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Abstrakt 
 

För att minska risk för patientskador och öka säkerheten vid kirurgiska ingrepp utarbetade 

WHO, år 2008, en checklista som ska bidra till bättre samarbete och kommunikation mellan 

olika yrkesgrupper inom sjukvården. Trots gott mottagande och goda resultat av checklistans 

användande, visar både svenska och internationella studier att checklistan inte följs fullt ut. 

Syftet med studien var att beskriva följsamheten hos operationsteamet av WHO:s checklista 

för säker kirurgi, vid lungkirurgi och hjärtkirurgi. 

Metoden hade en kvantitativ ansats och genomfördes som en strukturerad observationsstudie, 

där ett observationsschema användes som instrument. Totalt utfördes 20 observationer.  

Resultatet visade på en generellt bättre följsamhet vid de lungkirurgiska operationerna 

jämfört med de hjärtkirurgiska. Momentet ”Förberedelse” hade 69 % följsamhet vid 

hjärtkirurgi jämfört med 85 % vid lungkirurgi. ”Time-out” hade vid hjärtkirurgi en följsamhet 

på 52 % och vid lungkirurgi 62 %. Momentet ”Avslutning” hade en följsamhet på 56 % vid 

hjärtkirurgi samt vid lungkirurgi 75 %. 

Konklusion: Studien visar en högre följsamhet av checklistan vid lungkirurgiska operationer 

än vid hjärtkirurgiska. Vidare forskning behövs för att fastställa anledningar till detta samt till 

att checklistan inte följs fullt ut. 
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Introduktion 

 

Problemområde 

Varje år genomförs ca 234 miljoner kirurgiska ingrepp världen över. Dödligheten uppskattas 

till 0,4- 0,8 % och komplikationer uppskattas drabba 3-16 %. Detta innebär ca en miljon 

dödsfall och sju miljoner som blir invalidiserade efter kirurgi (Region Skåne, 2015). För att 

minska risken för patientskador och öka säkerheten vid kirurgiska ingrepp utarbetade 

världshälsoorganisationen, WHO, år 2008, en checklista som skall bidra till bättre samarbete 

och kommunikation mellan olika yrkesgrupper inom sjukvården, v.g. se bilaga 1. Syftet med 

checklistan är även att stärka redan inarbetade säkerhetsrutiner. Checklistan är tänkt som ett 

verktyg för arbetsplatser som vill öka säkerheten i sin verksamhet och minska komplikationer 

samt onödiga dödsfall i samband med kirurgiska ingrepp (WHO, 2008).  

 

För att förbättra tvärprofessionell kommunikation och för att förhindra avvikelser och onödiga 

komplikationer vid kirurgiska ingrepp har WHO tagit ett initiativ som resulterat i en 

standardiserad checklista, som sedan 2008 används världen över (Mathisen, 2013). Studier 

har genomförts bland annat i Thailand (Kasatpibal, Senaratana, Chitreecheur, 

Chotirosniramit, Pakvipas & Junthasopeepun, 2012), Storbritannien och Afrika (Aveling, 

McCulloch & Dixon-Woods, 2013) som visar att checklistan kan införas både i industriländer 

och utvecklingsländer och kräver inte tillgång till någon kostsam utrustning. Enligt en finsk 

studie (Takala et al, 2011) ökade checklistan operationsteamets medvetenhet angående 

patientrelaterade problem och förväntade risker. Checklistan förbättrade även teamets 

kommunikation och förebyggde kommunikationsfel.  

 

Trots gott mottagande och goda resultat av checklistans användande, visar både svenska och 

internationella studier att checklistan inte följs fullt ut. En studie från Frankrike (Fourcade, 

Blache, Greiner,  Bourgain, Minvielle, 2011) visar att de största hindren för att WHO:s 

checklista ska användas är redan existerande system för kontroller som ingår i checklistan, 

och upplevs då som dubbeldokumentation, samt bristande kommunikation mellan 

operationsteamet och anestesiteamet. Ofta hade kirurgen lämnat salen innan “Avslutning”, 
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vilket innebar brist i överrapportering om fortsatt handläggning av patienten postoperativt 

(a.a.).  

 

Enligt en svensk studie genomförd på sjukhus i Region Skåne (Rydenfäldt, Johansson, 

Odenrick, Åkerman, & Larsson, 2013) genomfördes checklistan i någon form vid 23 av 24 

operationer, men det är sällan samtliga delmoment används. Orsaken till detta ansågs vara 

beroende på personen som använde checklistan (a.a.).  

 

Bakgrund 

Teoretiska perspektiv och utgångspunkter 

 

Enligt Öhrn (2013) innebär patientsäkerhet att patienten skyddas mot vårdskada, det vill säga 

att patienten inte drabbas av undvikbar skada vid vård och behandling. Om rätt rutiner och 

riktlinjer följs, och evidensbaserade metoder används under patientarbetet bör undvikbara 

skador inte uppkomma. Systematiska och korrekta arbetssätt ska användas vid patientvård och 

en riskmedvetenhet ska finnas i organisationen. Detta bidrar till att vårdpersonal, patienter och 

deras närstående ska känna trygghet. Både i Sverige och internationellt är patientsäkerhet en 

kvalitetsindikator på god och säker vård, då detta arbete alltmer hamnat i fokus de senaste 20 

åren. WHO har identifierat riskområden inom sjukvården och konstaterade 2007 ett antal 

prioriterade områden, bland annat upprättades checklistan för säker kirurgi med inträde 2008 

(a.a.).  

 

Enligt Henderson (1991) bör det ingå i sjuksköterskans arbete att ha kunskap om 

säkerhetsåtgärder, säkerhetsuppgifter samt att arbeta preventivt för att hjälpa patienten att 

undvika vårdskada och felbehandling (a.a.). Under anestesin är patienten helt oförmögen att 

skydda sig själv och därför är det av vikt att anestesisjuksköterskan tillsammans med 

operationsteamet värnar om patienten och tillgodoser behoven åt individen. Användandet av 

checklistan säkerställer att patientsäkerheten främjas samt att arbetssättet är ändamålsenligt 

och medvetet. Checklistan bidrar även till att patienten får samma standardiserade vård 

oavsett vilken personal som vårdar patienten. 
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Patientsäkerhet 

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal 

utför sitt arbete i överrensstämmelse med beprövad erfarenhet och vetenskap. Alla patienter 

ska ges omsorgsfull och evidensbaserad sjukvård och vården ska i största möjliga mån 

utformas i samråd med patienten. Alla patienter ska visas omtanke och respekt. 

Patientsäkerhet innebär även skydd mot vårdskada. Med vårdskada avses psykisk eller fysisk 

sjukdom eller skada som hade kunnat förhindras om patienten hade fått ett korrekt 

omhändertagande. Patientsäkerhetslagen kräver att vårdgivaren vidtar förebyggande åtgärder 

för att förhindra vårdskador (a.a.). Enligt kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor 

(2012) är anestesisjuksköterskan medansvarig för patientens omvårdnad under operation. 

