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Välkommen till 

Traumateamutbildning.se! 
  

Utbildningens mål är att, genom att förmedla kunskaper i hur traumateam kan arbeta, höja 

kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård. 

Traumateamutbildning.se har tagits fram av en grupp inom projektet Säker Traumavård, ett 

samarbete mellan 19 professionsföreningar, 3 kvalitetsregister och Löf (Löf regionernas 

ömsesidiga försäkringsbolag). 

Lycka till med lärandet och med teamarbetet! 

 

 

 

 

 

Kontakt 

För mer information kontakta oss på: saker.trauma@lof.se 

Säker Traumavård 

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida. 

Löf 

Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag | info@lof.se | 08-551 010 00 

https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-traumavard/
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Introduktion 

Traumateamutbildning.se är ett utbildningsprogram som syftar till att öka förmågan hos 

landets traumateam att använda de resurser som finns används så effektivt som möjligt. 

Innehållet bygger på vetenskap i kombination med författargruppens mångåriga arbete i 

traumarum och i cockpit, samt i undervisning och träning. Webb-programmet är en del i 

denna utbildning. 

Bakgrund 

Traumateamutbildning.se är framtagen för att höja kvalitet och säkerhet i svensk 

traumasjukvård, och syftar till att ge traumateam bättre förutsättningar att kunna använda de 

kompetenser och färdigheter de har. Bakgrunden är det behov av att utbilda både 

traumateamledare i att leda team, men också traumateam i sig, som framkommit under 

projektet Säker Traumavård. 

Innehållet i denna utbildning gör inga anspråk på att vara en komplett lärobok inom området 

teamutveckling. Vi har istället valt, baserat på våra erfarenheter, att presentera ett eller flera 

sätt att höja ett traumateams förmåga att ta hand om en skadad patient genom att öka 

teamets förmåga att använda den samlade kompetens det besitter. 

Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen omfattar 

innehållet i detta webb-program och är avsedd att studeras i förväg inför den praktiska delen 

av utbildningen. Den praktiska delen förmedlas under en 1-dagars utbildning för teamledare 

och medlemmar i traumateam. Utbildningen hålls lokalt ute på sjukhus som tar emot 

traumapatienter. 

De instruktörer som ska hålla 1-dagarsutbildningar utbildas i detta under en 2-

dagarsutbildning. 

Författare 

Traumateamutbildning.se har tagits fram gemensamt av en arbetsgrupp inom Säker 

Traumavård. 

• Fredrik Linder, Uppsala, Svensk Kirurgisk Förening 

• Agneta Brandt, Stockholm, Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma 

• Sofi Sarin, Malmö/Lund, Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma 

• Pär Lindgren, Växjö, Svenska Intensivvårdsregistret 

• Torsten Backteman, Göteborg, Svensk Barnkirurgisk Förening 

• Anders Salomonsson, Upplands Väsby, TeamRM 

• Kiku Pukk-Härenstam, Stockholm, Karolinska Institutet 

• Pelle Gustafson, Stockholm, Löf 

• Hayley Allan, Educator ATLS Sverige (avsnittet om lärande) 

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) har bekostat utbildningen och webb-

programmet. 

Rättigheter 
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Innehållet i Traumateamutbildning.se ska ses som en sammanställning och värdering av 

bästa kända kunskap inom det beskrivna området 2021. Innehållet kommer att fortlöpande 

uppdateras när ny evidens eller praxis tillkommer. 

Informationen i Traumateamutbildning.se är av utpräglat fackmannamässig karaktär och 

riktar sig till läkare, sjuksköterskor och övriga anställda i svensk traumasjukvård, och som 

arbetar med trauma eller med utbildning inom traumasjukvård. Den bygger på svenska 

riktlinjer och är anpassad till svenska förhållanden.  

Traumateamutbildning.se har ingen föreskrivande funktion, och varken författarna eller Löf 

kan i juridisk mening hållas ansvariga för innehållet. Löf, författare, och övriga inblandade 

åtar sig inget ansvar för att bedömning och handläggning, baserade på information i 

programmet, ger det resultat som angivits, eller ansvar gentemot tredje man för eventuell 

skada som uppstår till följd av bedömning och handläggning i enlighet med informationen. 

Materialet får och bör användas i utbildningssyfte. Kliniker och utbildningsenheter kan fritt 

skriva ut texter och bilder för användning i arbete och undervisning, men innehållet får inte 

användas i kommersiellt syfte. Således får exempelvis konsultfirmor eller andra 

programproducenter inte använda programmet, eller delar av dess innehåll. 

Programmet ägs av Löf och tillhandahålls kostnadsfritt enligt ovan. Programmet innehåller 

upphovsrättsskyddat material. Löf förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar 

tillgängligheten till programmet. 

Begrepp 

Denna lista ger definitioner på begrepp som används i denna utbildning. För vissa begrepp 

ges också exempel. 

• Briefing (=avstämning) – en metod att skapa en delad bild av en situation, antingen 

före arbetet börjar eller ett nytt moment startar. Lämplig SOP (se nedan) kan vara A-

B-C-D-E-algoritmen. 

• Closed loop – en metod för återkopplande (bekräftad) kommunikation i syfte att 

minska risken för missförstånd. Lämplig SOP kan vara SBAR. 

