation,	  bättre	  självförtroende	  och	  mer	  organiserat	  informationsutbyte	  

allt	  eftersom	  studenterna	  blev	  mer	  bekväma	  med	  SBAR.	  Dessutom	  blev	  studenterna	  med	  kritiskt	  

tänkande	  och	  tog	  mer	  genomtänka	  beslut.	  Med	  hjälp	  av	  SBAR	  kommunikationsteknik	  får	  studenter	  ett	  

verktyg	  för	  att	  förbättra	  sin	  övergång	  från	  akademisk	  undervisning	  till	  klinisk	  verksamhet.	  

	  

Kommunikation	  med	  SBAR	  har	  jämförts	  med	  icke-‐strukturerad	  kommunikation	  i	  mindre	  studier	  och	  

där	  jämförelsen	  av	  kommunikationens	  kvalitet	  har	  gjorts	  utan	  att	  veta	  vilket	  kommunikationssätt	  

som	  använts.	  (5)	  Det	  visade	  att	  användandet	  av	  SBAR	  har	  varit	  förknippat	  med	  effektivare	  

kommunikation.	  Sjuksköterskor,	  både	  nya	  och	  mer	  erfarna,	  kände	  sig	  mer	  självsäkra	  när	  det	  

rapporterade	  till	  läkare	  med	  hjälp	  av	  SBAR.	  Läkare	  uppfattade	  att	  informationen	  som	  rapporterades	  

till	  dem	  med	  hjälp	  av	  SBAR	  var	  mer	  saklig,	  förkortad	  och	  strukturerad.	  

	  

Det	  finns	  relativt	  lite	  evidens	  på	  nyttan	  med	  SBAR	  som	  metod.	  Dels	  är	  metoden	  relativt	  ny	  och	  fler	  

studier	  behövs	  göras	  för	  att	  utvärdera	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Dessutom	  är	  det	  svårt	  att	  utvärdera	  

kommunikationsmetoder.	  Det	  handlar	  nästan	  endast	  om	  användarnas	  subjektiva	  upplevelser	  om	  hur	  

kommunikationen	  fungerar	  och	  det	  är	  svårt	  att	  hitta	  objektiva	  data	  på	  patientnyttan.	  (25)	  

	  
Kommunikation	  
Kommunikationsmönstret	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  kan	  uppfattas	  som	  komplicerat.	  

Kommunikationen	  försvåras	  av	  att	  det	  ofta	  är	  svårt	  att	  definiera	  ett	  team,	  man	  arbetar	  bredvid	  

varandra	  men	  inte	  alltid	  tillsammans.	  	  

Att	  kommunicera	  med	  läkare	  har	  beskrivits	  som	  ett	  av	  de	  svåraste	  områdena	  för	  nyexaminerade	  

sjuksköterskor	  (24)	  och	  forskning	  har	  visat	  att	  både	  sjuksköterskor	  och	  läkare	  är	  missnöjda	  med	  

kommunikationen	  dem	  emellan.	  	  

	  

I	  en	  amerikansk	  studie	  om	  professionell	  kommunikation	  (26)	  intervjuades	  300	  läkare	  och	  

sjuksköterskor	  kring	  patientnära	  kommunikation	  för	  inneliggande	  patienter.	  Resultatet	  visade	  att	  

man	  endast	  kommunicerade	  verbalt	  kring	  hälften	  av	  de	  inneliggande	  patienterna	  och	  dessutom	  

beskrev	  läkare	  och	  sjuksköterskor	  helt	  olika	  anledningar	  till	  varför	  patienterna	  vårades	  på	  

avdelningen.	  
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Stress	  påverkar	  hur	  vi	  kommunicerar,	  vilket	  ibland	  illustreras	  ibland	  av	  stressforskare	  med	  den	  s.k.	  

stresskonen.	  Ju	  mer	  vi	  stressar	  ju	  längre	  ner	  i	  konen	  hamnar	  vi,	  och	  vår	  förmåga	  att	  använda	  vårt	  

intellekt	  begränsas.	  När	  vi	  upplever	  stress	  blir	  vi	  oftare	  mer	  irriterade,	  mindre	  rationella	  och	  agerar	  

på	  ett	  annorlunda	  sätt	  än	  i	  lugna	  situationer.	  Ju	  mer	  stress	  desto	  större	  risk	  för	  att	  vi	  agerar	  utan	  

hänsyn	  till	  andra,	  vilket	  också	  smittar	  av	  stress	  på	  omgivningen.	  Vår	  kommunikation	  och	  

konflikthantering	  blir	  mer	  och	  mer	  hänsynslös	  tills	  det	  leder	  till	  total	  nedsläckning	  och	  

reflexbeteende.	  Risken	  ökar	  för	  brister	  i	  kommunikation	  och	  därmed	  större	  risk	  för	  avvikelser	  och	  

nedsatt	  patientsäkerhet.	  (5)	  

	  
Speak	  up	  
Det	  har	  visats	  tydligt	  inom	  anestesin	  (27)	  att	  det	  finns	  ett	  signifikant	  samband	  mellan	  sjuksköterskors	  

förmåga	  att	  uppmärksamma	  läkare	  och	  det	  övriga	  teamet	  på	  åtgärder,	  förändringar	  i	  vitalparametrar	  

samt	  efterfråga	  förtydligande	  (säga	  till/speak	  up)	  och	  teamets	  tekniska	  teamprestation	  och	  minskade	  

misstag	  och	  vårdrelaterade	  skador.	  Det	  visades	  att	  om	  sjuksköterskor	  och	  ST-‐läkare	  sade	  till	  tidigt,	  

resulterade	  det	  i	  att	  procedurer	  förtydligandes	  (t.ex.	  att	  information	  evaluerades)	  och	  initierade	  en	  

ändring	  av	  procedurer	  (t.ex.	  att	  ST-‐läkare	  gav	  instruktioner	  och	  sjuksköterskor	  gav	  assistans)	  samt	  att	  

man	  i	  större	  utsträckning	  observerade	  sina	  teammedlemmar.	  Att	  tidigt	  säga	  till	  är	  dessutom	  

associerat	  med	  att	  i	  större	  utsträckning	  känna	  sig	  bekväm	  med	  att	  säga	  till	  under	  hela	  förloppet	  och	  

sannolikheten	  för	  det	  ökar.	  Detta	  visar	  på	  vikten	  av	  att	  uppmuntra	  alla	  teammedlemmar	  till	  att	  säga	  

till	  tidigt,	  istället	  för	  att	  vänta	  med	  att	  det	  tills	  att	  en	  potentiell	  akut	  situation	  inträffar.	  	  

	  
Syfte	  
Att	  utveckla	  och	  validera	  ett	  instrument	  för	  skattning	  av	  teamarbete	  hos	  grundutbildningsstudenter	  

på	  hälso-‐	  och	  sjukvårdsutbildningar.	  

	  
Forskningsfråga	  
Är	  det	  möjligt	  att	  med	  ett	  skriftligt	  bedömningsunderlag	  skatta	  teamarbete	  hos	  

grundutbildningsstudenter	  på	  läkar-‐	  och	  sjuksköterskeprogrammen?	  
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Metod	  

Denna	  studie	  är	  både	  en	  kvantitativ	  och	  kvalitativ	  studie	  gjord	  på	  ett	  mätinstrument	  för	  bedömning	  av	  

teamarbete	  med	  grundutbildningsstudenter.	  Den	  är	  utförd	  genom	  datainsamling	  och	  validering	  av	  

mätinstrumentet,	  samt	  triangulering	  bestående	  av	  litteraturstudie,	  enkätutvärdering	  och	  

fokusgruppsintervju.	  

	  

Observation	  har	  utförts	  vid	  en	  halvdag	  av	  Interprofessionella	  Simulationer	  (IPS)	  med	  läkar-‐	  och	  

sjuksköterskestudenter	  vid	  Kliniskt	  Träningscenter	  (KTC),	  Akademiska	  Sjukhuset	  för	  att	  få	  bättre	  

insikt	  i	  ämnet	  och	  för	  att	  kunna	  utforma	  mätinstrumentet	  ändamålsenligt.	  Utöver	  detta	  medverkade	  

FJ	  vid	  introduktionen	  på	  fyra	  halvdagar	  IPS	  på	  KTC	  då	  videoinspelningarna	  gjordes	  som	  senare	  var	  de	  

inspelningar	  som	  bedömdes	  med	  det	  framtagna	  instrumentet	  för	  validering.	  

	  
Litteraturstudie	  
För	  att	  inhämta	  bakgrundskunskap	  om	  bedömningsinstrument	  vid	  teamövningar	  med	  

grundutbildningsstudenter	  gjordes	  en	  litteraturgenomgång	  med	  sökning	  i	  PubMed.	  Denna	  sökning	  

gjordes	  vid	  två	  tillfällen	  med	  hjälp	  av	  en	  erfaren	  bibliotekarie.	  Söktermerna	  som	  användes	  var	  

”Education,	  medical,	  undergraduate”,	  ”Students,	  medical	  and	  students,	  nursing”,	  ”Students,	  health	  

occupations”	  kombinerat	  med	  ”Simultation”	  och	  ”Group	  processes”,	  ”Communication”,	  ”Leadership”.	  

Denna	  sökmassa	  kombinerades	  med	  termen	  ”Assessment”	  för	  att	  fokusera	  på	  bedömningsinstrument.	  

Utöver	  detta	  inkluderades	  även	  artiklar	  angående	  bedömningsinstrument	  för	  icke-‐

grundutbildningsstudenter	  för	  att	  se	  hur	  valideringen	  för	  dessa	  gått	  till	  väga,	  samt	  litteratur	  om	  Crew	  

Resource	  Management	  (CRM),	  teamarbete	  och	  kommunikation	  för	  bredare	  bakgrundskunskap.	  

	  
Utveckling	  av	  mätinstrument	  
I	  litteraturgenomgången	  hittades	  ett	  instrument	  framtaget	  vid	  University	  of	  Calgary	  publicerat	  2013	  

(KidSIM)	  som	  var	  specifikt	  för	  simuleringsövningar	  för	  grundutbildningsstudenter	  inom	  hälso-‐	  och	  

sjukvård.	  Detta	  instrument	  användes	  som	  förlaga	  vid	  utvecklingen.	  Översättning	  gjordes	  till	  svenska	  

och	  instrumentet	  modifierades	  på	  de	  12	  punkterna	  för	  att	  bättre	  överensstämma	  med	  de	  

inlärningsmål	  och	  bedömningsgrunder	  som	  finns	  vid	  IPS	  för	  läkar-‐	  och	  sjuksköterskestudenter.	  	  

	  
Validering	  
För	  att	  validera	  det	  framtagna	  instrumentet	  och	  testa	  det	  empiriskt	  bedömdes	  att	  vi	  behövde	  60	  

svarande,	  detta	  eftersom	  instrumentet	  innehåller	  12	  frågor	  och	  det	  kvävs	  minst	  5	  gånger	  antalet	  

variabler	  för	  att	  få	  en	  meningsfull	  analys.	  Videoinspelningar	  sparades	  från	  12	  scenarios	  (12	  olika	  

teamuppsättningar)	  av	  IPS	  gjorda	  vid	  4	  olika	  tillfällen	  under	  november	  och	  december	  2013.	  Urvalet	  av	  

scenarios	  var	  av	  bekvämlighetstyp,	  så	  kallad	  convenience	  sampling.	  Totalt	  medverkade	  31	  studenter	  

från	  sjuksköterskeprogrammet	  termin	  6	  och	  läkarprogrammet	  termin	  11.	  Alla	  studenter	  som	  
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medverkade	  i	  de	  inspelade	  videofilmerna	  fick	  både	  muntlig	  och	  skriftlig	  information,	  och	  det	  

inhämtades	  samtycke	  från	  samtliga	  för	  deltagande	  i	  studien.	  (Bilaga	  2)	  

	  

Bedömning	  med	  det	  framtagna	  instrumentet	  utfördes	  sedan	  enskilt	  av	  anställda	  på	  Kliniskt	  

Träningscenter/KTC	  på	  de	  videoinspelade	  scenariona	  under	  januari	  2014.	  (Bilaga	  3)	  Bedömarna	  

kryssade	  för	  varje	  tema	  i	  den	  ruta	  som	  de	  tyckte	  passade	  bäst	  in	  på	  teamets	  prestation.	  För	  att	  kunna	  

utföra	  statistiska	  analyser	  på	  resultaten	  omvandlades	  varje	  kryss	  till	  ett	  poängtal	  som	  den	  rutan	  

motsvarade	  (1-‐5).	  Detta	  utfördes	  för	  alla	  12	  scenarios.	  	  

	  

För	  de	  statistiska	  beräkningarna	  av	  reliabiliteten	  användes	  reliabilitetsanalys	  i	  SPSS	  Version	  22.0.	  

Analys	  av	  inter-‐item	  correlations,	  Cronbach's	  Alpha	  och	  corrected	  item-‐total	  correlations	  beräknades	  

för	  var	  och	  ett	  av	  de	  12	  scenariona	  samt	  för	  hela	  instrumentet.	  Cronbach’s	  Alpha	  beräknas	  genom	  

följande	  formel;	  

(N/(N-‐1))	  ((Total	  Variance	  –	  sum	  of	  Individual	  Variance)/	  Total	  Variance)	  

Där	  N	  =	  Number	  of	  items,	  Individual	  Variance	  =	  Square(Score	  –	  Average)	  och	  Total	  Variance	  =	  

Square(Score	  –	  Average)	  for	  the	  total	  group	  values.	  	  

	  
Fokusgruppsintervju	  
Efter	  att	  bedömning	  gjorts	  av	  de	  12	  videoinspelade	  scenarion	  svarade	  bedömarna	  på	  en	  enkät	  (Bilaga	  

4)	  angående	  deras	  uppfattning	  om	  bedömningsinstrumentet	  och	  dess	  användning.	  Därefter	  hölls	  en	  

fokusgruppsintervju	  med	  4	  av	  bedömarna	  i	  januari	  2014.	  Enkätsvaren	  låg	  till	  grund	  för	  frågorna	  som	  

ställdes	  under	  intervjun.	  	  
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Resultat	  

Statistiska	  analyser	  
Resultaten	  från	  den	  statistiska	  uträkningen	  av	  Up	  Beats	  reliabilitet	  presenteras	  med	  två	  tabeller	  från	  

scenario	  1.	  Samma	  uträkningar	  har	  även	  gjorts	  för	  scenario	  2-‐12,	  dessa	  redovisas	  i	  appendix.	  

