
Löf

CHECKLISTOR OCH KOMMUNIKATION –

HADE DET HJÄLPT?

–

PELLE GUSTAFSON

DOCENT, CHEFLÄKARE



Löf

SÄKERHET ÖVER TID

Pelle Gustafson



Löf

SÄKERHET ÖVER TID

Pelle Gustafson



Löf

VAD ÄR PATIENTSÄKERHETSARBETE?

Pelle Gustafson

Att systematiskt arbeta för att identifiera risker och fel, och lika 

systematiskt arbeta för att minimera konsekvenserna av dessa
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HADE CHECKLISTOR OCH KOMMUNIKATION HJÄLPT?

Pelle Gustafson

• Checklistor – nja…

• Bra kommunikation – absolut!

• Andra saker – jajamän!!
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CHECKLISTOR ELLER INTE…
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GOD FÖLJSAMHET GER RESULTAT

(GIVET ATT RUTINERNA ÄR BRA!)

Pelle Gustafson

• Perioperativa resultat

• Postoperativa resultat

• Data ur flera kvalitetsregister

• Andra branscher
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Pelle Gustafson

• Observationsstudie av 50 bukkirurgiska patienter, 659 postoperativa vårddygn

• Totalt 256 ”process failures”, 85 % undvikbara, 51 % ledde till vårdskada

• Medicinering, infarter/drän, smärtlindring

• Bristande kommunikation och förseningar bakom 54 % av ”process failures”

Ann Surg 2013
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Pelle Gustafson

• Simulerad miljö, ST-läkare, postoperativa komplikationer

• Grundomgång: cirka 60 % av fynd missas

• Intervention: checklista för rond, leder till att inga fynd missas

• Checklistor medförde förbättrad postoperativ vård

Br J Surg 2014



Löf

Pelle Gustafson

• Ontario, Canada, obligatorisk användning

• Obligatorisk rapportering av användningsgrad

• 101 sjukhus, 3 månader före jämförs med 3 månader efter ”införande”

• Ingen skillnad före och efter ”införande”

NEJM 2014
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Pelle Gustafson

• Verkligheten, South Carolina, 14 sjukhus jämfördes med resten

• Före införande ingen skillnad

• Efter införande lägre 30-dagars mortalitet (2,8 % jämfört 3,4 %)

• 22 % lägre 30-dagars mortalitet på de sjukhus som använde checklistan 

Ann Surg 2017
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VAD ÄR SYFTET MED EN CHECKLISTA?

Pelle Gustafson

• Hjälpa oss att inte glömma att göra rutinmässiga saker

• Öppna för kommunikation om det oväntade händer 
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OM VI SJÄLVA SKULLE BLI OPERERADE?

Pelle Gustafson

• Lätt att använda: 80 %

• Förhindrat fel eller misstag: 78 %

• Om du själv skulle opereras: 93 %
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VARFÖR JAG ÄR TVEKSAM TILL ATT EN  CHECKLISTA 

HADE HJÄLPT:

Pelle Gustafson

• Checklistor som ska täcka detta blir för omfattande

• Riskerar då att leda till ”checklist fatigue”

• Vi vet att checklistan idag ofta(st) inte används korrekt

• Jag kan ha fel – checklistor ska stimulera kommunikation…
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BYGGER NI TEAM?

Pelle Gustafson

• Forming – teamet samlas och formeras

• Norming – spelreglerna slås fast

• Storming – eventuella frågor/problem löses

• Performing – teamet löser sin uppgift

• Adjourning – teamet går igenom och gör erfarenheter
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BRA TEAM KOMMUNICERAR

Pelle Gustafson

• Forming – teamet samlas och formeras

• Norming – spelreglerna slås fast

• Storming – eventuella frågor/problem löses

• Performing – teamet löser sin uppgift

• Adjourning – teamet går igenom och gör erfarenheter



Löf

BRA TEAM TILLÅTER INTE OHÖVLIGHET

• 24 neonatalteam, simulerad miljö i Israel

• Undersöka ett spädbarn som håller på att bli sämre

• Utföra nödvändiga åtgärder

• Individuellt och teamarbete

• Videofilmning, utvärdering i efterhand 

Pelle Gustafson
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RISKIN ET AL 2015