Inom den anestesiologiska omvårdnaden ansvarar anestesisjuksköterskan för att tillsammans 

med operationsteamet säkerställa patientens identitet, positionering samt markering vid pariga 

organ. Anestesisjuksköterskan ansvarar även för att muntligt och skriftligt dokumentera och 

rapportera den perioperativa vården samt utvärdera omvårdnaden kritiskt. Ansvaret ligger 

också på anestesisjuksköterskan att medverka i planering för patientens postoperativa vård 

och återhämtning, samt ha ett preventivt arbetssätt (a.a.).  

 

WHO:s checklista för säker kirurgi 

 

År 2008 gav WHO ut riktlinjer för säker kirurgi. Enligt en studie utförd av Haynes et al 

(2009) använde sig WHO av sjukhus i USA, Storbritannien, Kanada, Indien, Jordanien, 

Filippinerna och Nya Zeeland för att kunna utvärdera riktlinjerna som framtagits. Studien 

visar att flera kirurgiska komplikationer såsom reoperationer och postoperativa infektioner 

minskade vid användande av checklistan. Det sågs även en minskning av antalet dödsfall i 

samband med operation, då checklistan infördes (a.a.). Enligt Ahlberg (2009) översattes och 

infördes WHO:s checklista på flera sjukhus i Sverige år 2009. För att underlätta 

introduktionen på svenska sjukhus tog Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF, 

2015) fram ett utbildningsmaterial och en film om checklistan. Filmen visar en olycklig 

utgång av ett kirurgiskt ingrepp, som kunde ha undvikits om kommunikationen mellan 

operationsteamets olika medlemmar varit bättre. WHO:s checklista för säker kirurgi är ett 

hjälpmedel för att uppnå förbättrad kommunikation (a.a.). 
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Med bakgrund av detta har författarna studerat användandet av WHO:s checklista för säker 

kirurgi, både följsamheten i sin helhet samt av de olika delmomenten ”Förberedelse”, ”Time 

out” och ”Avslutning”. För att uppnå optimal patientsäkerhet är det viktigt att samtliga 

delmoment genomförs. För att undersöka följsamheten valde författarna att utföra en 

observationsstudie där ett befintligt, beprövat observationsprotokoll användes. Önskemål har 

inkommit från en thoraxklinik i Sverige att granska deras sätt att använda checklistan, varpå 

vi valde att förlägga studien där. Jämförelse mellan lung- och hjärtkirurgi utfördes, då det är 

de två typer av kirurgi som utförs på kliniken.  

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva följsamheten hos operationsteamet av WHO:s checklista 

för säker kirurgi, vid lungkirurgi och hjärtkirurgi. 

Specifika hypoteser 

 

1. Det finns ingen skillnad i följsamheten av WHO:s checklista mellan lung- och 

hjärtkirurgi. 

2. Det finns ingen skillnad av följsamheten inom grupperna vid de olika delmomenten 

”Förberedelse”, ”Time out” och ”Avslutning”. 

Metod  

 

Metoden som användes för studien var en kvantitativ observationsstudie. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) innebär en kvantitativ metod att författarna har strukturerade frågeställningar 

som i förväg har formulerats utifrån det fenomen som skall studeras. Frågeställningen har en 

vald teori som utgångspunkt och formar hypoteser som antingen sedan kan verifieras eller 

förkastas. Informationen som inhämtas skall vara reliabel, valid och generaliserbar. Viktigt är 
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också att forskaren är objektiv, neutral och har distans till försökspersonerna. Den kvantitativa 

metoden skiljer sig från den kvalitativa bland annat genom att den ofta uttrycks genom siffror 

snarare än ord (a.a.). Observationsstudien var en prospektiv tvärsnittsstudie och jämförelser 

mellan två kontrollgrupper utfördes. Dessa två kontrollgrupper var operationsteamet runt 

lungkirurgi respektive hjärtkirurgi. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) är en prospektiv 

tvärsnittsstudie lämplig då observationer skall göras vid en viss tidpunkt och inte över en 

längre tid (a.a.). 

 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) innebär deduktiv slutledning att forskaren utgår från 

antagen hypotes och prövar den för att sedan kunna dra slutsatser om olika fenomen.  

Deduktiv ansats lämpade sig för detta forskningsarbete då författarna utgår från en 

allmängiltig teori och drar slutsatser för enskilda fall. Detta innebär att teorin beskriver hur 

relationerna mellan olika företeelser utspelar sig i verkligheten (a.a.). Därmed gjordes en 

deduktiv studie med fokus på operationsteamets följsamhet av WHO:s checklista. Enligt Polit 

och Beck (2014) innebär ett positivistiskt synsätt att författarna observerar verkligheten utan 

att interagera. 

 

Deskriptiv och analytisk statistik har använts för att analysera resultatet. Enligt Pallant (2013) 

används deskriptiv statistik för att beskriva olika särdrag av urvalet under metodavsnittet 

(a.a.). I enlighet med Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa (2011) inleddes 

föreliggande studie med att presentera deskriptiv statistik i form av operationstidens längd, 

angivet i minuter. Det insamlade materialet framställdes med ett centralmått och 

ett spridningsmått för varje variabel, sedan tog den analytiska statistiken vid där samband 

mellan olika variabler identifierades (a.a.).  

 

Urval 

 

Observationerna skedde på en thoraxklinik där 20 elektiva operationer observerades under sju 

dagar. Inga av de observerade operationerna exkluderades. Observationerna utfördes både på 

hjärtoperationer och lungoperationer och jämförelser däremellan har gjorts. Författarna 

eftersträvade att göra tio observationer av hjärtoperationer och tio observationer av 

lungoperationer för att erhålla lika mängd för jämförelse. Fördelningen blev nio 
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hjärtoperationer samt elva lungoperationer. Verksamhetschefen på thoraxkliniken 

informerades om studien via informationsbrev och bifogad projektplan. Berörd 

operationspersonal fick ett informationsbrev om studien. Författarna besökte 

operationsavdelningen och informerade personalen om studien på en arbetsplatsträff.  

Koordinator på thoraxkliniken tillfrågades för att underlätta urvalet på operationsavdelningen. 

Inför varje observation tillfrågades berörd operationspersonal om samtycke att utföra 

observation på deras operationssal. 

 

Instrument 

 

Instrumentet som låg till grund för observationsstudien är ett redan framtaget 

observationsprotokoll för följsamheten av WHO:s checklista för säker kirurgi, skapad av 

Lönngren och Svensson (2014). Enligt Polit & Beck (2014) är begreppen reliabilitet och 

validitet sammanfogade. Ett instrument som inte är reliabelt och visar opålitliga fakta kan inte 

heller anses vara validerat för det fenomen som det är avsett att mäta (a.a.).  Instrumentet som 

skapades av Lönngren och Svensson (2014) testades genom en pilotstudie där de båda gjorde 

varsin observation och fyllde i instrumentet. De hade då en överensstämmelse på 95 procent 

när resultatet jämfördes vilket de accepterade (a.a.). Eftersom WHO:s checklista för säker 

kirurgi är testad på många sjukhus i världen (Haynes et al., 2009) och observationsschemat 

utgick specifikt från denna checklista medför det att observationsprotokollet har hög 

begreppsvaliditet. Enligt Olsson och Sörensen (2011) uppnås hög begreppsvaliditet då det 

finns ett starkt samband mellan det valda mätinstrumentet och andra närstående instrument.  