	  

Tabell	  1	  nedan	  visar	  korrelation	  mellan	  variablerna,	  Up	  Beats	  teman,	  där	  1,0	  motsvarar	  total	  

korrelation	  och	  beskrivning	  av	  samma	  fenomen.	  11	  variabler	  inkluderades	  i	  uträkningen.	  Variabeln	  

”Kommunikation	  patient/anhöriga”	  raderades	  från	  skalan	  i	  denna	  uträkning	  då	  variansen	  inom	  den	  är	  

noll	  eller	  nästan	  noll.	  

	  

	  

	  

	  

Tabell 1. Korrelation mellan Up Beats teman i scenario 1. Varje tema redovisas i vänstra spalten samt dess 
korrelation med resterande teman till höger.  

 A
ktivt ledarskap 

K
om

m
unikation 

Ö
gonk./kroppssp. 

Ledare och följare 

A
B

C
D

E
 

K
om

m
unikation 

S
ituationsm

edv. 

S
B

A
R

 

K
om

m
unikation 

C
losed Loop 

Tydlighet 

Tillgängliga 
resurser 

R
e-evaluering 

A
ktivt följarskap 

Aktivt ledarskap 1,000 ,250 ,612 ,408 -,408 ,408 ,784 ,000 -,134 ,612 ,408 
Kommunikation 
Ögonkontakt 
och kroppsspråk 

,250 1,000 ,919 ,612 -,612 -,408 -,294 ,000 ,802 -,612 ,612 

Ledare och 
följare 

,612 ,919 1,000 ,667 -,667 -,167 ,080 ,000 ,600 -,250 ,667 

ABCDE ,408 ,612 ,667 1,000 -,167 ,167 ,320 ,645 ,218 -,167 ,167 

Kommunikation 
Situations-
medvetenhet 

-,408 -,612 -,667 -,167 1,000 ,667 ,080 ,000 -,218 ,167 -,167 

SBAR ,408 -,408 -,167 ,167 ,667 1,000 ,721 ,000 -,327 ,667 ,167 
Kommunikation 
Closed Loop 

,784 -,294 ,080 ,320 ,080 ,721 1,000 ,310 -,629 ,881 -,080 

Tydlighet ,000 ,000 ,000 ,645 ,000 ,000 ,310 1,000 -,423 ,000 -,645 

Tillgängliga 
resurser 

-,134 ,802 ,600 ,218 -,218 -,327 -,629 -,423 1,000 -,764 ,764 

Re-evaluering ,612 -,612 -,250 -,167 ,167 ,667 ,881 ,000 -,764 1,000 -,167 

Aktivt följarskap ,408 ,612 ,667 ,167 -,167 ,167 -,080 -,645 ,764 -,167 1,000 
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Tabell	  2	  nedan	  visar	  korrigerad	  total-‐variabel	  korrelation	  för	  Up	  Beat	  använt	  i	  scenario	  1,	  det	  vill	  säga	  

hur	  en	  variabel	  (ett	  tema	  i	  UpBeat)	  korrelerar	  med	  ett	  sammantaget	  poäng	  för	  alla	  de	  övriga	  

variablerna.	  Dessutom	  redovisas	  för	  var	  och	  ett	  av	  de	  teman	  som	  finns	  vad	  Cronbach’s	  Alpha	  skulle	  bli	  

om	  detta	  tema	  exkluderades,	  vilket	  kan	  jämföras	  med	  Alpha	  för	  hela	  scenariot.	  Cronbach’s	  alpha	  för	  

Up	  Beat	  i	  scenario	  1	  är	  0,587.	  

	  
Tabell	  2.	  Korrigerad	  total-‐variabel	  korrelation	  för	  Up	  Beats	  teman	  när	  det	  användes	  för	  att	  bedöma	  scenario	  1,	  
samt	  Cronbach’s	  Alpha	  om	  variabeln	  exkluderas	  från	  uträkningen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tabell	  3.	  Medelvärde	  Cronbach’s	  Alpha	  för	  Up	  Beat	  då	  man	  sammanräknar	  Alpha	  från	  alla	  bedömda	  scenarios.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Korrigerad 
total-

variabel 
korrelation 

Cronbach's 
Alpha om 
variabeln 

exkluderas 

Aktivt ledarskap ,754 ,493 

Kommunikation Ögonkontakt och kroppsspråk ,376 ,550 

Ledare och följare ,510 ,476 

ABCDE ,718 ,478 

Kommunikation Situationsmedvetenhet -,281 ,651 

SBAR ,398 ,539 

Kommunikation Closed Loop ,365 ,535 

Tydlighet ,000 ,618 

Tillgängliga resurser -,070 ,646 

Re-evaluering ,109 ,590 

Aktivt följarskap ,398 ,539 

Scenario nr Cronbach´s Alpha 
1 0,587 
2 0,735 
3 0,248 
4 0,914 
5 0,807 
6 0,732 
7 0,021 
8 0,692 
9 0,589 
10 0,845 
11 0,749 
12 0,831 
Medelvärde 0,646 
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Fokusgruppsintervju	  
Fokusgruppsintervjun	  utfördes	  vid	  ett	  tillfälle	  i	  mitten	  av	  januari	  2014	  och	  pågick	  under	  2	  timmar.	  

Fyra	  personer	  deltog	  i	  intervjun,	  två	  kvinnor	  och	  två	  män.	  Alla	  deltagare	  är	  utbildade	  

simulatorinstruktörer,	  anställda	  på	  KTC	  och	  arbetar	  regelbundet	  med	  IPS.	  Intervjudeltagarna	  är	  

samma	  personer	  som	  i	  denna	  studie	  har	  använt	  Up	  Beat	  för	  att	  bedöma	  videoinspelade	  scenarion.	  

Intervjudeltagarna	  fick	  efter	  bedömningarna	  fylla	  i	  en	  enkät	  (Bilaga	  4)	  och	  enkätsvaren	  användes	  som	  

uppslag	  för	  de	  frågor	  som	  ställdes	  under	  fokusgruppsintervjun.	  Varje	  huvudfråga	  följdes	  upp	  med	  

följdfrågor	  för	  att	  uppnå	  mättnad	  inom	  varje	  område.	  FJ	  var	  intervjuledare.	  En	  femte	  person	  deltog	  i	  

bedömningarna	  och	  var	  vid	  intervjutillfället	  inspelningsansvarig.	  

	  
Tabell	  4.	  Sammanfattning	  av	  de	  fynd	  som	  framkom	  under	  fokusgruppsintervjun,	  indelat	  i	  sju	  teman	  som	  finns	  
presenterade	  i	  vänstra	  spalten.	  
	  
Tema	   Sammanfattning	  av	  fynd	  
1.	  Layout	  och	  struktur	   • Tilltalande	  layout	  och	  lätt	  att	  använda.	  Fina	  färger	  och	  bra	  storlek	  på	  texten.	  

• För	  många	  sidor,	  kan	  förbättras	  genom	  att	  ha	  en	  svarsblankett.	  
• Lagom	  antal	  teman,	  kan	  struktureras	  upp	  med	  sammanhörande	  teman	  efter	  

varandra.	  
• Förslag	  på	  bedömning	  av	  flera	  faser	  i	  ett	  och	  samma	  scenario,	  eventuellt	  med	  

en	  tidslinje.	  
• Förslag	  på	  tillägg	  av	  teman	  om	  den	  generella	  prestationen	  samt	  medicinska	  

kunskaper,	  dock	  olika	  åsikter	  i	  gruppen	  angående	  detta.	  
2.	  Skalorna	   • Relevanta	  beskrivningar.	  Genomgående	  för	  detaljerade	  och	  kan	  kortas	  ned.	  

• Förslag	  på	  ett	  instrument	  med	  endast	  beskrivning	  för	  ytterligheterna	  1	  och	  5,	  
istället	  för	  varje	  steg	  på	  skalan.	  

• Viktigt	  att	  beskrivningarna	  är	  inriktade	  på	  teamprestation	  mer	  än	  specifikt	  på	  
ledaren.	  

3.	  Dimensioner	   • Några	  beskrivningar	  inom	  teman	  innehåller	  två	  delar,	  där	  båda	  delarna	  måste	  
vara	  uppfyllda,	  och	  detta	  skapar	  problem	  för	  bedömaren.	  Kan	  förbättras	  genom	  
att	  antingen	  stryka	  den	  ena	  dimensionen	  eller	  att	  dela	  upp	  temat	  i	  två	  delar.	  

4.	  Kvantifiering	   • Viktigare	  att	  instrumentet	  riktar	  in	  sig	  på	  att	  bedöma	  kvalitét	  av	  
teamprestationen,	  snarare	  än	  kvantitet	  och	  hur	  ofta	  teamet	  utför	  något.	  

• Att	  räkna	  hur	  ofta	  något	  inträffar	  är	  tidskrävande	  och	  tillför	  inte	  något	  viktigt	  
till	  bedömningen.	  

• Vissa	  teman	  kräver	  dock	  kvantitativ	  bedömning	  och	  dessa	  beskrivningar	  kan	  
omformuleras	  till	  ”alltid,	  ofta,	  aldrig”	  för	  att	  underlätta	  bedömningen	  och	  bidra	  
till	  en	  bättre	  diskussion.	  

5.	  Up	  Beat	  och	  lärandemål	   • Up	  Beats	  teman	  stämmer	  bra	  överens	  med	  inlärningsmålen	  för	  IPS.	  
• Eventuellt	  kan	  tema	  4	  och	  9	  exkluderas.	  

6.	  Up	  Beat	  i	  sjukvården	   • Up	  Beat	  skulle	  med	  fördel	  kunna	  användas	  vid	  utvärdering	  av	  en	  situation	  som	  
inträffar	  på	  akutmottagningen	  och	  med	  olika	  typer	  av	  teamsammansättningar,	  
inte	  bara	  studenter.	  

• Svårigheter	  finns	  vid	  bedömning	  av	  IPS	  genom	  att	  det	  inte	  finns	  ett	  stort	  utbud	  
av	  tillgängliga	  resurser	  för	  studenter	  att	  utnyttja,	  samt	  att	  kommunikationen	  
med	  patienten	  kan	  påverkas	  negativt	  då	  patienten	  är	  en	  docka.	  

7.	  Användningsområden	   • Up	  Beat	  kan	  med	  fördel	  användas	  för	  att	  examinera	  läkar-‐	  och	  
sjuksköterskestudenter	  under	  IPS.	  

• Övriga	  användningsområden	  som	  uppmärksammas	  är;	  	  
a) Underlag	  och	  hjälp	  för	  observatörerna	  under	  IPS	  
b) Som	  stöd	  för	  instruktörer	  i	  kontrollrummet	  under	  IPS	  
c) Kvalitetsförbättring	  av	  instruktörer	  och	  scenarios	  vid	  simuleringsövningar	  
d) För	  att	  se	  utveckling	  och	  förbättring	  hos	  ett	  team	  över	  tid	  
• Alla	  bedömare	  uppskattade	  Up	  Beat	  och	  säger	  sig	  ha	  utvecklats	  i	  sin	  roll	  som	  

bedömare	  i	  och	  med	  användningen	  under	  denna	  studie.	  
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Nedan	  följer	  resultaten	  från	  intervjun	  i	  sin	  helhet.	  Intervjudeltagarna	  är	  benämnda	  M1,	  M2,	  K1,	  K2.	  

Intervjuledare	  benämns	  L	  och	  inspelningsansvarig	  B.	  Fler	  exempel	  på	  citat	  går	  att	  läsa	  i	  appendix.	  

	  

1. Layout	  och	  struktur	  
Alla	  deltagare	  i	  intervjun	  tycker	  att	  Up	  Beat	  har	  en	  tilltalande	  och	  snygg	  layout.	  De	  gillar	  de	  gröna	  och	  

röda	  färgerna	  och	  att	  det	  är	  tydligt	  uppdelat	  i	  sektioner,	  vilket	  gör	  instrumentet	  lätt	  att	  fylla	  i.	  Även	  

om	  de	  tyckte	  att	  det	  var	  lite	  väl	  många	  sidor	  att	  bläddra	  igenom	  vid	  varje	  scenario,	  så	  håller	  de	  med	  

om	  att	  storleken	  på	  texten	  inte	  kan	  vara	  mindre,	  vilket	  skulle	  göra	  det	  otydligt	  att	  läsa	  

beskrivningarna	  på	  skalan.	  Som	  lösning	  på	  att	  få	  ner	  antalet	  sidor	  föreslår	  två	  av	  deltagarna	  en	  

svarsblankett,	  där	  man	  kan	  fylla	  i	  poängen	  för	  alla	  frågor	  istället	  för	  att	  fylla	  i	  på	  Up	  Beat-‐formuläret.	  

Då	  skulle	  formuläret	  fungera	  som	  ett	  häfte	  med	  förklaringarna	  för	  varje	  poäng,	  och	  sedan	  fyller	  man	  i	  

resultatet	  på	  en	  separat	  blankett.	  Detta	  skulle	  även	  göra	  att	  man	  endast	  behöver	  en	  version	  av	  Up	  Beat	  

som	  man	  då	  kan	  återanvända	  vid	  flera	  scenarios.	  Övriga	  deltagare	  håller	  med	  om	  att	  detta	  kan	  vara	  en	  

bra	  lösning.	  De	  kände	  allihop	  att	  ju	  fler	  bedömningar	  man	  hade	  gjort	  så	  blev	  det	  lättare	  och	  lättare	  att	  

fylla	  i	  poängen.	  Man	  hade	  i	  princip	  de	  flesta	  av	  förklaringarna	  i	  huvudet	  och	  kom	  ihåg	  ungefär	  vad	  som	  

krävdes	  för	  varje	  poäng.	  Därför	  skulle	  själva	  formuläret	  kunna	  användas	  mer	  som	  ett	  stöd	  när	  man	  

har	  vant	  sig	  vid	  att	  använda	  det.	  