De 24 teamen delades in i 2 grupper, A och B

Pelle Gustafson
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RISKIN ET AL 2015

A får av en utomstående ”expert” höra:

• Vid start:

”Jag har sett andra team och jag är inte imponerad av kvaliteten på israelisk sjukvård”

• Efter 10 minuter:

”Jag gillar en del av det jag ser, men några av de jag sett hittills här i landet skulle inte klara sig 

10 minuter där jag arbetar. Jag hoppas att jag inte blir sjuk i Israel”

Pelle Gustafson
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RISKIN ET AL 2015

B får av en utomstående ”expert” höra:

• Vid start:

”Jag har sett andra team arbeta under min vistelse i Israel”

• Efter 10 minuter:

”Jag hoppas ni tycker ni kan förbättra er och lära er mer av den här work-shopen”

Pelle Gustafson
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RISKIN ET AL 2015

Resultat:

Grupp A-teamens medlemmar var cirka 20% sämre vad gäller:

• Diagnostisk förmåga

• Förmåga att utföra uppgifter

• Dela information

• Be om hjälp

Pelle Gustafson
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RISKIN ET AL 2015

Trolig förklaring:

• Samma delar av arbetsminnet hanterar ohövlighet och 

planering/analys/utförande

• Ohövlighet försvagar samarbetsprocesser som informationsdelning och 

benägenhet att be om hjälp

Pelle Gustafson
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BRA TEAM FÖRSTÅR VÄRDET AV OLIKA SORTERS KOMPETENS

Pelle Gustafson

• Tekniska färdigheter

- ”Kunna sitt jobb”

• Icke-tekniska färdigheter

- Kommunikation

- Ledarskap och teamarbete

- Situationsmedvetenhet

- Beslutsfattande

- Problemlösning

- Hantera stress och trötthet
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BRA TEAM FÖRSTÅR RESILIENS

Pelle Gustafson
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RESILIENCE ENGINEERING

Pelle Gustafson

– Människor lär sig att förutse och hantera brister i systemet

– Kapaciteten anpassas till krav och resurser

– Arbetsrutiner och procedurer anpassas till situationen

– Människor kan upptäcka och korrigera fel

– Dessutom har systemet en förmåga att lära av situationen (utveckla 

expertkunskaper)

– Samt en förmåga snabbt återgå till normalt läge igen, efter en onormal händelse.
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VI VET ALLDELES FÖR LITE…

Pelle Gustafson

• När sker adaptation?

• Varför sker adaptation ibland? Och varför inte ibland?

• Vilka adaptationer är bra? Och vilka är mindre bra?

• Kan man lära ut adaptation? Om så, hur?

• Kan man justera ett systems förmåga att adaptera?
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VAR HÄMTAR VI LÄRDOM?

Pelle Gustafson

• Vilka historier berättar vi? Och hur?

• Hjälteingripanden?

• De som nästan aldrig hamnar i problem?

• Vilka professionella normer lär vi ut?
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STRUKTUR VS. KULTUR
Patienternas högsta önskan:

Att sjukvården lär sig av skadorna

så att inte fler drabbas



Löf

SAMMANFATTNING

Pelle Gustafson

• Bra checklistor som används rätt är bevisat bra för patienten

• Bra checklistor räcker inte alltid och löser INTE alla problem

• Balans mellan checklistor och inte-checklistor viktigt

• Kommunikation, teamarbete, olika sorters kompetens krävs också
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ATT FUNDERA PÅ I SOMMAR:

Pelle Gustafson

Varför tycks det vara lika riskabelt vid vanliga operationer som vid ovanliga? 