 

Instrumentet modifierades och tillägg avseende delmomentet ”Förberedelse” lades till, v.g. se 

bilaga 2. Enligt Olsson & Sörensen (2011) är det viktigt att en pilotstudie utförs för att 

säkerställa att observationsprotokollet används likvärdigt (a.a.). Den första observationen 

gjorde författarna tillsammans som en pilotstudie, dels för att testa det tillagda momentet 

”Förberedelse”, dels för att bedöma författarnas överrensstämmelse vid de olika momenten av 

checklistan. Efter pilotstudien diskuterades samtliga frågor för att komma fram till en 

gemensam och likvärdig tolkning, inga ändringar av instrumentet gjordes således 

inkluderades pilotstudien i materialet. 
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Datainsamling 

 

Författarna observerade under sju dagar i mars 2016, 20 operationer på kliniken. 

Observationsprotokollet för följsamheten av WHO:s checklista för säker kirurgi användes. 

Observatörerna var på samma operationsenhet men olika operationssalar. För att ej påverka 

forskningresultatet försökte författarna ha en passiv roll inne på operationssalen, samt att inte 

vara alltför tydliga med ifyllande av observationsprotokollet. Protokollet ifylldes i nära 

anslutning till observationerna, men försökte göras diskret. Inför varje observation och 

operationsstart informerades berörd operationspersonal med syftet av författarnas närvaro. 

Författarna var hela tiden närvarande inne på operationssalen för att kunna observera varje 

delmoment. Observationen startade då patienten togs emot i slussen och avslutades då 

operatören lämnade salen. Då operatören lämnade ansågs operationen vara avslutad och 

samtliga moment i checklistan borde vara avklarade.  

 

Analys av data 

 

Data analyserades utifrån observationsprotokollet. På checklistans tre delmoment har svaren 

poängsatts, 1 poäng för ja och 0 poäng för nej. Varje observation fick således en 

följsamhetspoäng på max 10 poäng för momentet ”Förberedelse”, 14 poäng för momentet 

”Time out” och 8 poäng för momentet ”Avslutning”. Detta innebär att ju högre poäng 

observationen får, desto bättre är följsamheten, v.g. se bilaga 2. Enligt Bring och Taube 

(2006)  beskrivs följsamhet enligt följande gradering: 0-20% dålig, 21-40% svag, 41-60% 

måttlig, 61-80% bra, 81-100% mycket bra följsamhet (a.a.).  

 

Databearbetning utfördes via statistikprogrammet SPSS (Stastical Package for the Social 

Sciences) version 23,0. Resultaten från observationerna matades in i tabellform i SPSS. De 

olika momenten från observationsprotokollet namngavs i variabelöversikten, numrerades, och 

variabler för att särskilja svaren angavs, 1 = ja och 0 = nej. Operationstyp särskildes då 1 = 

hjärtoperation och 2 = lungoperation.  I enlighet med Ejlertsson (2012)  användes nominal 

skala för att analysera observationernas ja- och nej-svar. Kvotskala användes för att analysera 

operationslängd mätt i tid, minuter. För att analysera observationernas operationstid användes 

t- test och en korstabell, därmed erhölls standardavvikelse och aritmetiskt medelvärde. 
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Korstabell användes även för att analysera resultaten från de olika delmomenten (a.a.). 

Operationstyp jämfördes mot de tre olika momenten i checklistan, ”Förberedelse”, ”Time 

out” och ”Avslutning”. Operationstyp valdes som oberoende variabel, och checklistans olika 

moment som beroende variabel. I enlighet med Ejlertsson (2012) valdes inledningsvis Chi-2-

test som statistik för analysen. I cellerna valdes att ta hänsyn till det observerade och 

förväntade resultatet samt rad och total summa.   

 

Fisher’s exakta test användes slutligen för att upptäcka signifikanta skillnader i materialet, då 

de förväntade antalet observationer i flertalet av cellerna understeg värdet fem. Detta uteslöt 

Chi-2-test då värdet i cellerna bör överstiga fem för ett korrekt p-värde (Bring & Taube, 

2006). Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) bedöms ett signifikant p-värde vara < 0.05.  

Forskningsetiska avvägningar 

  

Författarna ansökte om råd för att genomföra studien hos VEN, vårdvetenskapliga 

etiknämnden. Innan studien påbörjades efterfrågades tillstånd för att genomföra studien av 

verksamhetschefen på berörd klinik. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2015) är det fyra etiska principer som ska följas: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a.). Informationskravet innebar att författarna 

informerade operationspersonalen om att en observationsstudie genomförs och att deras 

deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet innebar att samtycke måste ges från 

undersökningspersonerna innan observationerna kan inledas. Konfidentialitetskravet innebär 

att observationsprotokollen förvarades på ett säkert sätt så att obehöriga ej har tillgång till 

dessa. Nyttjandekravet innebar att de insamlade uppgifterna endast får användas i 

forskningssyfte.  Författarna insamlade inte några personuppgifter under observationerna och 

därmed krävdes inte heller någon avidentifiering. 
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Resultat 

Bakgrund 

Totalt observerades 20 operationer på den berörda thoraxkliniken. Författarna strävade efter 

en jämn fördelning, utfallet blev 9 hjärtoperationer och 11 lungoperationer. De typer av 

hjärtoperationer som observerades var Coronary Artery Bypass Grafting (CABG), Grown Up 

Congenital Heart Disease (GUCH), byte av sternal V.A.C. sårbehandlingssystem, 

ståltrådsextirpation efter tidigare hjärtkirurgi samt plastik och implantation av klaffproteser.  

Lungoperationer som observerades var kilexcision av lober, pleurodeser i samband med 

pneumothorax, robotassisterad thymektomi, pleurektomi och lobektomi. Detta är de 

vanligaste typerna av ingrepp på kliniken, och författarna strävade efter en variation mellan 

dessa ingrepp. Totalt var 45 % av observationerna hjärtoperationer, 55 % var lungoperationer.  

Anestesipersonalen och operationspersonalen alternerar på både lung- och hjärtkirurgi, dock 

är kirurgerna uppdelade i två specialiteter, lungkirurgi samt hjärtkirurgi.  

 

Vid de observerade operationerna var operationstiden vid hjärtoperationer mellan 59- 215 

min, för lungoperationer varierade tiden mellan 36- 156 min, v.g. se tabell 1.  

 

Tabell 1. Operationstid 

                                                                  Hjärtoperation (n=9)                    Lungoperation (n=11)                     

   Aritmetiskt medelvärde/ Spridningsmått (min)              137 ±78                                           96 ± 60                                                          

  P-värde¹                                                                               0.197                                                0.197         

¹T-test, p < 0.05 

 

Användande av Checklistans moment “Förberedelse” 

 

Nedan är en sammanställning av observationer från checklistans första moment 

“Förberedelse”, tabell 2. Ingen skillnad fanns mellan hjärtoperationer och lungoperationer för 

momenten Bekräftas patientens identitet, Bekräftas att säkerhetskontroll för anestesi är utförd 

samt Bedöms risk för aspiration/svår intubation. Signifikant skillnad mellan grupperna, då p-
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värdet är 0.001, sågs vid jämförelse mellan hjärtoperation och lungoperation för momentet 

Bekräftas att operationsområdet är markerat.  