	  
”Jag	  tycker	  den	  är	  snygg	  (…)	  Det	  är	  lättare	  att	  se	  vad	  man	  ska	  fylla	  i	  när	  det	  är	  uppdelat	  såhär	  i	  sektioner	  och	  tilltalade	  med	  

det	  gröna	  och	  det	  röda	  tycker	  jag.”	  (K2)	  

	  

I	  enkäten	  inför	  intervjun	  hade	  4	  av	  5	  svarat	  att	  antalet	  teman	  i	  instrumentet	  är	  för	  många.	  Under	  

intervjun	  är	  deltagarna	  överens	  om	  att	  detta	  kan	  förbättras	  genom	  att	  man	  strukturerar	  upp	  

formuläret	  bättre.	  Till	  exempel	  att	  alla	  teman	  som	  berör	  ”Kommunikation”	  presenteras	  efter	  

varandra,	  likaså	  ”Ledarskap”	  och	  ”Följarskap”	  osv.	  Om	  man	  gör	  detta	  och	  eventuellt	  tar	  bort	  ett	  par	  

teman	  som	  inte	  är	  relevanta	  för	  IPS	  (”ABCDE”	  och	  ”Kommunikation	  med	  patient	  och/eller	  anhöriga”,	  

detta	  diskuteras	  vidare	  under	  punkt	  5	  nedan)	  så	  kommer	  användandet	  bli	  lättare.	  Egentligen	  är	  det	  

inte	  antalet	  teman	  som	  är	  för	  många	  för	  att,	  som	  en	  deltagare	  poängterar,	  i	  debriefingen	  så	  behandlas	  

många	  fler	  områden	  än	  de	  tolv	  teman	  som	  Up	  Beat	  innehåller.	  Anledningen	  till	  att	  det	  känns	  som	  att	  

det	  är	  för	  många	  teman	  är	  snarare	  att	  man	  behöver	  bläddra	  så	  mycket	  fram	  och	  tillbaka,	  och	  detta	  

skulle	  kunna	  förbättras	  genom	  ovanstående	  förändringar.	  
	  

”Du	  har	  styckat	  upp	  det	  ju.	  Alltså	  i	  kommunikation	  ingår	  det	  ju	  vissa	  saker,	  då	  kan	  man	  ju	  liksom	  samla	  ihop	  det	  under	  

kommunikation	  då.”	  (K2)	  

	  

”Det	  måste	  vara	  svårt	  att	  få	  ner	  det	  till	  12	  kategorier,	  för	  det	  finns	  många	  som	  vi	  diskuterar	  vid	  debriefing.	  Så	  det	  måste	  vara	  

väldigt	  svårt	  att	  få	  ner	  det	  till	  tolv.”	  (M2)	  
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Intervjudeltagarna	  tycker	  att	  vissa	  frågor	  borde	  delas	  upp	  så	  att	  man	  kan	  bedöma	  flera	  olika	  faser,	  

exempelvis	  efter	  tid	  eller	  beroende	  på	  vilken	  yrkeskategori	  som	  är	  med	  i	  scenariot	  just	  vid	  det	  

tillfället.	  T.ex.	  när	  det	  handlar	  om	  ”Ledarskap”	  kan	  kvalitén	  på	  ledarskapet	  variera	  beroende	  på	  vem	  

som	  har	  ledarrollen	  och	  då	  skulle	  det	  vara	  bättre	  att	  fylla	  i	  olika	  poäng	  vid	  olika	  tidpunkter	  i	  ett	  och	  

samma	  scenario.	  Två	  av	  deltagarna	  är	  inne	  på	  om	  man	  skulle	  kunna	  ha	  en	  tidslinje	  för	  att	  beskriva	  

detta	  där	  man	  även	  kan	  specificera	  vad	  som	  händer	  vid	  olika	  tidpunkter	  och	  vad	  som	  händer	  då	  

kvalitéten	  på	  det	  som	  efterfrågas	  skiftar.	  Detta	  skulle	  också	  göra	  att	  instrumentet	  blir	  mer	  

verklighetsnära	  med	  hur	  instruktörerna	  går	  igenom	  scenariot	  efteråt	  i	  debriefingen,	  där	  man	  tar	  upp	  

vad	  som	  hänt	  i	  kronologisk	  ordning	  och	  ofta	  diskuterar	  vad	  som	  hände	  just	  då	  när	  något	  förändrades.	  

På	  samma	  sätt	  påpekar	  deltagarna	  att	  vissa	  teman	  skulle	  kunna	  delas	  upp	  i	  två	  frågor,	  men	  stå	  under	  

samma	  rubrik,	  t.ex.	  ”Aktivt	  följarskap”.	  Detta	  för	  att	  det	  kan	  vara	  två	  viktiga	  kriterier	  som	  ska	  

uppfyllas	  under	  samma	  rubrik,	  men	  ibland	  händer	  det	  att	  teamet	  bara	  uppfyller	  det	  ena.	  (Detta	  ämne	  

behandlas	  även	  under	  tema	  2	  nedan.)	  
	  

”Det	  satt	  jag	  och	  tänkte	  på	  ganska	  mycket	  med	  det	  här,	  att	  här	  skulle	  jag	  vilja	  ha	  flera	  olika	  kategorier	  liksom.	  Eller	  jag	  skulle	  

vilja	  svara	  för	  flera	  olika	  personer	  eller	  för	  flera	  olika	  händelser.	  (…)	  Man	  skulle	  vilja	  svara	  på	  ledare	  1,	  ledare	  2,	  ledare	  3.”	  

(M1)	  

	  

Deltagarna	  kände	  att	  man	  skulle	  kunna	  lägga	  till	  teman,	  ett	  exempel	  var	  angående	  svårighetsgraden	  

på	  scenariot	  då	  vissa	  scenarios	  är	  svårare	  än	  andra.	  Dessutom	  skulle	  ett	  tema	  angående	  hur	  teamet	  

presterade	  generellt	  på	  hela	  scenariot	  kunna	  tilläggas	  till	  formuläret.	  Detta	  då	  deltagarna	  tycker	  att	  

vissa	  team	  får	  höga	  poäng	  på	  varje	  tema,	  men	  att	  de	  generellt	  inte	  presterade	  riktigt	  så	  bra	  om	  man	  

tittar	  på	  hela	  prestationen.	  Efter	  att	  ha	  diskuterat	  detta	  under	  intervjun	  så	  kommer	  deltagarna	  fram	  

till	  att	  bedömningen	  skulle	  kunna	  förbättras	  om	  formuläret	  bearbetas	  så	  att	  den	  objektiva	  

bedömningen	  stämmer	  bättre	  överens	  med	  helhetsintrycket	  av	  teamets	  prestation.	  Då	  skulle	  ett	  

ytterligare	  (subjektivt)	  tema	  som	  detta	  inte	  vara	  nödvändigt.	  	  

	  

Under	  intervjun	  diskuteras	  även	  om	  det	  skulle	  vara	  bra	  med	  ett	  tema	  som	  handlar	  om	  hur	  bra	  

studenterna	  använder	  sina	  medicinska	  kunskaper.	  Det	  framkommer	  dock	  att	  detta	  inte	  är	  ett	  mål	  

under	  IPS,	  det	  är	  något	  som	  diskuteras	  under	  debriefingen	  för	  att	  studenterna	  inte	  ska	  gå	  därifrån	  

med	  felaktiga	  kunskaper,	  men	  att	  det	  är	  inget	  som	  ligger	  i	  fokus	  och	  borde	  således	  inte	  vara	  ett	  tema	  i	  

detta	  bedömningsformulär	  för	  teamträning.	  
	  

”Alltså	  jag	  tror	  man	  ska	  ha,	  om	  man	  ändrar	  frågorna	  litegrann	  som	  vi	  har	  diskuterat	  om.	  Att	  man	  tar	  bort	  de	  där	  1,	  2,	  och	  

eller	  samt	  och	  gör	  i	  ordning,	  så	  kanske	  det	  kommer	  bli	  lite	  mer	  objektivt	  i	  formuläret.	  (…)	  Så	  det	  kanske	  kommer	  visa	  sig	  att	  

det	  var	  verkligen	  kasst	  och	  det	  ser	  man	  ganska	  tydligt	  på	  den	  man	  har	  fyllt	  i.”	  (K1)	  
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2. Skalorna	  
Up	  Beat	  är	  uppbyggt	  genom	  tolv	  olika	  teman,	  som	  alla	  handlar	  om	  teamets	  prestation	  under	  ett	  

scenario.	  På	  varje	  tema	  finns	  en	  skala	  från	  ett	  till	  fem,	  med	  en	  beskrivning	  vad	  som	  ska	  uppfyllas	  på	  

varje	  alternativ.	  Ett	  annat	  alternativ	  för	  uppbyggandet	  av	  ett	  sådant	  här	  instrument	  är	  att	  endast	  ha	  en	  

beskrivning	  som	  ska	  uppfyllas	  på	  ytterligheterna,	  i	  detta	  fall	  ett	  och	  fem,	  och	  sedan	  en	  skala	  

däremellan.	  Intervjudeltagarna	  ser	  detta	  som	  en	  bra	  idé	  för	  Up	  Beat,	  de	  tycker	  att	  det	  är	  så	  man	  

tänker	  angående	  en	  prestation	  och	  det	  skulle	  underlätta	  när	  man	  fyller	  i	  formuläret.	  

	  
”När	  vi	  har	  hållit	  på	  med	  det	  här	  så	  är	  det	  en	  sak	  som	  vi	  har	  diskuterat.	  Alltså,	  det	  finns	  ju	  två	  val,	  man	  fortsätter	  att	  ha	  det	  

här	  där	  man	  ha	  fem	  alternativ	  där	  var	  och	  en	  beskrivs.	  Eller	  så	  kan	  man	  bara	  beskriva	  det	  bästa	  och	  det	  sämsta	  och	  en	  skala	  

emellan.	  (B)	  	  

	  

Under	  detta	  tema	  så	  diskuterades	  dessutom	  vad	  som	  är	  relevant	  i	  beskrivningarna	  för	  varje	  tema,	  vad	  

som	  är	  viktigt	  att	  få	  med.	  Deltagarna	  var	  överens	  om	  att	  man	  många	  av	  beskrivningarna	  är	  för	  

detaljerade	  och	  att	  man	  skulle	  kunna	  ta	  bort	  valda	  delar	  för	  att	  göra	  det	  tydligare	  med	  vad	  man	  

bedömer	  och	  vad	  man	  vill	  få	  ut	  av	  bedömningen	  på	  det	  temat.	  Detta	  gäller	  t.ex.	  temat	  ”Kommunikation	  

–	  Kroppsspråk	  och	  ögonkontakt”	  där	  deltagarna	  tycker	  att	  det	  sällan,	  nästan	  aldrig,	  är	  någon	  

teammedlem	  begär	  bekräftelse	  på	  att	  dennes	  budskap	  nått	  fram,	  och	  att	  man	  därför	  skulle	  kunna	  ta	  

bort	  just	  den	  frasen	  ur	  beskrivningen.	  Deltagarna	  tycker	  att	  om	  man	  gör	  beskrivningarna	  lite	  kortare	  

och	  mindre	  detaljerade	  generellt,	  så	  har	  man	  mer	  att	  diskutera	  med	  teamet	  under	  debriefingen	  vilket	  

de	  tycker	  skulle	  vara	  en	  fördel.	  

	  
”Det	  är	  lite	  detaljerat.	  Det	  är	  lite	  för	  detaljerat	  de	  flesta	  frågorna	  tycker	  jag.	  Det	  är	  jättesvårt	  att	  hålla	  reda	  på	  en,	  eller	  två,	  

eller	  tre	  gånger.	  Och	  jag	  vet	  inte,	  är	  det	  viktigt?”	  (K2)	  

	  

Det	  framkommer	  även	  en	  irritation	  från	  deltagarna	  att	  många	  formuleringar	  är	  för	  inriktade	  på	  

ledaren,	  och	  borde	  istället	  fokusera	  på	  hela	  teamet	  och	  att	  kommunikation	  sker	  teammedlemmar	  

emellan	  och	  inte	  endast	  från	  ledaren	  till	  följarna.	  

	  
”Det	  är	  ju	  det	  man	  får	  känslan	  av	  att	  det	  hela	  tiden	  är	  inriktat	  på	  teamledaren,	  det	  är	  ju	  viktigt	  att	  teammedlemmarna	  är	  

aktiva	  och	  kanske	  hjälper	  teamledaren	  och	  hjälper	  till	  att	  styra	  också.	  Om	  man	  läser	  det	  här	  får	  man	  liksom	  känslan	  av	  att	  

det	  är	  teamledaren	  det	  handlar	  om.”	  (K2)	  

	  

3. Dimensioner	  
Ett	  flertal	  av	  beskrivningarna	  på	  Up	  Beats	  tolv	  teman	  innehåller	  två	  delar,	  där	  båda	  delarna	  måste	  

vara	  uppfyllda	  för	  att	  teamet	  ska	  få	  den	  poängen.	  Detta	  gäller	  de	  beskrivningar	  som	  innehåller	  ett	  

”och”	  eller	  ”samt”,	  t.ex.	  ”Aktivt	  ledarskap”,	  ”ABCDE”,	  ”Tillgängliga	  resurser”	  och	  ”Ledare	  och	  följare”.	  

Deltagarna	  uttrycker	  det	  som	  att	  dessa	  beskrivningar	  innehåller	  flera	  dimensioner	  och	  ser	  det	  som	  ett	  
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problem	  för	  användandet	  av	  Up	  Beat.	  Ofta	  vid	  bedömningen	  är	  endast	  en	  av	  dessa	  dimensioner	  

uppfyllda	  och	  då	  är	  det	  svårt	  att	  veta	  vad	  man	  ska	  fylla	  i	  på	  det	  temat.	  Det	  skapar	  också	  ett	  problem	  

där	  inget	  av	  de	  alternativen	  (beskrivningarna)	  som	  finns	  passar	  in	  på	  teamets	  prestation,	  vilket	  gör	  

att	  man	  skulle	  behöva	  ha	  ett	  stort	  antal	  beskrivningar,	  upp	  till	  15	  stycken	  säger	  en	  deltagare,	  för	  att	  få	  

med	  alla	  möjliga	  dimensioner	  som	  kan	  uppkomma	  i	  ett	  scenario.	  Detta	  skulle	  göra	  formuläret	  mer	  

omfattande	  och	  möjligtvis	  svårare	  att	  använda.	  

	  

På	  många	  av	  Up	  Beats	  teman	  ändras	  dessutom	  den	  ena	  av	  dimensionerna	  när	  man	  går	  nedåt	  i	  skalan,	  

men	  inte	  den	  andra,	  och	  detta	  upplever	  deltagarna	  som	  förvirrande.	  Som	  en	  lösning	  föreslår	  

intervjudeltagarna	  att	  man	  i	  vissa	  teman	  kan	  stryka	  den	  ena	  av	  dimensionerna	  rakt	  av,	  den	  av	  

dimensionerna	  som	  de	  inte	  anser	  är	  lika	  viktig	  som	  den	  andra.	  I	  de	  fall	  där	  båda	  dimensionerna	  

upplevs	  som	  lika	  viktiga	  tycker	  de	  att	  man	  borde	  dela	  upp	  det	  temat	  i	  två	  frågor.	  	  

	  
”Så	  är	  det	  på	  många	  frågor,	  att	  frågorna	  har	  två	  dimensioner.	  Här	  är	  ju	  frågorna,	  det	  som	  du	  menar,	  den	  ena	  dimensionen	  att	  

hålla	  teamet	  fokuserat	  på	  mål	  och	  behov	  och	  den	  andra	  dimensionen	  är	  att	  be	  om	  råd	  och	  stöd.	  Det	  är	  två	  dimensioner.	  Och	  

på	  vissa	  frågor	  så	  ändras	  den	  ena	  dimensionen,	  medan	  den	  andra	  dimensionen	  inte	  ändras.”	  (M1)	  

	  

4. Kvantifiering	  
Med	  anledning	  av	  att	  grunden	  till	  Up	  Beat	  härstammar	  från	  ett	  annat	  mätinstrument	  för	  team	  

prestation	  (KidSIM)	  så	  medföljer	  en	  del	  formuleringar	  i	  beskrivningarna	  som	  inte	  alltid	  passar	  för	  hur	  

IPS	  utförs	  på	  Kliniskt	  Träningscenter.	  Ett	  återkommande	  problem	  i	  flera	  teman,	  som	  alla	  

intervjudeltagare	  uttrycker,	  är	  att	  man	  måste	  räkna	  hur	  ofta	  någonting	  inträffar,	  t.ex.	  där	  det	  står	  ”tre	  

exempel”,	  ”mer	  än	  två	  åtgärder”	  osv.	  Deltagarna	  anser	  att	  det	  inte	  är	  viktigt	  för	  bedömningen	  att	  

kvantifiera	  på	  det	  sättet,	  utan	  att	  man	  istället	  borde	  bedöma	  kvalitéten	  på	  utförandet	  eller	  

prestationen.	  Ett	  team	  kan	  t.ex.	  rapportera	  något	  ett	  antal	  gånger	  och	  det	  får	  ett	  bra	  utfall	  för	  hela	  

teamet,	  men	  om	  de	  inte	  gjorde	  det	  exakt	  så	  många	  gånger	  som	  nu	  står	  i	  formuläret	  så	  kan	  det	  ändå	  

inte	  få	  en	  hög	  poäng	  på	  just	  det	  temat.	  Detta	  tycker	  deltagarna	  är	  negativt	  för	  bedömningen.	  

I	  vissa	  teman	  är	  det	  dock	  nödvändigt	  att	  mäta	  kvantitet,	  men	  deltagarna	  tycker	  att	  detta	  kan	  göras	  på	  

ett	  annat	  sätt	  och	  omformuleras	  till	  t.ex.	  ”alltid”,	  ”ofta”	  och	  ”aldrig”.	  Detta	  skulle	  göra	  att	  kan	  gå	  lite	  

mer	  på	  sin	  känsla	  som	  bedömare	  och	  inte	  är	  fast	  i	  att	  det	  ska	  vara	  exakt	  ett	  visst	  antal	  gånger.	  
	  

”Och	  sen	  försöka	  hitta	  andra	  formuleringar	  än	  ”åtminstone	  tre”,	  ”ett”	  eller	  ”två”.	  Alltså	  ”ofta,	  alltid,	  oftast,	  sällan,	  aldrig”	  till	  

exempel.	  För	  då	  får	  man	  använda	  känslan	  man	  får	  och	  fyller	  i	  istället	  för	  att	  räkna.	  Och	  det	  kan	  vara	  så	  att	  det	  är	  tjugo	  

gånger	  de	  kommunicerar	  åtgärder	  och	  så	  är	  det	  en	  gång	  de	  inte	  gör	  det,	  ja	  då	  får	  man	  fylla	  i	  ”åtminstone	  tre”	  men	  det	  fanns	  

tjugo	  exempel,	  de	  var	  jätteduktiga,	  men	  det	  var	  inte	  ALLA.	  Är	  du	  med,	  då	  förlorar	  man	  lite	  på	  den	  bedömningen	  när	  det	  är	  

kvantifierat	  sådär.”	  (M1)	  
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5. Up	  Beat	  och	  lärandemål	  
Alla	  intervjudeltagare	  håller	  med	  om	  att	  Up	  Beats	  teman	  stämmer	  bra	  överens	  med	  inlärningsmålen	  

för	  IPS.	  De	  upplever	  att	  de	  ofta	  pratar	  om	  fler	  områden	  under	  debriefingen	  än	  de	  som	  Up	  Beat	  tar	  upp,	  

men	  att	  detta	  egentligen	  inte	  är	  inlärningsmål	  utan	  småsaker	  som	  fick	  teamet	  att	  fungera	  på	  ett	  visst	  

vis	  eller	  något	  som	  hände	  som	  ledde	  till	  något	  annat.	  Och	  att	  det	  skulle	  vara	  svårt	  att	  fånga	  med	  vilket	  

mätinstrument	  som	  helst.	  	  

	  
”Jag	  tycker	  ändå	  att	  det	  är	  om	  sakerna	  vi	  pratar	  om	  ofta	  på	  IPS.”	  (K1)	  

	  

”Vi	  har	  gått	  igenom	  hela	  enkäten	  och	  bara	  tagit	  bort	  en	  eller	  två	  kategorier,	  så	  de	  måste	  vara	  ganska	  relevanta.”	  (M2)	  

	  

För	  att	  anpassa	  Up	  Beat	  bättre	  till	  inlärningsmål	  tycker	  deltagarna	  att	  två	  teman	  kan	  exkluderas;	  

”ABCDE”	  samt	  ”Kommunikation-‐	  Patient/anhöriga”.	  Dessa	  tycker	  de	  inte	  borde	  bedömas	  då	  

instrumentet	  syftar	  till	  att	  bedöma	  teamarbete	  och	  att	  kommunikationen	  med	  patient	  inte	  lämpar	  sig	  i	  

den	  situationen	  som	  teamet	  befinner	  sig	  i	  på	  KTC	  under	  IPS	  då	  patienten	  är	  en	  docka	  och	  dessutom	  

medvetslös	  vid	  en	  del	  scenarios.	  

	  
”Jag	  kan	  tycka	  att	  den	  är	  överflödig.	  I	  alla	  fall	  om	  formuläret	  ska	  syfta	  till	  att	  man	  ska	  ett	  teamarbete	  med	  de	  här	  delarna	  som	  

vi	  sa,	  då	  tycker	  jag	  nästan	  att	  ABCDE	  är	  överflödigt.”	  (K1)	  

	  

”Jag	  tycker	  att	  det	  är	  jätteviktigt	  att	  man	  pratar	  med	  patienter	  och	  anhöriga,	  missförstå	  mig	  rätt,	  men	  det	  känns	  inte	  riktigt	  

som	  att	  den	  är	  relevant	  för	  den	  här	  IPS-‐övningen.”	  (K1)	  

	  

Den	  allmänna	  åsikten	  bland	  deltagarna	  var	  att	  efter	  att	  korrigeringar	  gjorts	  (förbättrat	  och	  kortat	  ned	  

beskrivningar,	  tagit	  bort	  vissa	  teman,	  strukturerat	  och	  sorterat	  teman	  efter	  varandra)	  kommer	  Up	  

Beat	  att	  väl	  följa	  inlärningsmålen.	  	  
	  

6. Up	  Beat	  i	  sjukvården	  
Under	  intervjun	  diskuterades	  tänkbara	  skillnader	  med	  att	  använda	  instrumentet	  på	  KTC	  och	  i	  

”verkliga”	  situationer	  på	  t.ex.	  akutmottagningen.	  Här	  framkom	  en	  svårighet	  exempelvis	  på	  temat	  

”Tillgängliga	  resurser”	  eftersom	  när	  man	  gör	  simuleringsövningar	  på	  KTC	  så	  finns	  det	  inte	  så	  många	  

tillgängliga	  resurser	  om	  man	  jämför	  med	  de	  som	  finns	  verkliga	  situationer.	  Det	  t.ex.	  finns	  inga	  PM	  för	  

omhändertagande	  och	  det	  finns	  inte	  mer	  utrustning	  att	  hämta	  än	  just	  det	  som	  är	  i	  rummet	  under	  

scenariot.	  Det	  som	  teamet	  kan	  göra	  under	  simuleringarna	  är	  att	  hämta	  fler	  personer	  som	  väntar	  ute	  i	  

korridoren	  (ytterligare	  teammedlemmar)	  samt	  att	  ringa	  en	  bakjour	  (mer	  kompetent	  personal)	  för	  att	  

få	  hjälp.	  Deltagarna	  tycker	  att	  man	  ska	  omformulera	  detta	  tema	  så	  att	  det	  passar	  bättre	  in	  på	  hur	  

situationen	  ser	  ut	  just	  under	  simuleringarna	  på	  KTC.	  Ett	  exempel	  som	  framkommer	  är	  att	  istället	  mäta	  
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hur	  lång	  tid	  det	  tar	  innan	  de	  använder	  sig	  av	  dessa	  resurser	  som	  finns	  tillhanda,	  d.v.s.	  hur	  lång	  tid	  det	  

tar	  innan	  de	  hämtar	  fler	  teammedlemmar	  från	  korridoren	  eller	  ringer	  bakjouren.	  

	  
”Skulle	  det	  vara	  relevant	  för	  oss	  på	  KTC	  så	  skulle	  man	  ju	  specificera	  det	  till	  ”att	  hämta	  hjälp	  i	  form	  av	  fler	  medarbetare”.”	  

(M1)	  

	  

Inom	  detta	  tema	  framkom	  även	  svårigheter	  med	  Tema	  9	  som	  handlar	  om	  kommunikation	  med	  

patient	  och/eller	  anhöriga.	  Deltagarna	  tycker	  att	  detta	  är	  väldigt	  viktigt	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  

generellt,	  men	  tycker	  inte	  att	  det	  riktigt	  passar	  in	  i	  Up	  Beat	  som	  ska	  bedöma	  teamarbete.	  Det	  försvåras	  

genom	  att	  man	  under	  simulationerna	  använder	  sig	  av	  SimMan	  som	  är	  en	  plastdocka	  och	  detta	  tror	  

deltagarna	  gör	  att	  teammedlemmarna	  inte	  kommunicerar	  med	  ”patienten”	  så	  som	  de	  skulle	  gjort	  i	  en	  

verklig	  situation.	  Dessutom	  är	  patienten	  medvetslös	  i	  ett	  av	  de	  scenarios	  som	  används	  under	  IPS	  och	  

detta	  gör	  att	  kommunikationen	  med	  patienten	  inte	  går	  att	  bedöma	  anser	  en	  av	  deltagarna.	  
	  

”Och	  här	  tror	  jag	  ju	  att	  det	  är	  en	  liten	  nackdel	  när	  vi	  har	  en	  simulator.	  Det	  är	  ändå	  en	  plastdocka	  som	  ligger	  där,	  och	  det	  vet	  

de	  flesta	  som	  har	  simulerat,	  det	  är	  ju	  lite	  sådär	  att	  prata	  med	  den	  plastdocka.	  Om	  man	  tänker	  att	  det	  här	  formuläret	  ska	  

grunda	  sig	  till	  att	  vi	  ska	  bedöma	  en	  grupp	  med	  människor,	  hur	  dom	  agerar	  gentemot	  patient	  vad	  det	  gäller	  

kommunikationen,	  så	  vet	  jag	  inte	  riktigt	  om..	  (…)	  Vi	  har	  ju	  inte	  så	  mycket	  fokus	  på	  det	  här	  heller	  när	  vi	  har	  briefingarna	  

efteråt.”	  (K1)	  

	  

7. Användningsområden	  
Grundidén	  med	  att	  utveckla	  Up	  Beat	  var	  att	  ha	  ta	  fram	  ett	  instrument	  för	  att	  kunna	  examinera	  

studenter	  vid	  IPS-‐övningarna.	  Intervjudeltagarna	  kan	  förutom	  detta	  se	  flera	  möjliga	  

användningsområden	  för	  instrumentet.	  En	  återkommande	  kommentar	  under	  intervjun	  var	  att	  låta	  de	  

studenter	  som	  sitter	  som	  observatörer	  under	  scenariot	  (och	  inte	  är	  en	  del	  av	  teamet)	  använda	  utvalda	  

delar	  av	  Up	  Beat	  för	  att	  observera	  olika	  områden	  under	  scenariots	  gång,	  för	  att	  sedan	  ha	  lättare	  att	  

diskutera	  detta	  under	  debriefingen.	  Deltagarna	  finner	  det	  ofta	  svårt	  för	  observatörerna,	  som	  inte	  har	  

någon	  tidigare	  utbildning	  inom	  CRM,	  att	  veta	  exakt	  vad	  de	  ska	  observera	  och	  att	  sedan	  kunna	  uttrycka	  

detta	  för	  sina	  kamrater	  under	  debriefingen.	  Alla	  deltagare	  tror	  att	  Up	  Beat	  skulle	  kunna	  hjälpa	  

observatörerna	  med	  detta	  och	  därmed	  främja	  en	  mer	  lärorik	  diskussion	  under	  debriefingen.	  
	  

”För	  det	  är	  sant	  som	  du	  säger,	  ofta	  när	  man	  frågar	  observatörerna	  så	  är	  det	  alltid	  liksom	  ”-‐Ja	  men	  du	  kollade	  på	  följarskap,	  

tänkte	  du	  på	  någonting?	  –	  Nej	  men	  jag	  tyckte	  det	  var	  bra”.	  De	  har	  liksom	  inte	  fattat	  konstruktiv	  feedback.”	  (M1)	  

	  

Däremot	  tycker	  inte	  deltagarna	  att	  Up	  Beat	  skulle	  hjälpa	  de	  som	  är	  instruktörer	  under	  debriefingen,	  

detta	  eftersom	  de	  inte	  vill	  läsa	  innantill	  under	  diskussionen	  utan	  hellre	  tala	  fritt	  och	  dessutom	  ligger	  

fokus	  på	  att	  det	  är	  studenterna	  som	  ska	  diskutera	  händelserna	  och	  uppfattningen	  av	  scenariot.	  
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Några	  av	  deltagarna	  tycker	  Up	  Beat	  skulle	  underlätta	  deras	  minne	  om	  det	  fanns	  i	  kontrollrummet	  

under	  scenariots	  gång,	  men	  är	  tveksamma	  om	  de	  skulle	  hinna	  fylla	  i	  det	  då	  det	  är	  mycket	  annat	  man	  

ska	  tänka	  på	  samtidigt	  t.ex.	  vilken	  tidpunkt	  någonting	  inträffar	  för	  att	  sedan	  kunna	  visa	  det	  på	  

videoinspelningen	  under	  debriefing.	  Eventuellt	  om	  man	  gör	  om	  instrumentet	  till	  ett	  mer	  kronologiskt	  

format,	  som	  diskuterats	  tidigare,	  skulle	  det	  vara	  till	  hjälp	  i	  kontrollrummet	  och	  för	  debriefing	  även	  för	  

instruktörer.	  
	  