 

Vid hjärtoperationer hade tre olika delmoment högsta möjliga användningsfrekvens, d.v.s. 

användes vid samtliga observationer. Dessa moment var: Bekräftar patienten identitet, 

Bekräftas att säkerhetskontroll för anestesi utförd och Bedöms risk för aspiration/svår 

intubation. Det moment som användes minst var Bekräftar patienten samtycke till operation, 

frågan lyftes endast vid 1 av 9 observationer. Vilket motsvarade 11 % av observationerna och 

innebar således dålig följsamhet. 

 

 Vid lungoperationer hade sju olika moment högsta möjliga användningsfrekvens. Bekräftar 

patienten identitet, Bekräftar patienten plats för incision, Bekräftas att operationsområdet är 

markerat, Bekräftas att säkerhetskontroll för anestesi utförd, Bekräftas att fungerande 

pulsoximeter kopplas, Bedöms risk för aspiration/svår intubation och Bedöms risk för 

hypotermi. Det moment som användes minst var Bekräftar patienten samtycke till operation, 

frågan lyftes endast vid 3 av 11 observationer. Det motsvarade 27 % av observationerna och 

innebar svag följsamhet.  

 

Tabell 2. Observationer avseende momentet “Förberedelse”  

                                                                      Hjärtoperation n (%)        Lungoperation n (%)     P-värde¹ 

Bekräftar patienten identitet                                                 9 (100)                               11 (100)                        - 

Bekräftar patienten plats för incision                                    6 (67)                                11 (100)                0.074 

Bekräftar patienten samtycke till operation                          1 (11)                                 3 (27)                   0.591 

Bekräftas att operationsområdet är markerat                        2 (22)                                 11 (100)                0.001  

Bekräftas att säkerhetskontroll för anestesi utförd               9 (100)                               11 (100)                      -  

Bekräftas att fungerande pulsoximeter kopplas                    8 (89)                                 11 (100)                0.450 

Tillfrågas patienten om allergier                                           7 (78)                                 10 (91)                 0.566 

Bedöms risk för aspiration/svår intubation                           9 (100)                                11 (100)                     -  

Bedöms risk för >500 ml blodförlust                                    3 (33)                                  4 (36)                   1.000 

Bedöms risk för hypotermi                                                    8 (89)                                 11 (100)                0.450 

¹ Fisher’s exakta test, p < 0.05 
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Användande av checklistans moment “Time out” 

 

I tabell 3 sammanställs observationer avseende checklistans andra moment ”Time out”. Ingen 

skillnad fanns mellan hjärtoperationer och lungoperationer vid momenten Bekräftas patientens 

identitet, Bekräftas plats för incision samt Bekräftas planerad operation, då dessa delmoment 

uppmärksammades vid samtliga observationer. Ingen skillnad fanns mellan hjärtoperationer och 

lungoperationer vid delmomentet Operationens längd, då det inte togs upp vid någon av 

observationerna.  

 

Vid hjärtoperationer hade tre olika delmoment högsta möjliga användningsfrekvens, d.v.s. 

användes vid samtliga observationer. Dessa moment var: Bekräftas patientens identitet, Bekräftas 

plats för incision och Bekräftas planerad operation. Det delmoment som användes minst var 

Operationens längd, detta togs inte upp vid någon av observationerna. Förväntad blodförlust var 

också delmoment som hade dålig följsamhet då det endast togs upp vid 11 % av observationerna.  

 

 Vid lungoperationer hade tre olika moment högsta möjliga användningsfrekvens: Bekräftas 

patientens identitet, Bekräftas plats för incision och Bekräftas planerad operation. Det moment 

som användes minst var Operationens längd, frågan lyftes inte vid någon av observationerna.  

 

De största skillnaderna mellan hjärt- och lungoperation fanns i första delmomentet, Bekräftas alla 

medlemmars roll och namn i laget, då detta följdes i 73 % av fallen vid lungkirurgi och endast vid 

22 % av observationerna vid hjärtkirurgi. Delmomenten Antibiotikaprofylax utgjorde också en 

skillnad, då det vid lungkirurgi bekräftades i 100 % av fallen, men endast i 67 % av fallen vid 

hjärtkirurgi. 
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Tabell 3. Observationer avseende momentet  “Time out”  

                                                                     Hjärtoperation n (%)         Lungoperation n (%)       P-värde¹ 

Bekräftas alla medlemmars roll och namn i laget                2 (22)                                     8 (73)                      0.070 

Bekräftas patientens ID                                                         9 (100)                                  11 (100)                       -  

Bekräftas plats för incision                                                    9 (100)                                  11 (100)                       -  

Bekräftas planerad operation                                                  9 (100)                                 11 (100)                       -  

Nämner anestesipersonal om det finns patientspecifika  

eller anestesiologiska problem                                               6 (67)                                    10 (91)                      0.285   

 

Sterilitet bekräftas                                                                    4 (44)                                   6 (55)                        1.000 

Ev. problem med utrustning                                                    3 (33)                                    2 (18)                        0.617 

Korrekt upplagd patient                                                           4 (44)                                   7 (64)                        0.653 

Vilka kritiska och ev. oväntade moment som finns                 5 (56)                                   6 (55)                       1.000 

Operationens längd                                                                   0 (0)                                     0 (0)                             -  

Förväntad blodförlust                                                               1 (11)                                   3 (27)                       0.591 

Antibiotikaprofylax                                                                  6 (67)                                   11 (100)                   0.074 

Trombosprofylax                                                                     2 (22)                                    2 (18)                      1.000 

Nödvändig bildinformation                                                     5 (56)                                    8 (73)                     0.642 

¹ Fisher’s exakta test, p < 0.05 
 

 

 

Användande av checklistans momentet “Avslutning” 

 

I tabell 4 sammanfattas momentet “Avslutning”. Där visade sig en signifikant skillnad mellan 

grupperna, för momentet Bekräftas att preparat är märkt. Detta noterades vid 91 % av fallen 

vid lungkirurgi, vilket är mycket god följsamhet, men endast vid 33 % av observationerna vid 

hjärtkirurgi vilket bedöms som svag följsamhet.  

 

Vid hjärtoperationer hade ett delmoment högsta möjliga användningsfrekvens, d.v.s. 

användes vid samtliga observationer. Detta moment var: Bekräftas vilket ingrepp som utförts.  

Det delmoment som användes minst var Nämns vad som kan göras bättre nästa gång, detta 

togs upp vid 22 % av observationerna.  
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 Vid lungoperationer hade tre olika moment mycket bra följsamhet och användes vid 91 % av 

observationerna: Bekräftas vilket ingrepp som utförts, Bekräftas att antalet instrument 

stämmer och Bekräftas att preparat är märkt. Det moment som användes minst var Nämns 

vad som kan göras bättre nästa gång, frågan lyftes vid 18 % av fallen och har således dålig 

följsamhet.  