”Och	  när	  vi	  pratar	  med	  deltagarna	  då	  brukar	  man	  inte	  vilja	  ha	  någonting	  i	  händerna,	  jag	  brukar	  alltid	  ha	  en	  penna.	  Men	  vi	  

ska	  inte	  ha	  någonting,	  vi	  ska	  prata	  med	  dem	  och	  vara	  engagerade	  med	  dem.	  Så	  under	  en	  debriefing	  så	  är	  det	  inte	  bra	  att	  ha	  

ett	  papper.”	  (M2)	  

	  

”Men	  under	  scenariot,	  i	  kontrollrummet	  så	  kan	  man	  ha	  det	  med	  de	  här	  kategorierna.	  Som	  vi	  säger	  när	  man	  har	  memorerat	  

alla	  kategorierna	  och	  har	  en	  svarslapp	  istället	  för	  att	  skriva	  eller	  en	  tidslinje,	  för	  då	  kan	  vi	  fylla	  i	  enkäten	  i	  kontrollrummet	  

under	  scenariot.”	  (M2)	  

	  
Ett	  annat	  användningsområde	  som	  kom	  upp	  var	  att	  använda	  instrumentet	  för	  kvalitetsförbättring	  av	  

instruktörer	  och	  scenarios.	  Alla	  deltagare	  håller	  med	  om	  att	  de	  har	  utvecklats	  som	  bedömare	  genom	  

att	  titta	  på	  videoinspelningarna	  och	  genom	  att	  bedöma	  dem	  med	  Up	  Beat.	  Det	  hände	  att	  de	  fick	  en	  helt	  

annan	  uppfattning	  om	  teamets	  prestation	  i	  ett	  scenarios	  som	  det	  hade	  varit	  med	  och	  instruerat	  och	  de	  

upptäckte	  beteenden	  hos	  sig	  själva	  som	  instruktörer	  som	  de	  inte	  alls	  hade	  observerat	  förut.	  De	  säger	  

fortsättningsvis	  att	  dessa	  beteenden	  är	  ju	  någonting	  som	  påverkar	  studenterna	  och	  teamets	  åtgärder	  

under	  varje	  scenario.	  

	  
”Ja	  vi	  har	  fått	  en	  annan	  vy	  på	  det	  hela	  också.”	  (K2)	  

	  

”Jag	  satt	  ju	  en	  dag	  och	  jag	  tyckte	  det	  var	  fantastiskt	  vad	  man	  kunde	  lära	  sig.	  Jag	  tänkte	  att	  det	  här	  måste	  vi	  ju	  göra	  jämt!	  Och	  

det	  jobbet	  som	  du	  gjorde	  genom	  att	  lägga	  ut	  de	  där	  [videoinspelningarna],	  det	  får	  man	  ju	  tillbaka	  mångfalt.	  Så	  att	  det	  finns,	  

så	  att	  man	  kan	  sitta	  där	  själv	  och	  titta	  på	  det	  där	  själv.”	  (B)	  

	  
En	  deltagare	  påpekar	  att	  man	  i	  framtiden	  skulle	  kunna	  använda	  Up	  Beat	  även	  för	  att	  utvärdera	  och	  se	  

förbättring	  av	  prestationen	  hos	  ett	  team,	  och	  för	  att	  göra	  detta	  måste	  man	  bedöma	  ett	  och	  samma	  

team	  och	  scenario	  vid	  två	  olika	  tillfällen.	  
	  
”Men	  man	  kan	  ju	  tänka	  sig	  att	  man	  kan	  använda	  formuläret	  också	  om	  man	  skulle	  ha	  en	  grupp	  med	  studenter	  eller	  personal	  

som	  skulle	  träna.	  Så	  skulle	  man	  fylla	  i	  formuläret	  först	  när	  de	  gjort	  ett	  scenario,	  så	  skulle	  man	  ha	  genomgång	  och	  så	  skulle	  

man	  fylla	  i	  formuläret	  en	  gång	  till	  när	  det	  gjort	  nästa	  scenario.	  Då	  skulle	  man	  kanske	  kunna	  använda	  det	  här	  för	  att	  se	  –	  har	  

de	  blivit	  något	  bättre?	  (K1)	  
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Diskussion	  

Inledning	  
Denna	  studie	  är	  en	  pilotstudie	  med	  syftet	  att	  utveckla	  och	  validera	  ett	  instrument	  för	  bedömning	  av	  

teamträning	  med	  grundutbildningsstudenter	  på	  läkar-‐	  och	  sjuksköterskeutbildningen	  vid	  Uppsala	  

Universitet.	  Nedan	  följer	  både	  en	  diskussion	  angående	  metod	  och	  valda	  delar	  av	  resultat,	  samt	  förslag	  

på	  vad	  som	  kan	  tänkas	  göras	  framöver	  för	  att	  följa	  upp	  resultaten.	  

	  
Metodval	  
Projektet	  utfördes	  med	  en	  så	  kallad	  mixed-‐methods-‐modell	  med	  både	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  

metoder.	  I	  litteraturgenomgången	  i	  databasen	  PubMed	  hittades	  en	  mängd	  validerade	  

bedömningsinstrument	  för	  teamarbete,	  dock	  endast	  en	  som	  var	  validerad	  för	  bedömnings	  av	  

studenter	  på	  grundutbildningsnivå	  och	  inom	  samma	  utbildningskontext	  som	  IPS	  utförs	  på	  KTC	  med	  

läkar-‐	  och	  sjuksköterskestudenter.	  Detta	  instrument	  (KidSIM)	  (11)	  valdes	  därför	  ut	  till	  denna	  studie	  

för	  att	  översättas	  till	  svenska.	  Under	  översättningens	  gång	  uppmärksammades	  essentiella	  skillnader	  

mellan	  utförandet	  av	  simuleringsövningar	  i	  den	  svenska	  sjukvårdsutbildningen	  jämfört	  med	  

utbildningen	  i	  Calgary	  där	  KidSIM	  utvecklades.	  Detta	  gjorde	  det	  svårt	  att	  göra	  en	  adekvat	  och	  

fungerande	  översättning	  för	  användning	  inom	  IPS.	  Vi	  beslutade	  därmed	  att	  utveckla	  ett	  helt	  nytt	  

instrument,	  med	  KidSIM	  som	  förlaga.	  Strukturen	  behölls,	  med	  12	  teman	  och	  femgradig	  skala	  på	  varje.	  

Vissa	  teman	  har	  kvar	  liknande	  innehåll	  och	  beskrivningar,	  men	  övriga	  formulerades	  utifrån	  de	  olika	  

komponenterna	  inom	  CRM	  och	  lärandemål	  för	  IPS.	  Vi	  döpte	  det	  utvecklade	  instrumentet	  till	  UpBeat	  -‐

Uppsala	  Bedömning	  av	  Teamarbete.	  (Bilaga	  5)	  

	  
6	  anställda	  instruktörer	  var	  i	  projektets	  början	  involverade	  i	  studien	  för	  att	  bedöma	  de	  videoinspelade	  

scenariona.	  En	  instruktör	  var	  dock	  tvungen	  att	  exkluderas	  ur	  studien	  p.g.a.	  tidsbrist	  för	  

bedömningarna	  då	  denne	  endast	  arbetar	  viss	  tid	  på	  KTC	  och	  inte	  skulle	  hinna	  klart	  med	  alla	  12	  

bedömningar	  inom	  tidsramen.	  Tidsåtgången	  för	  bedömningarna	  var	  stor	  då	  instruktörerna	  gjorde	  

dessa	  utöver	  ordinarie	  arbetstid	  och	  på	  grund	  av	  tidsramen	  för	  detta	  självständiga	  arbete,	  kunde	  inte	  

antalet	  bedömningar	  varit	  fler.	  	  

	  
En	  fokusgruppsintervju	  valdes	  som	  metod	  för	  att	  få	  en	  validering	  av	  instrumentet	  genom	  face	  validity	  

och	  content	  validity	  av	  personer	  insatta	  i	  simuleringsutbildning	  och	  som	  använt	  Up	  Beat	  för	  

bedömning	  av	  IPS.	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  en	  fokusgrupp	  förväntades	  få	  mer	  givande	  diskussion	  

kring	  instrumentets	  styrkor	  och	  svagheter,	  då	  intervjudeltagarna	  kunde	  jämföra	  erfarenheter	  och	  

upplevelser	  från	  bedömningen	  med	  varandra.	  
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Urval	  
Alla	  de	  inspelade	  scenariona	  inkluderades	  vid	  bedömningen,	  oberoende	  av	  hur	  utfallet	  i	  scenariot	  

blev,	  hur	  teamet	  arbetade	  eller	  hur	  långt	  de	  hann	  i	  scenariot.	  Detta	  eftersom	  det	  var	  själva	  

instrumentet	  som	  ska	  valideras	  och	  därför	  anses	  inte	  själva	  prestationen	  ha	  betydelse.	  

	  
Alla	  anställda	  på	  KTC	  med	  instruktörsutbildning	  och	  som	  arbetar	  med	  IPS	  inkluderades	  i	  studien	  som	  

bedömare.	  En	  bedömare	  exkluderades	  p.g.a.	  tidsbrist	  från	  dennes	  sida.	  De	  enskilda	  bedömningarna	  

gjordes	  alla	  under	  en	  och	  samma	  vecka.	  Alla	  bedömare	  hade	  medverkat	  vid	  olika	  av	  de	  videoinspelade	  

scenarion	  som	  inkluderades	  i	  studien,	  vilket	  bedöms	  kan	  ha	  påverkat	  deras	  bedömning	  eftersom	  de	  

såg	  teamet	  och	  scenariot	  för	  andra	  gången	  och	  även	  har	  handlett	  de-‐briefingen	  efteråt	  och	  där	  

diskuterat	  händelser	  som	  uppstod.	  Detta	  var	  däremot	  inget	  som	  konkret	  framkom	  under	  

fokusgruppsintervjun,	  utan	  bedömarna	  ansåg	  att	  det	  var	  likställt	  att	  bedöma	  scenarion	  man	  sett	  förut	  

och	  de	  man	  såg	  för	  första	  gången.	  

	  
Studenter	  som	  deltog	  inkluderades	  med	  convenience	  sampling,	  efter	  samtycke.	  Således	  få	  inklusions-‐	  

eller	  exklusionskrav.	  Inget	  bortfall	  inom	  studentgruppen.	  Det	  får	  antas	  att	  studenterna	  har	  jämlika	  

kunskaper	  inom	  den	  här	  typen	  av	  teamarbetsövning,	  då	  detta	  tillfälle	  var	  det	  första	  inom	  respektive	  

utbildning.	  Studenterna	  kan	  ha	  tagit	  del	  av	  liknande	  övningar	  på	  annan	  utbildning,	  men	  detta	  borde	  

inte	  påverka	  resultatet	  då	  bedömningen	  avser	  teamarbete	  och	  inte	  den	  enskilda	  personen.	  	  

	  
Resultat	  
I	  tabell	  1	  visas	  korrelationen	  mellan	  variablerna,	  Up	  Beats	  teman,	  när	  det	  har	  använts	  i	  scenario	  1.	  	  

Korrelation	  mellan	  variabler	  beräknar	  hur	  Up	  Beats	  teman	  korrelerar	  med	  varandra,	  om	  de	  mäter	  

samma	  fenomen.	  Korrelationen	  mellan	  variabler	  från	  en	  skala	  ska	  alltid	  vara	  positiva	  för	  att	  det	  ska	  

kunna	  sägas	  att	  skalan	  har	  ett	  överensstämmande	  innehåll.	  I	  scenario	  1	  kan	  vi	  se	  att	  flera	  av	  

korrelationerna	  faktiskt	  är	  negativa.	  Man	  kan	  även	  titta	  på	  när	  på	  Cronbach’s	  Alpha	  i	  samma	  scenario,	  

som	  är	  0,587,	  och	  därmed	  mindre	  än	  gränsvärdet	  0,7.	  (27)	  Skalor	  med	  lågt	  Alpha	  har	  ofta	  låga	  

korrelationer	  mellan	  variablerna,	  vilket	  är	  mindre	  än	  0,3	  i	  korrelation.	  De	  två	  mätvärdena	  

tillsammans	  ger	  oss	  antydan	  om	  att	  reliabiliteten	  för	  Up	  Beat	  i	  scenario	  1	  inte	  är	  tillräckligt	  hög	  för	  att	  

räknas	  som	  överensstämmande.	  	  

	  

Medelvärdet	  för	  Cronbach’s	  Alpha	  var	  0,646	  för	  hela	  instrumentet	  (tabell	  3).	  De	  flesta	  forskare	  skulle	  

säga	  att	  Cronbach’s	  Alpha	  måste	  ha	  ett	  värde	  på	  minst	  0,7	  för	  att	  anses	  talande	  för	  överenstämmelse.	  

Detta	  grundar	  sig	  främst	  på	  boken	  Psychometric	  theory	  (28)	  som	  beskriver	  att	  0,7	  är	  ett	  acceptabelt	  

minimum	  för	  skalor	  som	  är	  nyutvecklade.	  I	  kontrast	  till	  det	  ska	  basal	  forskning	  endast	  bygga	  på	  skalor	  

som	  har	  en	  reliabilitet	  på	  minst	  0,8	  och	  om	  viktiga	  beslut	  ska	  fattas	  baserat	  på	  resultatet	  från	  skalan	  
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ska	  reliabiliteten	  vara	  0,9	  eller	  högre.	  UpBeat	  ligger	  väldigt	  nära	  0,7	  vilket	  anses	  som	  acceptabelt	  för	  

ett	  nyutvecklat	  instrument.	  