 

Tabell 4. Observationer avseende momentet “Avslutning” 

                                                                     Hjärtoperation n (%)          Lungoperation n (%)      P-värde¹ 

Bekräftas vilket ingrepp som utförts                                     9 (100)                             10 (91)                    1.000 

Bekräftas att antalet instrument stämmer                              5 (56)                                10 (91)                   0.127 

Bekräftas att antalet torkar stämmer                                      5 (56)                                9 (82)                     0.336 

Bekräftas att antalet nålar stämmer                                        5 (56)                                8 (73)                     0.642 

Bekräftas att preparat är märkt                                               3 (33)                                10 (91)                   0.017 

Bekräftas ev. problem med utrustning                                    3 (33)                                8 (73)                    0.175 

Går operatören, anestesiläkaren/anestesisjuksköterskan          

igenom huvudpunkter för postoperativt omhändertagande    8 (89)                                9 (82)                   1.000 

 

Nämns vad som kan göras bättre nästa gång                          2 (22)                                2 (18)                   1.000 

¹ Fisher’s exakta test, p <0.05 

 

 

 

Sammanfattning av följsamhet 

 

Sammanfattningsvis kan en högre följsamhet ses vid samtliga tre moment vid lungkirurgi. Vid 

hjärtkirurgi och momentet ”Förberedelse” noterades en bra följsamhet på 69 %. Gällande 

lungkirurgi var följsamheten för detta moment mycket bra, 85 %. För momentet ”Time out” finns 

den lägsta differensen mellan grupperna, då hjärtkirurgis följsamhet är måttlig på 52 % och 

lungkirurgins följsamhet är bra på 62 %. Vid momentet ”Avslutning” ses den största skillnaden 

mellan grupperna, hjärtkirurgi har en måttlig följsamhet på 56 %, medan lungkirurgi har en bra 

följsamhet på 75 %.  
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Tabell 5. Översikt över följsamheten vid momenten “Förberedelse”, ”Time out” och ”Avslutning”  

                                                                      Hjärtoperation n (%)          Lungoperation n (%)     

”Förberedelse”                                                                       62 (69)                                    94 (85)                         

”Time out”                                                                             65 (52)                                    96 (62)                

”Avslutning”                                                                          40  (56)                                   66 (75)                    

 
 

 

I nedanstående tabeller presenteras de delmoment med lägst följsamhet inom respektive 

kirurgi, det vill säga med dålig följsamhet, 0-20 %, samt svag följsamhet, 21- 40 %. Det är 

dessa moment som har störst förbättringsutrymme, alla övriga delmoment har en måttlig, bra 

eller mycket bra följsamhet.  

 

Tabell 6. Följsamhetsgrad vid hjärtkirurgi, avseende dålig eller svag följsamhet 

                                                                              Gradering (%)           

”Förberedelse”     

 Bekräftar patienten samtycke till operation                               Dålig (11)                                   

Bekräftas att operationsområdet är markerat                              Svag (22)                                 

Bedöms risk för >500 ml blodförlust                                         Svag (33)                                   

”Time out”           

Bekräftas alla medlemmars roll och namn i laget                       Svag  (22)   

Ev. problem med utrustning                                                        Svag (33) 

Operationens längd                                                                      Dålig (0)  

Förväntad blodförlust                                                                  Dålig (11) 

Trombosprofylax                                                                         Svag (22)                                                                

”Avslutning”      

Bekräftas att preparat är märkt                                                    Svag (33)  

Bekräftas ev. problem med utrustning                                         Svag (33)  

Nämns vad som kan göras bättre nästa gång                               Svag (22)                                                                        
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Tabell 7. Följsamhetsgrad vid lungkirurgi, avseende dålig eller svag följsamhet 

                                                                             Gradering (%)           

”Förberedelse”     

 Bekräftar patienten samtycke till operation                               Svag  (27)                                   

Bedöms risk för >500 ml blodförlust                                          Svag (36)                                   

”Time out”           

Ev. problem med utrustning                                                        Dålig (18) 

Operationens längd                                                                      Dålig (0)  

Förväntad blodförlust                                                                  Svag (27) 

Trombosprofylax                                                                         Dålig (18)                                                                

”Avslutning”      

Nämns vad som kan göras bättre nästa gång                              Dålig (18)                                                                        

 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Föreliggande studie utfördes utifrån en kvantitativ ansats och var en observationsstudie som 

utfördes i enlighet med Polit och Beck (2014). I linje med Olsson och Sörensen (2011) 

utfördes kvantitativ metod där författarna använde strukturerade frågeställningar som i förväg 

formulerades utifrån det fenomen som skulle studeras (a.a.). Författarna valde att göra 

strukturerade observationer då det bäst svarade på fenomenet som skulle studeras, och inte 

påverkas av deltagarnas subjektiva uppfattning, som en enkätstudie hade gjort. Strukturerade 

observationer valdes i enlighet med Polit & Beck (2014) då de är att föredra för oerfarna 

observatörer (a.a.). Om tiden för datainsamling hade varit längre, hade observationerna kunnat 

kompletteras med en enkätstudie av den deltagande personalen. En enkätstudie hade kunnat 
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leda till en bredare uppfattning av checklistans användande och följsamhet, och därmed få fler 

dimensioner till resultatet.  

 

Med intern validitet menas enligt Gunnarson (2002) studiens trovärdighet. Intern validitet 

delas upp i tre huvudgrupper; kommunikativ validitet, deltagarkontroll och triangulering 

(a.a.). Deltagarkontroll har inte utförts då deltagarna endast har observerats, och inte haft 

möjlighet att påverka resultatet. Inte heller triangulering har varit aktuellt, då det korta 

tidsutrymmet för datainsamling gjort att författarna inte har kunnat applicera triangulering och 

studera problemet ur olika synvinklar. I enlighet med Gunnarson (2002) inkluderas i den 

kommunikativa validiteteten att författarna beskriver sin förförståelse, datainsamling, urval 

samt analysprocessen (a.a.). I föreliggande studie var författarnas förförståelse att ingen 

skillnad skulle ses mellan de undersökta grupperna, vilket speglades i de specifika 

hypoteserna. Författarna anser inte att deras förförståelse har påverkat resultatet, då båda 

hypoteserna kunde förkastas. Författarna hade en viss kunskap om WHO:s checklista, då de 

under sina verksamhetsförlagda utbildningsperioder deltagit i genomgång av checklistans 

olika moment.  Dock fanns brister hos författarna i egenskap av observatörer, då ingen av 

dem agerat observatör tidigare, vilket kan ha påverkat resultatet då författarna kan ha missat 

delar av kommunikationen på salen. 

 

 Datainsamlingen är välbeskriven så att den ska kunna upprepas och göras likadan vid en 

annan studie. Datainsamlingen gjordes över sju dagar, vilket författarna anser vara en kort tid, 

vilket kan minska trovärdigheten på studien. Ett längre tidsperspektiv hade kunnat möjliggöra 

fler observationer, vilket hade inneburit ett större material för analys. Ett längre tidsperspektiv 

hade också inneburit fler lärdomar hos författarna samt att författarna hade hunnit bygga upp 

fler erfarenheter som hade kunnat förbättra datainsamlingen.  

 

Angående urval strävade författarna efter en så jämn fördelning som möjligt mellan de två 

jämförelsegrupperna, vilket resulterade i nio respektive elva observationer av varje grupp. 