	  
Alpha-‐coefficienten	  för	  varje	  enskilt	  scenario	  varierade	  mellan	  0,021	  och	  0,914.	  Två	  scenarion	  

urskilde	  sig	  markant	  med	  lägsta	  värden	  på	  Cronbach’s	  Alpha,	  scenario	  3	  (0,242)	  och	  scenario	  7	  

(0,021).	  FJ	  och	  MW	  tittade	  på	  dessa	  videoinspelningar	  för	  att	  försöka	  hitta	  anledningen	  till	  de	  låga	  

värdena.	  I	  scenario	  7	  noterades	  stora	  brister	  i	  teamarbete,	  kommunikation	  såväl	  som	  i	  ledarskap	  och	  

detta	  uppfattades	  som	  tydligt	  för	  bedömaren.	  I	  scenario	  3	  noterades	  ett	  välfungerande	  teamarbete	  

och	  kommunikation.	  Under	  scenariot	  tappades	  kontakten	  med	  monitorn	  som	  visar	  patientens	  

vitalparametrar,	  så	  att	  en	  instruktör	  var	  tvungen	  att	  stå	  med	  i	  rummet	  och	  kommunicera	  dessa	  

parametrar.	  I	  övrigt	  inga	  fel	  med	  tekniken	  eller	  videoinspelningen,	  således	  svårt	  att	  hitta	  en	  anledning	  

till	  resultaten	  utifrån	  videoinspelningarna.	  

	  

Vi	  gick	  vidare	  med	  att	  studera	  variablerna	  i	  scenario	  3	  och	  7.	  Variationen	  mellan	  bedömare	  är	  

nästintill	  maximal	  och	  varierar	  mellan	  1	  till	  4	  inom	  samma	  tema.	  Däremot	  kan	  ett	  mönster	  ses	  om	  

man	  tittar	  på	  de	  av	  bedömarna	  som	  har	  mest	  erfarenhet	  av	  simuleringsövningar	  och	  klinisk	  

verksamhet	  att	  dessa	  personer	  samvarierar	  i	  stor	  grad	  i	  sina	  bedömningar.	  Detta	  tyder	  på	  att	  

bedömarnas	  inbördes	  variation	  kan	  till	  viss	  del	  förklara	  de	  låga	  reliabiliteten,	  snarare	  än	  

instrumentets	  uppbyggnad.	  Up	  Beat	  kräver	  således	  erfarenhet.	  

	  

Alpha-‐coefficienten	  påverkas	  av	  hur	  många	  variabler	  som	  testats,	  variablernas	  inter-‐relatedness	  samt	  

testets	  dimensioner	  (29)	  Fundamentalt	  förutsätter	  konceptet	  reliabilitet	  att	  en	  en-‐dimension	  finns	  i	  

ett	  visst	  antal	  variabler	  i	  ett	  test	  eller	  skala,	  och	  om	  det	  inte	  kan	  garanteras	  orsakar	  det	  att	  

reliabiliteten	  underskattas.	  Detta	  gör	  att	  ett	  lågt	  Alpha	  kan	  bero	  på	  ett	  lågt	  antal	  frågor,	  låg	  inter-‐

relatedness	  mellan	  variabler	  eller	  en	  heterogen	  konstruktion.	  (30)	  I	  Up	  Beat	  antas	  det	  bero	  på	  låg	  

inter-‐relatedness	  mellan	  variablerna	  och	  därför	  kan	  vissa	  teman	  behöva	  revideras	  eller	  helt	  tas	  bort.	  	  

I	  reliabilitets-‐uträkningarna	  fick	  vi	  även	  fram	  vilka	  av	  teman	  som	  kan	  exkluderas	  i	  respektive	  scenario	  

för	  att	  reliabiliteteten	  ska	  förbättras.	  Vid	  sammanräkning	  av	  alla	  scenarios	  framkommer	  att	  fyra	  

teman	  är	  återkommande;	  7.	  Kommunikation	  -‐	  Closed-‐loop,	  10.	  Tillgängliga	  resurser,	  11.	  Re-‐evaluering	  

-‐	  Situationsmedvetenhet	  samt	  12.	  Aktivt	  följarskap.	  Vid	  minst	  fem,	  och	  för	  vissa	  fler,	  scenarios	  skulle	  

Cronbach’s	  Alpha	  öka	  om	  dessa	  teman	  exkluderades	  ur	  beräkningen.	  

Jämför	  man	  dessa	  resultat	  med	  vad	  som	  framkom	  under	  fokusgruppsintervjun,	  återfinns	  dessa	  teman	  

bland	  de	  som	  diskuterades	  och	  som	  bedömarna	  ansåg	  behövde	  revideras.	  Tema	  7,	  11,	  och	  12	  

innehåller	  kvantifiering,	  som	  bedömare	  måste	  man	  räkna	  hur	  ofta	  något	  inträffar	  under	  scenariot	  och	  

detta	  uppfattades	  som	  svårt	  och	  osäkert	  om	  det	  tillförde	  något	  viktigt	  till	  bedömningen.	  Tema	  10,	  11	  

och	  12	  innehåller	  två	  delar	  i	  beskrivningarna	  på	  skalan,	  som	  båda	  måste	  uppfyllas	  för	  att	  bedömaren	  
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ska	  kunna	  sätta	  denna	  poäng	  (benämns	  som	  flera	  dimensioner	  i	  intervjun).	  Detta	  anses	  försvåra	  

bedömningen	  genom	  att	  i	  vissa	  fall	  är	  det	  endast	  en	  del	  som	  uppfylls	  och	  den	  ena	  delen	  känns	  ofta	  

viktigare	  än	  den	  andra.	  Tema	  10	  handlar	  om	  tillgängliga	  resurser	  och	  detta	  tema	  diskuterades	  under	  

intervjun	  eftersom	  bedömarna	  inte	  tycker	  det	  är	  anpassat	  till	  IPS	  där	  det	  finns	  väldigt	  få	  resurser	  att	  

tillgå.	  T.ex.	  var	  instruktörerna	  i	  flera	  scenarion	  tvungna	  att	  påtala	  för	  studenterna	  att	  det	  fanns	  fler	  

personer	  (studenter)	  att	  kalla	  på	  ute	  i	  korridoren,	  och	  detta	  är	  inte	  beskrivet	  i	  UpBeat,	  vilket	  försvårar	  

poängsättning.	  

	  

Ovanstående	  orsaker	  som	  diskuterades	  under	  intervjun	  kan	  förklara	  svårigheter	  under	  bedömningen	  

med	  just	  dessa	  teman	  och	  varför	  reliabiliteten	  för	  UpBeat	  skulle	  öka	  i	  så	  många	  scenarios,	  om	  dessa	  

exkluderades.	  Lösningen	  är	  inte	  att	  helt	  exkludera	  dem	  ur	  instrumentet,	  då	  de	  är	  viktiga	  komponenter	  

i	  CRM	  och	  nödvändiga	  för	  att	  bedöma	  teamarbete.	  Det	  blir	  tydligt	  att	  vissa	  beskrivningar	  är	  i	  behov	  av	  

omarbetning,	  innan	  man	  gör	  en	  ny	  validering	  samt	  använder	  UpBeat	  för	  examination,	  vilket	  vi	  anser	  

vara	  en	  viktig	  slutsats	  och	  delmål	  med	  denna	  studie.	  

Vid	  utvecklandet	  och	  valideringen	  av	  KidSIM	  (11),	  uppfattades	  just	  att	  formulera	  lämpliga	  

beskrivningar	  på	  den	  femgradiga	  skalan	  som	  det	  största	  begränsande	  faktorn	  för	  studien.	  Författarna	  

skriver	  där	  i	  sin	  diskussion	  att	  man	  för	  att	  förbättra	  sina	  resultat	  borde	  ha	  gjort	  en	  pilotstudie	  med	  

instrumentet	  innan	  den	  egentliga	  studien.	  Detta	  för	  att	  testa	  lämpligheten	  på	  sina	  tolv	  teman	  och	  

beskrivningarna	  på	  skalan.	  

	  
KidSIM	  Team	  Performance	  Scale	  beräknades	  ha	  en	  reliabilitet	  (Cronbach’s	  Alpha)	  på	  0,90	  för	  hela	  

instrumentet.	  I	  den	  studien	  deltog	  totalt	  196	  studenter,	  från	  tre	  olika	  utbildningar;	  läkare,	  

sjuksköterska	  och	  respiratory	  therapy.	  De	  medverkade	  i	  mixade	  team	  och	  fick	  utföra	  ett	  av	  två	  

tillgängliga	  scenarios.	  Den	  stora	  skillnaden	  mot	  vår	  studie	  är	  att	  de	  delade	  upp	  teamen	  i	  två	  grupper,	  

där	  den	  ena	  gruppen	  fick	  en	  extra	  30	  minuters	  lektion	  inom	  teamträning	  innan	  de	  deltog	  i	  

simuleringsövningen.	  Den	  andra	  gruppen	  var	  kontrollgrupp	  utan	  extra	  teamträning.	  I	  resultaten	  kan	  

ses	  att	  den	  grupp	  som	  fick	  extra	  teamträning	  presterade	  bättre	  när	  man	  jämförde	  poängen	  i	  KidSIM-‐

skalan.	  Detta	  bidrar	  till	  ökad	  konstruktions	  validitet	  för	  instrumentet	  då	  man	  kunde	  se	  vilka	  team	  som	  

fått	  utbildningen	  genom	  att	  de	  fick	  högre	  poäng	  på	  skalan.	  I	  valideringen	  av	  KidSIM	  utfördes	  en	  

explorativ	  faktoranalys	  för	  att	  hitta	  underliggande	  gemensamma	  faktorer	  i	  skalans	  12	  teman,	  där	  man	  

fann	  tre	  faktorer	  som	  stod	  för	  65,5%	  av	  variansen;	  kommunikation,	  roller	  och	  ansvar	  samt	  

patientcentrerad	  vård.	  Det	  fanns	  en	  tanke	  att	  vi	  skulle	  göra	  en	  faktoranalys	  på	  Up	  Beat,	  men	  då	  

materialet	  var	  relativt	  litet	  (12	  scenarios	  jämfört	  med	  KidSIMs	  57	  scenarios)	  förväntades	  detta	  inte	  

vara	  tillförlitligt	  för	  att	  finna	  underliggande	  faktorer	  och	  bidra	  till	  resultatet.	  Detta	  skulle	  vara	  

intressant	  att	  göra	  på	  ett	  större	  material	  med	  Up	  Beat	  för	  att	  ytterligare	  validera	  dess	  konstruktion	  

och	  för	  att	  kunna	  jämföra	  med	  existerande	  bedömningsinstrument.	  
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Vissa	  teman	  (icke-‐tekniska	  färdigheter	  och	  beteenden)	  i	  Up	  Beat	  var	  svårare	  att	  mäta	  än	  andra,	  och	  

detta	  antas	  till	  stor	  del	  bero	  på	  att	  bedömarna	  inte	  kände	  sig	  bekväma	  med	  formuläret	  och	  uppgiften.	  

Detta	  förbättrades	  under	  tiden	  och	  när	  de	  bedömt	  fler	  scenarios,	  vilket	  framkom	  under	  intervjun.	  

Inter-‐rater	  reliabiliteten	  beräknas	  därför	  bli	  högre	  då	  användarna	  har	  använt	  formuläret	  fler	  gånger.	  

Forskning	  visar	  att	  med	  utförlig	  träning	  och	  kalibrering	  (2-‐3	  dagar	  för	  personer	  som	  redan	  är	  bekanta	  

med	  mellanmänskliga	  faktorer)	  kan	  inter-‐rater	  reliabiliteten	  öka	  till	  över	  0,7.	  (8)	  

Vid	  valideringen	  av	  KidSIM	  (11)	  genomgick	  de	  deltagande	  bedömarna	  en	  två	  timmars	  tränings-‐

session	  för	  att	  bekanta	  sig	  med	  bedömningsinstrumentet	  innan	  studien	  började.	  De	  bedömare	  som	  

deltog	  var	  kliniskt	  verksamma	  läkare,	  sjuksköterskor	  och	  respiratory	  therapists,	  och	  hade	  inget	  krav	  

på	  utbildning	  i	  teamträning	  innan	  studien.	  I	  vår	  studie	  gjordes	  ingen	  sådan	  introduktion	  av	  

instrumentet	  innan	  bedömningarna.	  De	  bedömare	  som	  deltog	  däremot	  är	  alla	  utbildade	  inom	  CRM	  

och	  därför	  kan	  tänkas	  att	  de	  fortare	  förstår	  innehållet	  och	  uppbyggnaden	  av	  Up	  Beat,	  än	  någon	  som	  

inte	  har	  samma	  utbildning.	  Vi	  tror	  dock	  att	  en	  kort	  genomgång	  av	  instrumentet	  skulle	  haft	  positivt	  

verkan	  på	  Up	  Beats	  reliabilitet.	  

	  
Svårigheter	  med	  bedömningen	  kan	  även	  bero	  på	  scenarios	  uppbyggnad	  (teamen	  får	  olika	  scenarios)	  

och	  att	  vissa	  scenarion	  belyser	  en	  del	  teman	  i	  UpBeat	  i	  större	  grad	  än	  andra.	  Om	  fler	  icke-‐tekniska	  

färdigheter	  kan	  observeras	  i	  ett	  scenario,	  ökar	  också	  chansen	  att	  studera	  beteendet	  i	  dessa	  

situationer.	  Liknande	  observationer	  har	  gjorts	  i	  t.ex.	  ANTS:	  Evaluation	  of	  a	  behavioural	  marker	  

system.	  (8)	  Dock	  måste	  man	  ändå	  acceptera	  att	  i	  dessa	  träningssituationer	  så	  är	  det	  inte	  alltid	  möjligt	  

att	  observera	  alla	  färdigheter	  då	  de	  kanske	  inte	  behövs	  i	  just	  det	  scenariot,	  eller	  att	  dessa	  färdigheter	  

är	  så	  subtila	  att	  de	  inte	  alltid	  märks	  av	  observatörerna.	  	  

	  
I	  fokusgruppsintervjun	  framkom	  att	  bedömarna	  anser	  att	  tema	  4.	  ABCDE	  samt	  9.	  Kommunikation	  -‐	  

Patient/anhöriga	  ska	  exkluderas	  ur	  Up	  Beat	  p.g.a.	  att	  instrumentet	  syftar	  till	  att	  bedöma	  teamarbete	  

och	  därför	  känns	  ABCDE	  överflödigt,	  även	  om	  det	  är	  något	  man	  diskuterar	  innan	  och	  efter	  övningarna.	  

Kommunikationen	  med	  patienten	  anser	  bedömarna	  är	  svår	  att	  utföra	  adekvat	  under	  IPS.	  Om	  man	  

jämför	  detta	  med	  reliabilitetsuträkningarna	  för	  Up	  Beat	  så	  återkommer	  inte	  dessa	  två	  teman	  under	  de	  

som	  kan	  exkluderas	  för	  att	  öka	  reliabiliteten.	  Vi	  kan	  därför	  anta	  att	  dessa	  teman	  inte	  var	  svårbedömda	  

även	  om	  bedömarna	  tycker	  att	  de	  ska	  exkluderas.	  Eftersom	  Up	  Beat	  utvecklades	  för	  att	  kunna	  

examinera	  studenter	  under	  IPS	  så	  är	  ABCDE	  en	  viktig	  punkt	  då	  den	  ingår	  i	  lärandemålen,	  trots	  att	  den	  

möjligtvis	  inte	  bedömer	  teamarbetet	  på	  samma	  sätt	  som	  övriga	  teman.	  

Om	  man	  jämför	  internationellt	  anses	  svenska	  sjukvårdsstudenter	  vara	  bra	  på	  patientbemötande	  och	  

just	  kommunikation	  med	  patient	  och	  anhöriga.	  Undersöker	  man	  variablerna	  i	  vårt	  material	  fick	  de	  

flesta	  team	  generellt	  höga	  poäng	  på	  detta	  tema,	  detta	  trots	  SimMan-‐simulator	  som	  patient.	  
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Några	  av	  deltagarna	  i	  fokusgruppsintervjun	  tyckte	  att	  Up	  Beat	  skulle	  ha	  ytterligare	  ett	  tema	  som	  

bedömer	  teamets	  insats	  totalt	  igenom	  hela	  scenariot,	  en	  typ	  av	  sammanfattning	  om	  scenariot	  gick	  bra	  

generellt.	  T.ex.	  gjorde	  teamet	  korrekta	  bedömningar	  och	  var	  det	  korrekt	  medicinskt?	  Detta	  har	  

inkluderats	  med	  framgångsrika	  resultat	  i	  t.ex.	  The	  Team	  Emergency	  Assessment	  Measure	  (TEAM).	  (7)	  

Där	  är	  den	  12e	  och	  sista	  punkten	  en	  ”Global	  rating”	  där	  bedömaren	  graderar	  sin	  magkänsla	  för	  

teamets	  hela	  prestation,	  från	  1-‐10.	  Man	  kan	  även	  välja	  att	  ha	  en	  sista	  punkt	  där	  man	  summerar	  

poängen	  från	  olika	  kategorier,	  t.ex.	  ”Kommunikation”,	  ”Ledarskap”,	  för	  att	  se	  vilka	  områden	  som	  var	  

bra	  eller	  dåliga,	  eller	  att	  summera	  hela	  formuläret.	  

	  
För	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  Up	  Beat	  krävs	  att	  man	  grupperar	  teman	  som	  bedömer	  samma	  eller	  

liknande	  färdigheter,	  t.ex.	  de	  teman	  som	  handlar	  om	  kommunikation	  och	  de	  som	  handlar	  om	  

ledare/följare,	  detta	  för	  att	  göra	  bedömningen	  mer	  tidseffektiv	  och	  att	  en	  bedömare	  kan	  lära	  sig	  

använda	  och	  känna	  sig	  bekväm	  med	  instrumentet	  fortare.	  Teman	  innehållande	  kvantifiering	  måste	  

formuleras	  om,	  samt	  de	  innehållande	  två	  delar	  måste	  förkortas.	  

Efter	  dessa	  modifieringar	  kan	  man	  testa	  Up	  Beat	  för	  inter-‐rater	  reliabilitet	  igen,	  samt	  intra-‐rater	  

reliabilitet	  där	  man	  ser	  hur	  samma	  bedömare	  poängsätter	  samma	  scenarion	  efter	  en	  viss	  tid.	  	  

För	  att	  kunna	  använda	  det	  framtagna	  bedömningsinstrumentet	  Up	  Beat	  för	  examination	  måste	  dess	  

reliabilitet	  förbättras,	  med	  Cronbach’s	  Alpha	  på	  minimum	  0,7.	  Detta	  antas	  vara	  möjligt	  enbart	  genom	  

de	  revideringar	  som	  diskuterats	  ovan.	  

Utöver	  det	  kan	  redan	  nu	  utvalda	  delar	  användas	  av	  observatörer	  under	  IPS	  för	  att	  ge	  dem	  en	  djupare	  

förståelse	  för	  vad	  man	  ska	  bedöma	  vid	  teamarbetesövningar	  samt	  att	  skapa	  en	  bättre	  diskussion	  i	  

efterföljande	  de-‐briefing.	  Up	  Beat	  som	  bedömningsinstrument	  har	  stor	  potential	  inom	  den	  svenska	  

sjukvårdsutbildningen,	  både	  för	  examination	  och	  som	  utbildningsmaterial	  för	  instruktörer	  såväl	  som	  

studenter.	  

	  
Vi	  anser	  ha	  testat	  Up	  Beat	  för	  tre	  av	  de	  fyra	  komponenter	  som	  Newble	  och	  Cannon	  (14)	  beskriver	  som	  

viktiga	  pålitliga	  bedömningsmetoder;	  validitet,	  reliabilitet	  och	  praktiska	  aspekter.	  För	  att	  testa	  den	  

fjärde,	  positiv	  inverkan	  på	  inlärning,	  krävs	  att	  man	  involverar	  studenterna	  i	  användandet	  av	  Up	  Beat.	  

Det	  kan	  göras	  genom	  att	  studenterna	  som	  är	  observatörer	  använder	  Up	  Beat	  under	  IPS,	  som	  nämns	  

ovan,	  och	  det	  är	  en	  bra	  infallsvinkel	  för	  fortsatta	  studier	  och	  utveckling	  av	  instrumentet.	  

	  
Slutsats	  
Ett	  bedömningsinstrument	  är	  viktigt	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  strukturerad	  bedömning	  av	  teamarbete.	  

Bedömningsinstrumentet	  Up	  Beat	  uppskattades	  av	  instruktörer	  vid	  bedömning	  av	  IPS	  och	  följer	  

lärandemålen	  för	  denna	  undervisning.	  Data	  tyder	  på	  att	  Up	  Beat	  kräver	  förändringar	  för	  att	  

underlätta	  användandet	  och	  öka	  reliabiliteten.	  Både	  studenter	  och	  instruktörer	  har	  nytta	  av	  ett	  

instrument	  som	  Up	  Beat	  under	  IPS	  och	  vid	  bedömning	  av	  teamprestation	  inom	  sjukvården	  i	  stort.	  
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1 

 
Information om interprofessionell simulatorträning (IPS) på KTC 
 
Syftet: 
 
Syftet med IPS är att öva interprofessionellt teamarbete för läkar- och 
sjuksköterskestudenter. Simulatorträningen ger tillfälle att under lugna och trygga 
förhållanden öva och efteråt diskutera teamarbetet i akuta situationer.  
 
IPS pågår under en halvdag och innehåller en kort teoridel angående teamarbete 
och tre akuta scenarier med efterföljande debriefing. Simulatorträningen sköts av 
certifierade instruktörer från KTC och Uppsala universitet. 
 
Övrig information angående IPS: 

- Simulatorträningen är inget kunskapstest utan en övning.  
- Övningarna ska vara så realistiska som möjligt, därför ska du alla ha 

arbetskläder (kan vid behov lånas på KTC).  
- Mobiltelefoner ska vara avstängda för ostörd träning. 
- Vid simulatorträning gäller tystnadsplikt för alla inblandade.  
- Filmen som spelas in vid träningen raderas efter övningen.  
 

Deltagandet vid IPS-träningen är obligatoriskt. Det är viktigt att rätt antal personer 
närvarar för att alla deltagare ska få öva så mycket som möjligt. Byten eller frånvaro 
p.g.a. sjukdom måste anmälas till:  
Isabel Eriksson (läkarprogrammet) eller Ulrika Pöder (sjuksköterskeprogrammet).  
 
Vid frågor och funderingar rörande IPS går det bra att kontakta koordinatorn för 
simulatorträningen, Elisabeth Haddleton, 018-6119811. 
 
Förberedelser inför IPS: 
 
Läs kompendiet angående Crew Resource Management (CRM) och repetera initialt 
omhändertagande enligt ABCDE. 
 
 
 
Välkomna önskar vi simulatorinstruktörer på KTC! 
 
Annika Norrbo, anestesisjuksköterska 
 
Elisabeth Haddleton, intensivvårdssjuksköterska 
 
Jan Larsson, anestesiläkare  
 
Peter Dickens, tekniker  
 
Åsa Eriksson-Nordesjö, anestesiläkare 
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Information	  till	  studiedeltagare	  
	  
	  

Sedan	  vårterminen	  2011	  utförs	  Interprofessionella	  Simulationer	  (IPS)	  på	  Kliniskt	  Träningscenter	  för	  
läkar-‐	  och	  sjuksköterskestudenter	  på	  sina	  respektive	  sista	  terminer	  på	  utbildningen.	  Syftet	  är	  att	  
träna	  på	  agerandet	  i	  olika	  akuta	  situationer	  med	  fokus	  på	  teamarbete	  och	  kommunikation.	  Varje	  
scenario	  videofilmas	  och	  inspelningen	  ligger	  som	  underlag	  för	  den	  diskussion	  och	  utvärdering	  som	  
sker	  gruppvis	  i	  direkt	  anslutning	  till	  simulationen.	  
	  
Under	  höstterminen	  2013	  gör	  vi	  en	  studie	  för	  att	  utveckla	  och	  validera	  ett	  mätinstrument	  för	  IPS.	  
Instrumentet	  är	  grundat	  på	  ett	  mätverktyg	  kallat	  KidSIM	  Team	  Performance	  Scale	  som	  är	  framtaget	  
vid	  University	  of	  Calgary.	  
	  
Studien	  går	  till	  så	  att	  personer	  anställda	  vid	  KTC	  får	  med	  hjälp	  av	  KidSIM	  Team	  Performance	  Scale	  
bedöma	  ett	  antal	  videoinspelade	  scenarios.	  Studien	  avser	  endast	  att	  validera	  själva	  mätinstrumentet	  i	  
sig	  och	  inte	  att	  examinera	  grupper	  eller	  enskilda	  studenter.	  Inspelningarna	  kommer	  endast	  att	  ses	  av	  
anställda	  vid	  Kliniskt	  Träningscentrum	  med	  tidigare	  erfarenhet	  av	  bedömning	  av	  IPS.	  
	  
Detta	  innebär	  att	  vi	  kommer	  att	  spara	  videoinspelningar	  från	  några	  IPS-‐övningar	  under	  höstterminen,	  
för	  att	  kunna	  validera	  instrumentet	  i	  efterhand.	  Inga	  personuppgifter	  på	  deltagare	  kommer	  att	  
registreras	  eller	  sparas.	  	  
	  
Huvudansvarig	  för	  studien	  är	  Martin	  Wohlin	  (Universitetslektor,	  Institutionen	  för	  Medicinska	  
Vetenskaper,	  Uppsala	  Universitet)	  som	  också	  är	  simulatorinstruktör	  på	  KTC.	  	  
	  
	  
	  
Samtycke	  
	  
Jag	  har	  fått	  information	  om	  studien	  samt	  svar	  på	  eventuella	  funderingar	  och	  samtycker	  härmed	  till	  
deltagande	  i	  studien	  beskriven	  ovan	  
	  
	  
Datum	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Underskrift	   	   	   	   	   	   	   Namnförtydligande	   	   	   	  
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Uppsalametoden för skattning av prestation vid teamarbete -  

Instruktioner för bedömning  
 

Videoinspelade IPS-scenarios kommer att vara numrerade 1-12, samt med vilket datum och tid de spelades 
in. 
Gör en bedömning av varje video med Uppsalametoden enligt instruktionen nedan. Det spelar ingen roll i 
vilken ordning ni tittar på vilken video, det viktiga är att ni är observanta på att fylla i bedömningen på rätt 
nummer och datum. 
 

1. Titta på en videoinspelning (ett scenario). Skriv ned stödanteckningar under tiden om det behövs. 
2. När scenariot är slut, fyll i formuläret för Uppsalametoden och bedöm de 12 kategorierna genom att 

välja det nummer på skalan (1-5) som ni tycker passar bäst in på teamets prestation i just det 
scenariot. 

3. Fortsätt därefter på samma sätt för varje scenario. 
4. Varje videoinspelning ska bedömas individuellt och det är inte tillåtet att diskutera bedömningen 

med varandra. 
5. När ni bedömt alla 12 videoinspelningar, fyll i den bifogade enkäten inför fokusgruppintervjun. 
 
 

Bedömningar ska vara gjorda senast onsdag 15/1 2014 (v. 3). 
 
Fokusgruppsintervjun med några av er bedömare sker torsdag 16/1 kl. 13.15-15.00 i Grupprum 2 på 
Kunskapscentrum. 
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Enkät&”Uppsalametoden”&
!
Enkäten!avser!att!spegla!dina!intryck!av!bedömningsinstrumentet!och!hur!det!
fungerar!att!använda!vid!bedömning!av!IPS.!Fyll!i!enkäten!efter!att!du!bedömt!
alla!videoinspelade!scenarios.!
Nedan!följer!10!påståenden.!Ringa!in!det!alternativ!på!varje!påstående!som!du!
tycker!bäst!stämmer!med!din!egen!uppfattning.!
!
!
1.&Jag&har&ett&gott&helhetsintryck&av&bedömningsinstrumentet&
!

!
!
!

!
!
2.&Instrumentets&12&teman&stämmer&överens&med&inlärningsmålen&för&IPS&
!

!
!
!

!
!
3.&Instrumentets&12&teman&stämmer&överens&med&vad&jag&som&bedömare&
granskar&och&värderar&under&IPS&
!

!
!
!

!
!
4.&Instrumentet&kan&användas&som&underlag&för&att&ge&feedback&till&
studenterna&i&debriefingen&efter&IPS&
!

!
!
!

!
!
5.&Instrumentet&skulle&vara&till&hjälp&för&mig&i&min&roll&som&bedömare&av&IPS&
!

!
!
!

!
&
&
&
&

3! 5!1! 2! 4!Instämmer!
inte!alls!

Instämmer!
helt!

3! 5!1! 2! 4!Instämmer!
inte!alls!

Instämmer!
helt!

3! 5!1! 2! 4!Instämmer!
inte!alls!

Instämmer!
helt!

3! 5!1! 2! 4!Instämmer!
inte!alls!