Detta anser författarna vara en relativt jämn fördelning. Observationerna utfördes efter ett 

subjektivt urval, författarna valde att styra observationerna efter vilket ingrepp som skulle 

utföras, för att få en representativ bild av ingreppen som utförs på kliniken. Detta medförde 

dock att samma operationsteam kan ha observerats vid flera tillfällen. Urvalet i föreliggande 
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studie var 20 observationer, vilket är ett relativt litet material, om författarna hade haft mer tid 

hade ett större urval observerats och eventuellt hade fler signifikanta skillnader kunnat ses.  

Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär en signifikans på 5 %, p-värde < 0.05, att risken 

för att få ett felaktigt resultat är fem gånger av hundra, denna risk ökar dessutom ju mindre 

urvalet är. Ett större urval hade även ökat generaliserbarheten av studien (a.a.). Enligt 

Gunnarson (2002) innebär extern validitet att författarna definierar generaliserbarheten varpå 

läsaren får avgöra om den är enig med författaren eller ej (a.a.). För att uppnå en god extern 

validitet anser författarna att urvalet borde varit större.  

 

 

Analysprocessen ledde fram till att författarna graderade resultatet i enlighet med Bring och 

Taube (2006) och beskrev följsamhet enligt följande gradering: 0-20 % dålig, 21-40 % svag, 

41-60 % måttlig, 61-80 % bra, 81-100 % mycket bra följsamhet (a.a.). Detta valde författarna 

att göra för att få en tydlig riktlinje om vilken procentsats som tolkas vara acceptabel 

följsamhet, de moment som hade under 40 % följsamhet anser författarna vara i behov av 

förbättring.  

 

 

Ett fenomen som författarna uppmärksammat i samband med studien är att de observerade 

personerna i operationsteamen lätt kan bli medvetna om sitt agerande, då de är medvetna om 

att de blir observerade. Enligt Polit och Beck (2014) beskrivs detta som Hawthorne-effekten, 

som är besläktad med placeboeffekten och orsakas av människors förväntningar eller 

kännedom om att till exempel vara deltagare i en studie (a.a.). I föreliggande studie kan 

Hawthorne-effekten innebära att studiedeltagarna var medvetna att de var föremål för en 

observation och att denna observation gällde WHO:s checklista, vilket därmed kan ha lett till 

att de tillfälligt ändrade sitt agerande.  För att undvika detta fenomen hade författarna behövt 

observera operationsteamen genom att vara dolda observatörer, eller informerat deltagarna om 

att observationerna gällde något annat än WHO:s checklista. En holländsk studie gjord av 

Van Shoten, Kop, de Blok, Spreeuwenberg, Groenewegen och Wagner (2014) lyfter 

observatörernas närvaro som en svaghet i studien, då deras närvaro kan ha influerat den 

observerade personalens beteende. Dock gjordes studien över en längre tid och Van Shoten et 

al (2014) kunde inte notera någon skillnad av personalens agerande över tid, avseende de 

moment som observerades.  Detta tolkar författarna i föreliggande studie som att Hawthorne-
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effekten påverkar de observerade personerna mest i början av studien., därefter avtar detta 

beteende och de observerade individerna ”glömmer bort” observatörerna.  

 

Resultatdiskussion 

 

 

Huvudfynd  
 

Resultatet från föreliggande studie visar att en högre följsamhet kan ses vid samtliga 

delmoment vid lungkirurgi, både vid ”Förberedelse, ”Time out” och ”Avslutning”. Således 

kan båda nollhypoteserna Det finns ingen skillnad i följsamheten av WHO:s checklista mellan 

lung- och hjärtkirurgi samt Det finns ingen skillnad av följsamheten inom grupperna vid de 

olika delmomenten ”Förberedelse”, ”Time out” och ”Avslutning” förkastas. Vid hjärtkirurgi 

och momentet ”Förberedelse” noterades en bra följsamhet på 69 %, gällande lungkirurgi var 

följsamheten för detta moment mycket bra, 85 %. För momentet ”Time out” finns den lägsta 

differensen mellan grupperna, då hjärtkirurgins följsamhet är måttlig på 52 % och 

lungkirurgins följsamhet är bra på 62 %. Vid momentet ”Avslutning” ses den största 

skillnaden mellan grupperna, hjärtkirurgi har en måttlig följsamhet på 56 %, medan 

lungkirurgi har en bra följsamhet på 75 %.  

 

Enligt en holländsk observationsstudie (Van Shoten et al., 2014) som observerat checklistans 

andra moment ”Time out” fann man att medelföljsamheten för momentet ”Time out” var 71,3 

%, vilket är bra följsamhet. Dock sågs stora skillnader både mellan de 18 observerade 

sjukhusen, men även inom de respektive sjukhusen (a.a.).  En Nya Zeeländsk studie utförd av 

Hannam et al (2013), som jämför två olika sjukhus, visar också på stor variation i resultaten.   

Momentet ”Time out” har högst följsamhet på 99 % på sjukhus 1 jämfört med 48 % på 

sjukhus 2. Momentet ”Förberedelse” har mycket bra följsamhet på sjukhus 1, där momentet 

följs i 96 % av fallen. På sjukhus 2 är dock följsamheten endast 31 %. ”Avslutning” är det 

moment som har lägst följsamhet, på sjukhus 1 är följsamheten svag på 22 % och på sjukhus 

2 är följsamheten dålig med 9 % (a.a.).   

 

Författarna har svårt att dra slutsatser kring varför lungkirurgins följsamhet av checklistan är 

högre än hos hjärtkirurgi. Detta är intressant då både operations- och anestesipersonal på både 

hjärt- och lungenheten som observerats är densamma, enbart kirurgerna byts ut, vilket kan 
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tolkas som att checklistans användning i viss mån är personberoende. Detta styrks även av en 

svensk studie genomförd på sjukhus i Region Skåne (Rydenfäldt, Johansson, Odenrick, 

Åkerman, & Larsson, 2013). Vid denna studie genomfördes checklistan i någon form vid 23 

av 24 operationer, men det är sällan samtliga delmoment används. Orsaken till detta ansågs 

vara beroende på personen som använde checklistan (a.a.). Hur checklistans olika moment 

används kan även bero på samarbetet personalen emellan, inne på operationssalen, då 

författarna tror att gott samarbete kan öka följsamheten. I en amerikansk studie utförd av 

Makary et al (2006) visade det sig att upplevelserna av samarbetet inne på operationssalen 

skiljde sig beroende på vilken personalkategori som tillfrågades. Generellt upplevdes ett 

bättre samarbete inom den egna arbetsgruppen jämfört med samarbetet med andra 

personalkategorier. Makary et al (2006) menar vidare att ett bra teamarbete kan leda till bättre 

resultat för patienten. En svensk enkätstudie utförd av Rönnberg och Nilsson (2015) visar att 

81 % av de tillfrågade anestesisjuksköterskorna upplevde att alla medlemmar i 

operationsteamet hade samma möjlighet att bekräfta de moment som de var ansvariga för 

under checklistan. Dock upplevde anestesisjuksköterskorna att den ansvariga kirurgen inte 

alltid var intresserad av vad de andra teammedlemmarna hade att säga (a.a.). 

 

 Författarna noterade under sina observationer att det ofta var kirurgen som tog initiativ till att 

gå igenom checklistan och som höll i momenten ”Time out” samt ”Avslutning”. 