Instämmer!
helt!

3! 5!1! 2! 4!Instämmer!
inte!alls!

Instämmer!
helt!
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6.&Valda&teman&skulle&kunna&användas&av&studenterna&som&är&observatörer&
under&IPS&
!

!
!
!

!
!
Nästa!fråga!avser!instrumentets!teman,!ringa!in!det!du!tycker!stämmer!bäst.!
&
7.&Jag&tycker&att&instrumentet&innehåller:&
&
&
för&många&teman&
!
!
lagom&antal&teman&
!
!
för&få&teman&
!
!
Nästa!fråga!avser!om!beskrivningarna!på!skalan!inom!varje!tema.!Kommentera!
gärna!ditt!svar!under!skalan.!
&
8.&Jag&tycker&att&beskrivningarna&på&skalan&är&tydliga&och&lättförståeliga&
!

!
!
!

!
Kommentar:&
!
!
!
!
!
9.&Jag&tycker&att&instrumentet&har&en&bra&och&användarvänlig&layout&
!

!
!
!

!
!
10.&Tidsåtgången&att&fylla&i&instrumentet&vid&IPS&är&för&stor&
!

!
!
&

3! 5!1! 2! 4!Instämmer!
inte!alls!

Instämmer!
helt!

3! 5!1! 2! 4!Instämmer!
inte!alls!

Instämmer!
helt!

3! 5!1! 2! 4!Instämmer!
inte!alls!

Instämmer!
helt!

3! 5!1! 2! 4!Instämmer!
inte!alls!

Instämmer!
helt!
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Uppsala&Bedömning&av&
Teamträning& UP#BEAT#

#

# # #
#

#
Utvecklat#vid#Uppsala#Universitet.# # # 2013:2014#
#

#
#

Scenario:* * * * * * Datum:*
*
Skalan*innehåller*12*teman,*med*5*alternativ*på*varje*tema.*Kryssa*för*det*alternativ*som*bäst*beskriver*teamets*arbete.**
*
1.#Aktivt#ledarskap# # # # #

#
#
#
#

Ledaren*håller*konsekvent*teamet*fokuserat*på*teamets*mål*och*patientens*behov,*och*drar*sig*inte*för*att*
be*om*råd*och*stöd*från*övriga*teammedlemmar.*
Ledaren*håller*för*det*mesta*teamet*fokuserat*på*teamets*mål*och*patientens*behov,*och*drar*sig*inte*för*att*
be*om*råd*och*stöd*från*övriga*teammedlemmar.*
Ledaren*har*svårigheter*att*formulera*prioriteringar*som*håller*teamet*fokuserat*på*teamets*mål*och*
patientens*behov.*
Teammedlemmarna*vänder*sig*till*varandra*för*att*få*ledarskap*i*omhändertagandet*av*patienten.*

Det*saknas*tydligt*ledarskap*under*hela*händelseförloppet.#
#

#

2.#Kommunikation#:#Kroppsspråk#och#ögonkontakt# # # # #
#
#
#
#

Teamledaren*använder*sig*konsekvent*av*muntliga*order*och/eller*kroppsspråk*för*att*dela*ut*uppgifter*till*
specifika*teammedlemmar,*och*begär*omedelbar*bekräftelse*på*att*budskapet*har*nått*fram.*
Teamledaren*använder*sig*av*muntliga*order*och/eller*kroppsspråk*för*att*dela*ut*uppgifter*till*specifika*
teammedlemmar*och*är*uppmärksam*på*tecken*som*tyder*på*att*budskapet*har*nått*fram,*dock*utan*att*
direkt*begära*bekräftelse.*
Teamledaren*använder*sig*av*muntliga*order*och/eller*kroppsspråk*för*att*dela*ut*uppgifter*till*specifika*
teammedlemmar,*men*fortsätter*direkt*till*nästa*uppgift*utan*att*försäkra*sig*om*att*det*första*budskapet*
uppfattats.#

Teamledaren*talar*ofta*till*teammedlemmar*som*står*bortvända*när*han/hon*delar*ut*uppgifter*och*
kontrollerar*inte*om*budskapet*nått*fram*eller*om*uppgiften*utförts.#

Teamledaren*delar*ut*uppgifter*till*teamet*utan*att*rikta*sig*till*en*specifik*person*och*begär*ingen*
bekräftelse*på*att*någon*uppfattat*budskapet*eller*att*någon*utfört*uppgiften.#

#
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#

3.#Ledare#och#följare# # # # #
#
#
#
#

En*ledare*är*tydlig*under*hela*händelseförloppet.*Eventuellt*byte*av*roller*sker*på*ett*tydligt*sätt*för*hela*
teamet.**

Rollen*som*ledare*är*vid*något*tillfälle*otydlig,*men*eventuellt*byte*av*roller*sker*på*ett*tydligt*sätt*för*hela*
teamet.*
Rollen*som*ledare*är*vid*flera*tillfällen*otydlig,*men*eventuellt*byte*av*roller*sker*på*ett*tydligt*sätt*för*hela*
teamet.*

Rollen*som*ledare*är*vid*flera*tillfällen*otydlig,*och*förvirring*uppstår*vid*eventuellt*byte*av*roller.**

Rollerna*som*ledare*och*följare*är*otydliga*under*hela*händelseförloppet.*
#

#

4.#ABCDE# # # # #
#
#
#
#

Patienten*undersöks*systematiskt*enligt*ABCDE*och*teammedlemmarna*uppmärksammar*och*
kommunicerar*alla*signifikanta*förändringar*i*vitalparametrar*högt,*tydligt*och*kortfattat.*

Patienten*undersöks*systematiskt*enligt*ABCDE*och*teammedlemmarna*uppmärksammar*och*
kommunicerar*flera*signifikanta*förändringar*i*vitalparametrar*högt*och*tydligt.*

Patienten*undersöks*delvis*enligt*ABCDE*och*teammedlemmarna*uppmärksammar*och*kommunicerar*en*
signifikant*förändring*i*vitalparametrar*högt*och*tydligt.*

Patienten*undersöks*delvis*enligt*ABCDE,*men*teammedlemmarna*misslyckas*med*att*uppmärksamma*och*
kommunicera*signifikanta*förändringar*i*vitalparametrar.*

Det*finns*ingen*systematik*i*undersökningen*av*patienten*och*inget*exempel*på*att*medlemmar*i*teamet*
uppmärksammar*varandra*på*förändringar*i*vitalparametrar.#

#

#

5.#Kommunikation#:#Situationsmedvetenhet# # # # #
#
#
#
#

När*teammedlemmar*arbetar*med*patienten*kommunicerar*de*högt*och*tydligt*vad*de*håller*på*med*till*det*
övriga*teamet,*så*att*alla*blir*medvetna*om*vilka*åtgärder*som*utförs.*
Det*finns*åtminstone*tre*exempel*på*att*teammedlemmar*som*arbetar*med*patienten*kommunicerar*sina*
åtgärder*högt*och*tydligt,*så*att*teamledaren*och*teamet*blir*medvetna*om*vilka*åtgärder*som*utförs.*

Det*finns*ett*eller*två*exempel*på*att*teammedlemmar*som*arbetar*med*patienten*kommunicerar*sina*
åtgärder*högt*och*tydligt,*så*att*teamledaren*och*teamet*blir*medvetna*om*vilka*åtgärder*som*utförs.*

Teammedlemmarna*som*arbetar*med*patienten*kommunicerar*inte*sina*åtgärder*högt*och*tydligt,*vilket*
leder*till*att*teamledaren*och*teamet*missar*att*åtgärder*har*utförs.*

Teammedlemmar*som*arbetar*med*patienten*kommunicerar*inte*sina*åtgärder*alls.#
#
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#

6.#SBAR# # # # #
#
#
#
#

All*rapportering*av*relevant*information*till*nya*personer*i*teamet*och/eller*medarbetare*på*telefon*sker*
tydligt*enligt*SBAR*genom*hela*händelseförloppet.*

Rapportering*av*relevant*information*till*nya*personer*i*teamet*och/eller*medarbetare*på*telefon*sker*
tydligt*enligt*SBAR*vid*ett*flertal*tillfällen.#

Rapportering*av*relevant*information*till*nya*personer*i*teamet*och/eller*medarbetare*på*telefon*sker*
tydligt*enligt*SBAR*vid*endast*ett*tillfälle.#

Försök*till*rapportering*av*relevant*information*enligt*SBAR*sker,*men*brister*i*tydlighet.*

Relevant*information*rapporteras*inte*på*ett*tydligt*sätt*någon*gång*under*händelseförloppet.#
#

##

7.#Kommunikation#:#Closed#loop# # # # #
#
#
#
#

Teammedlemmar*upprepar*information,*ordagrant*eller*omformulerat,*för*att*säkerställa*att*de*uppfattat*
den*korrekt.*Detta*utförs*vid*varje*kommunikationstillfälle*under*hela*händelseförloppet.*
Det*finns*två*exempel*på*att*teammedlemmar*missar*att*upprepa*given*information.*

Det*finns*tre*exempel*på*att*teammedlemmar*missar*att*upprepa*given*information.*

Det*finns*fler*än*tre*exempel*på*att*teammedlemmar*missar*att*upprepa*given*information.*

Teammedlemmarna*upprepar*aldrig*given*information.#
#

#

8.#Tydlighet# # # # #
#
#
#
#

Teammedlemmar*begär*konsekvent*om*omedelbart*förtydligande*från*ledaren*när*de*inte*förstår*en*
uppgift*eller*om*de*saknar*kompetens*för*uppgiften.*
Det*finns*åtminstone*två*exempel*på*att*teammedlemmarna*begär*om*omedelbart*förtydligande*från*
teamledaren*när*de*inte*förstår*en*uppgift*eller*om*de*saknar*kompetens*för*uppgiften.*
Teammedlemmarna*dröjer*med*att*begära*förtydligande*från*teamledaren*när*de*inte*förstår*en*uppgift*
eller*om*de*saknar*kompetens*för*uppgiften.*
Teammedlemmar*begär*förtydligande*från*varandra*och*inte*från*teamledaren*när*de*inte*förstår*en*
uppgift*eller*om*de*saknar*kompetens*för*uppgiften,*vilket*resulterar*i*oriktig*information.*

Åtgärder*fördröjs*eller*utförs*på*ett*icke*ändamålsenligt*sätt*på*grund*av*att*teammedlemmar*inte*har*
förstått*och*inte*har*bett*om*förtydligande.#

#

#
#
#
#
#
#
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#

9.#Kommunikation#:#Patient/anhöriga# # # # #
#
#
#
#

All*kommunikation*och*vård*är*konsekvent*uppmärksam*och*omtänksam*mot*patienten*och/eller*

anhöriga.*

Den*mesta*av*kommunikationen*och*vården*är*uppmärksam*och*omtänksam*mot*patienten*och/eller*

anhöriga.#

Teammedlemmar*tar*sig*tid*att*kommunicera*med*patienten*och/eller*anhöriga,*men*misslyckas*med*att*

vara*uppmärksam*och*omtänksam*mot*patienten*och*anhöriga.#

Det*finns*flera*exempel*på*när*kommunikation*och*vård*inte*svarar*mot*patientens*och/eller*anhörigas*

behov.*

Teammedlemmarna*interagerar*inte*alls*med*patienten*och/eller*anhöriga.#
#

#

10.#Tillgängliga#resurser# # # # #
#
#
#
#

Teammedlemmarna*utnyttjar*alla*befintliga*resurser,*inklusive*protokoll/riktlinjer*för*vård,*och*drar*sig*

inte*för*att*be*om*hjälp*från*mera*kompetenta*medarbetare*under*hela*händelseförloppet.**

Teammedlemmarna*utnyttjar*de*flesta*befintliga*resurser*inklusive*protokoll,*riktlinjer*och*medarbetare*

under*hela*händelseförloppet.**

Teammedlemmarna*utnyttjar*några*(50*%)*av*de*befintliga*resurserna*inklusive*protokoll,*riktlinjer*och*

medarbetare*under*händelseförloppet.*

Teammedlemmarna*utnyttjar*en*resurs*eller*ett*protokoll*under*händelseförloppet.*

Teammedlemmarna*utnyttjar*inte*några*av*de*tillgängliga*resurserna,*inklusive*etablerade*

protokoll/riktlinjer,*och*kallar*inte*på*hjälp*när*så*behövs.#
#

#

11.#Re:evaluering#:#Situationsmedvetenhet# # # # #
#
#
#
#

Fullständiga*och*strukturerade*reUevalueringar*av*patientens*tillstånd*samt*tydliga*prioriteringar*och*

strategier*för*omhändertagandet*av*patienten*görs*konsekvent.*Detta*skapar*en*gemensam*

situationsmedvetenhet*i*teamet.*

Två*exempel*finns*då*fullständiga*och*strukturerade*reUevalueringar*av*patientens*tillstånd*och*tydliga*

strategier*för*omhändertagande*av*patienten*tillhandahålls.*Detta*skapar*situationsmedvetenhet*i*teamet.**

Ett*exempel*finns*då*en*fullständig*och*strukturerad*reUevaluering*av*patientens*tillstånd*och*tydliga*

strategier*för*omhändertagande*av*patienten*tillhandahålls.**

Ett*försök*att*reUevaluera*patientens*tillstånd*observeras,*men*sammanfattningen*är*ofullständig*och*

ostrukturerad.#

Ingen*reUevaluering*av*patientens*tillstånd*görs.#
#



	   44	  

	  

	  

# # #
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#

12.#Aktivt#följarskap# # # # #
#
#
#
#

Teammedlemmarna*uppmärksammar*alla*åtgärder*som*kan*leda*till*problem*samt*ger*ledaren*råd*och*
förslag*på*hur*situationen*kan*förbättras*och*vården*utföras.*

Teammedlemmar*uppmärksammar*mer*än*två*åtgärder*som*kan*leda*till*problem*samt*ger*ledaren*råd*och*
förslag*på*hur*situationen*kan*förbättras.*

Teammedlemmar*uppmärksammar*en*åtgärd*som*kan*leda*till*problem*samt*ger*ledaren*råd*och*förslag*på*
hur*situationen*kan*förbättras.*

Teammedlemmar*uppmärksammar*en*åtgärd*som*kan*leda*till*problem,*men*hjälper*inte*ledaren*med*råd*
och*förslag.*

Teammedlemmarna*lyckas*aldrig*förhindra*åtgärder*som*skulle*kunna*leda*till*problem*och*hjälper*inte*
ledaren*med*råd*och*förslag.#

#

#