Anestesipersonalen var ofta ansvariga för att gå igenom momentet ”Förberedelse” och där 

syntes tydligare initiativ, jämfört med när kirurgen var inne på operationssalen.  Detta tolkar 

författarna som att checklistans följsamhet och användning i stor utsträckning styrs efter 

kirurgens intresse för de olika delmomenten. Dock beskriver kompetensbeskrivningen för 

anestesisjuksköterskor (2012) att anestesisjuksköterskan skall vara medansvarig för att 

tillsammans med operationsteamet bekräfta patientens identitet, bekräfta plats för incision 

samt planera den peri- och postoperativa omvårdnaden vilket är moment som ingår i ”Time 

out” och ”Avslutning”.  

 

”Förberedelse”  

 

Signifikant skillnad mellan grupperna, ses vid jämförelse mellan hjärtoperation och 

lungoperation för momentet Bekräftas att operationsområdet är markerat inom momentet 

”Förberedelse”. Vid de hjärtoperationer som observerades lyftes frågan i 22 % av fallen, och 
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har således svag följsamhet. Vid lungkirurgi togs det upp i 100 % av fallen och har därmed 

mycket bra följsamhet. Detta tror författarna beror på att lungorna är ett parigt organ som 

måste markeras, jämfört med hjärtat som inte är i lika stort behov av markering. Dock 

observerades även ett par CABG operationer, där en ven togs från patientens underben, och 

även vid dessa ingrepp saknades markering som fick bekräftas av patienten alternativt 

operationsanmälan. Detta kan kanske vara rutinberoende, och eventuellt bero att det finns 

bättre utarbetade rutiner för markering vid lungkirurgi. Vid två av de observerade 

lungoperationerna saknades dock markering, men upptäcktes och åtgärdades vid genomgång 

av checklistan.  

 

Liknande resultat ses vid en studie gjord i Thailand (Kasatpibal et al, 2012) som visade att 

lägst följsamhet inom momentet ”Förberedelse” hade delmomentet Bekräftas att 

operationsområdet är markerat. Denna fråga lyftes endast vid 19,4 % av de studerade 

operationerna (a.a.). Författarna anser att en korrekt markering av patienten är av stor vikt för 

att främja patientsäkerheten, och WHO:s checklista för säker kirurgi bör användas som ett 

hjälpmedel för att säkerställa patientsäkerheten. Detta styrks även av Öhrn (2013) som menar 

att patientsäkerhet innebär att patienten skyddas mot vårdskada. Om rätt rutiner och riktlinjer 

följs bör undvikbara skador inte uppkomma. Systematiska och korrekta arbetssätt ska 

användas vid patientvård och en riskmedvetenhet ska finnas i organisationen (a.a.). Även 

Henderson (1991) menar att en viktig faktor inom den grundläggande sjukvården är att 

sjuksköterskan ska förhindra att patienten drabbas av vårdskada, samt att arbeta förbyggande 

och metodiskt med säkerhetsföreskrifter (a.a.). En holländsk studie utförd av De Vries et al 

(2010) styrker detta resonemang då deras resultat visar att användandet av WHO:s checklista 

minskar dödligheten från 1,5 % till 0,8 %. I studien framkom även att antalet patienter med en 

eller flera operationskomplikationer minskade från 15,4 % till 10,6 % då checklistan 

användes.   

 

Resultatet i föreliggande studie visade att i momentet ”Förberedelse” hade följande 

delmoment lägst följsamhet Bekräftar patienten samtycke till operation, detta både vid 

hjärtkirurgi och lungkirurgi. Frågan lyftes endast vid 11 % av de observerade 

hjärtoperationerna och hade således dålig följsamhet. Vid lungkirurgi togs frågan upp vid  

27 % av observationerna, vilket innebar svag följsamhet. Författarna tolkar detta som att det 

kan upplevas vara en svår fråga att ställa till patienten, då de redan befinner sig på 
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operationsavdelningen. Kanske detta delmoment borde ingå i de preoperativa frågorna, ett 

förslag till förbättring kan var att en checklista bör utformas preoperativt, som följer med 

patienten till operationsavdelningen. En studie som motsäger detta resultat är dock Kasatpibal 

et al (2012), i denna studie bekräftar patienten samtycke till operation i 92,5 % av fallen., 

vilket motsvarar mycket bra följsamhet (a.a.). Liknande resultat kan även ses i en etiopisk 

studie utförd av Melekie och Getahun (2015) där 83 % av patienter bekräftar samtycke till 

operation under momentet ”Förberedelse”.  

 

Att resultatet från föreliggande observationerna skiljer sig mycket från dessa två studier kan 

tyda på att detta delmoment i checklistan kan behöva anpassas till verksamheten. Enligt 

Thomassen, Espeland, Søfteland, Lossius, Heltne och Brattebø (2011) måste en checklista 

noggrant utformas, anpassas och implementeras väl för att fungera inom en verksamhet. 

Checklistan bör vara väl anpassad till den verksamhet där den ska användas (a.a.). Det 

noterades av författarna att thoraxkliniken inte har anpassat checklistan till sin verksamhet, 

vilket kan vara ett hinder för full följsamhet. Dock bör det tas i beaktning att checklistan är 

utprovad och utformad för att fungera optimalt, därför bör anpassning utföras med 

försiktighet.  

 

 

”Time out” 
 

Resultatet visade att inom momentet ”Time out” fanns ingen skillnad mellan hjärtoperationer 

och lungoperationer vid Bekräftas patientens identitet, Bekräftas plats för incision samt 

Bekräftas planerad operation, då dessa delmoment uppmärksammades vid samtliga 

observationer. Dessa tre moment hade således mycket bra följsamhet inom båda grupperna. 

Författarna tolkar detta som att dessa tre moment anses vara de viktigaste frågorna att ta upp 

inför operationsstart. Full följsamhet av identitetskontroll även på detta moment, kan tolkas 

som att avdelningen har goda rutiner för ID-kontroll. Enligt en studie som utfördes på sjukhus 

i Region Skåne (Rydenfäldt, Johansson, Odenrick, Åkerman, & Larsson, 2013) fann man att 

två av dessa moment hade bra utfall. Bekräftas patientens identitet hade mycket bra 

följsamhet på 83 % och Bekräftas planerad operation hade bra följsamhet på 79 % av 

observationerna. Denna studie hade dock mycket lägre följsamhet av Bekräftas plats för 

incision, som endast togs upp vid 25 % av fallen (a.a.). En kanadensisk studie utförd av 

Gagné, Labidi och Turmel (2016) visar på liknande resultat då Bekräftas patientens identitet 
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hade mycket bra följsamhet på 94 % och Bekräftas planerad operation togs upp i 98 % av 

fallen. En svensk enkätstudie utförd av Nilsson, Lindberget, Gupta och Vegfors (2009) visade 

att de delmoment som skattades vara mycket viktiga under momenten ”Time out” var 

Bekräftas patientens identitet, Bekräftas planerad operation, Bekräftas plats för incision samt 

Bekräftas patientens eventuella allergier och/eller smittsamma sjukdomar.  Studien visade 

också att 93 % av operationspersonalen som svarade på deras enkät tycker att momentet 

”Time out” bidrar till ökad patientsäkerhet. Vidare fann Nilsson, Lindberget, Gupta och 

Vegfors (2009) att 86 % av deltagarna tyckte att momentet ”Time out” gav möjlighet till att 

identifiera och lösa problem (a.a.).  Författarna tycker det är ett intressant resultat, eftersom en 

av de viktigaste anledningarna till att använda checklistan är att öka patientsäkerheten.  

 
 

Det delmoment inom ”Time out” som användes minst var Operationens längd, detta togs inte 

upp vid någon av observationerna, och hade därmed dålig följsamhet. Författarna tycker detta 

är anmärkningsvärt, speciellt eftersom det finns en operationsplan i dokumentationssystemet 

Orbit, där en tidsplan har satts. Eventuellt kan just detta vara anledningen till att frågan inte 

lyfts, att det redan står angivet i Orbit och kan upplevas som dubbeldokumentation. En fransk 

studie utförd av Fourcade, Blache, Greiner, Bourgain & Minvielle (2011) identifierde 

dubbeldokumentation som ett av de största hindrena mot en hög följsamhet av checklistan. 

Detta problem identifierades hos nästan alla observerade kliniker (a.a.). En annan anledning 

till att operationstiden inte nämns kan vara att det är svårt för personalen att uppskatta en tid 

för operationen, särskilt vid komplicerade ingrepp. 

 

 

”Avslutning”  
 
Resultat från momentet “Avslutning” visade att en signifikant skillnad mellan grupperna 

fanns för momentet Bekräftas att preparat är märkt. Detta noterades vid 91 % av fallen vid 

lungkirurgi, vilket är mycket god följsamhet, men endast vid 33 % av observationerna vid 

hjärtkirurgi vilket bedöms som svag följsamhet. I en thailändsk studie (Kasatpibal et al, 2012) 

visas hög följsamhet av detta delmoment, i 97,6 % av fallen bekräftades att preparatet var 

märkt (a.a.). I en schweizisk studie utförd av Cullati et al (2013) undersökte forskarna elektiv 

kirurgi inom flera olika specialiteter. De fann måttlig följsamhet på 54 % av momentet 

Bekräftas att preparat är märkt (a.a.). Att en signifikant skillnad uppstår mellan hjärt- och 

lungkirurgi vid föreliggande studie tror författarna beror på att det är mer vanligt med preparat 
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vid lungkirurgi, och därmed har de bättre rutiner för att lyfta frågan. Dock bör ändå frågan 

lyftas vid varje operation, för om det finns ett preparat är det av mycket stor vikt att det 

märks.  

 

 

Bifynd 
 

Ett bifynd som författarna fann vid observationerna, och som kan knytas an till vikten av 

anpassning av checklistan på thoraxkliniken, är att en personalkategori som är närvarande vid 

samtliga hjärtkirurgiska operationer, perfusionisterna, inte noteras under någon av 

checklistans delmoment. Perfusionisterna på kliniken hade utformat en egen checklista för att 

arbeta systematiskt och säkerhetsmedvetet kring sitt eget arbete.  

 

Konklusion 

Föreliggande studie visar att det finns en skillnad av följsamheten av WHO:s checklista 

mellan lungkirurgi och hjärtkirurgi. En högre följsamhet kan ses vid samtliga delmoment vid 

lungkirurgi, både vid ”Förberedelse, ”Time out” och ”Avslutning”. Generellt kan en” svag” 

och ”bra” följsamhet ses hos de olika delmomenten vid hjärtkirurgi, men vid lungkirurgi 

fanns en väsentligt högre följsamhet där ”bra” och ”mycket bra” graderas oftare. 

 

Implikation 

Författarna anser att checklistan behöver implementeras och anpassas bättre efter klinikens 

verksamhet. Vidare tror författarna att utbildning utav personalen i checklistans användande 

hade kunnat leda till en högre följsamhet och därmed ökad patientsäkerhet. Vidare forskning 

och studier behövs för att kunna fastställa anledningar till att checklistan inte följs fullt ut 

samt att det behövs ökad kunskap för att förstå varför följsamheten av checklistan brister.  
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Bilaga 2 (2) 

OBSERVATIONSSCHEMA 

_ Akut  _ Elektiv                     Operationstyp…………………… Operationslängd…………… 

 

 

 

”FÖRBEREDELSE”                                                                                         Ja = 1p  Nej = 0p 

 

Bekräftar patienten identitet                                                                                         _ Ja  _ Nej 

Bekräftar patienten plats för incision                                                                           _ Ja _ Nej 

Bekräftar patienten samtyckte till operation                                                                 _ Ja _ Nej 

Bekräftas att operationsområdet markerat                                                                   _ Ja  _ Nej 

Bekräftas att säkerhetskontroll för anestesi genomförd                                               _ Ja  _ Nej  

Bekräftas att fungerande pulsoximeter kopplas                                                           _ Ja  _ Nej 

Tillfrågas patienten om allergier                                                                                  _ Ja  _ Nej  

Bedöms risk för aspiration/svår intubation                                                                  _ Ja  _ Nej 

Bedöms risken för > 500 ml blodförlust                                                                      _ Ja  _ Nej 

Bedöms risken för hypotermi                                                                                       _ Ja  _ Nej 

                                                                                                                      Antal poäng:     /10 

 

 

”TIME OUT” 

 

Bekräftas alla medlemmars namn och roll i laget                                                        _ Ja  _ Nej  

Bekräftas patientens ID                                                                                               _ Ja   _ Nej 

Bekräftas plats för incision                                                                                          _ Ja  _ Nej 

Bekräftas planerad operation                                                                                      _ Ja   _ Nej  

Nämner anestesipersonalen om det finns patientspecifika eller 

anestesiologiska problem                                                                                            _ Ja  _ Nej 

Nämner operationssjuksköterskan om:  

Sterilitet bekräftats                                                                                                       _ Ja  _ Nej 

Ev. problem med utrustning                                                                                        _ Ja  _ Nej  

Korrekt upplagd patient                                                                                               _ Ja  _ Nej  

Nämner operatören:  

Vilka kritiska och ev. oväntade moment som finns                                                     _ Ja  _ Nej 

Operationens längd                                                                                                      _ Ja  _ Nej  

Förväntad blodförlust                                                                                                  _ Ja  _ Nej  

Nämns behovet av: 

Antibiotikaprofylax                                                                                                       _Ja  _ Nej  

Trombosprofylax                                                                                                         _ Ja  _ Nej  

Nödvändig bildinformation                                                                                         _ Ja  _ Nej 

                                                                                                                  Antal poäng:        /14 
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”AVSLUTNING” 

 

Bekräftas vilket ingrepp som utförts                                                                            _ Ja  _ Nej  

Bekräftas att:  

Antalet instrument stämmer                                                                                         _ Ja  _ Nej 

Antalet torkar stämmer                                                                                                _ Ja  _ Nej 

Antalet nålar stämmer                                                                                                   _ Ja _ Nej   

Bekräftas att preparat är märkt                                                                                      _ Ja _ Nej  

Bekräftas ev. problem med utrustning                                                                          _ Ja _ Nej  

Går operatören, anestesiläkaren/anestesisjuksköterskan igenom  

huvudpunkter för initialt postoperativt omhändertagande                                           _ Ja  _ Nej  

 

Nämns vad som kan göras bättre nästa gång                                                                _ Ja _ Nej  

                                                                                                             Antal poäng:         /8 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