• Debriefing – en strukturerad och mer omfattande genomgång av en händelse i 

efterförloppet till händelsen. Syftar till att ge teamet som arbetat tillsammans en 

helhetsbild av situationen samt möjlighet att reflektera. 

• Dubbel-loop-lärande – sker när teamet reflekterar inte bara över hur det gick att 

samarbeta runt patienten, utan även över hur tillämpningen av arbetssätten 

fungerade. På detta vis kan förbättringsmöjligheter i arbetssätten identifieras, och 

lärande ske på såväl individnivå, teamnivå och organisatorisk nivå. Även om det 

finns en viss överlappning mellan singel-loop-lärande och dubbel-loop-lärande, kan 

singel-loop-lärande sägas vara mer inriktat på individen och individerna, medan 

dubbel-loop-lärande är mer inriktat på arbetssätt och rutiner. 

• Evaluering – en första genomgång och värdering av händelser, vitala funktioner och 

status. Lämplig SOP kan vara A-B-C-D-E-algoritmen enligt ATLS. 

• Priming – förutfattad mening genom påverkan på traumateamledare och/eller 

teammedlem. Denna färgning av egna och/eller andras tankar/syn på en situation 

kan bero på exv. bristfällig eller felaktig information, på att ledaren gett sin syn redan 

innan övriga i teamet tillfrågas. 
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• Re-evaluering – en förnyad genomgång och värdering av situation och status hos 

patienten enligt ATLS. 

• Singel-loop-lärande – sker när teamet utvärderar samarbetet vid omhändertagandet 

av patienten. Även om det finns en viss överlappning mellan singel-loop-lärande och 

dubbel-loop-lärande, kan singel-loop-lärande sägas vara mer inriktat på individen 

och individerna, medan dubbel-loop-lärande är mer inriktat på arbetssätt och rutiner. 

• SOP (Standardiserad Operativ Procedur) – standardiserade moment, ofta i skriftligt 

format, och som syftar till att ett visst moment alltid utförs på samma sätt. Exempel 

på SOP är ATLS, checklistor, primary survey, et cetera. 

• Utvärdering – en genomgång av exempelvis ett traumaomhändertagande. Är 

normalt kortare än en debriefing, och innehåller vad man lärt sig, vad som behöver 

förbättras (exv. att ta fram nya SOP eller revidera en existerande), samt också hur 

detta ska göras. 
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CRM 

Detta kapitel ger en beskrivning av vad CRM är, hur CRM utvecklades och vilka de ingående 

delarna är. CRM ska i dessa sammanhang uttydas som Crew Resource Management. 

En engelskspråkig definition är "To optimize team performance by reducing the effect of 

human error through the use of all available resources, including people, hardware and 

information". En svensk översättning lyder: "Att optimera teamets prestation genom att 

minska effekten av mänskliga fel via användande av alla tillgängliga resurser, såväl 

människor som utrustning och information" 

Bakgrund och utveckling 

Målet med detta kapitel är att: 

• Kort beskriva vad som föranledde utvecklingen av CRM 

• Ge en definition av begreppet CRM 

• Påvisa likheter mellan sjukvård och trafikflyg med avseende på bland annat team, 

stress och högteknologi 

• Belysa skillnaden mellan tekniska och icke-tekniska färdigheter 

Bakgrund 

CRM utvecklades inom trafikflyget som ett svar på de kunskaper man erhöll när orsaker till 

flygolyckor analyserades, bland annat med data från de så kallade svarta lådorna. När data 

analyserades, visade det sig att många olyckor inte berodde på tekniska fel på flygplan eller 

deras system, inte heller på bristande flygoperativ förmåga eller undermålig teknisk kunskap 

hos besättningar. Det framkom istället att besättningar uppvisat brister i sin förmåga att 

prioritera, organisera och leda arbetet i cockpit. Dessa brister visade sig inte enbart finnas i 

stressade situationer, utan även i dagligt arbete. Ett grundläggande antagande var att ett lag 

kan, och bör, fungera bättre än två enskilda personer i cockpit. Syftet med CRM blev att 

säkerställa att ”ett plus ett blir mer än två”, och att lagets prestation är viktigare än 

individuella prestationer. 

  

Här följer korta beskrivningar av några av de olyckor som detaljstuderades: 

Eastern Air Lines Flight 401 

Eastern Air Lines Flight 401 var en Lockheed L-1011 Tristar som kraschade i Everglades i 

Florida den 29 december 1972. 

Kraschen inträffade på grund av att alla 3 piloterna var upptagna med att försöka byta en 

trasig lampa som skulle indikera att det främre landningsstället var i nedfällt och låst läge. De 

uppmärksammade inte att autopilotens höjdhållningsfunktion oavsiktligt, i samband med 

försöken att byta lampan, hade kopplats bort. Som en konsekvens av detta förlorade 

flygplanet gradvis höjd och kraschade. Haveriutredningen slog fast att samtliga landningsställ 

hade varit utfällda och låsta vid kraschen. Det blev den dittills näst dödligaste 

flygplanskatastrofen i USA. Piloterna, 2 av de 10 flygvärdinnorna och 96 av de totalt 163 

passagerarna omkom i olyckan. 
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KLM Flight 4805 och Pan Am Flight 1736 

Den 27 mars 1977 exploderade en bomb på flygplatsen i Las Palmas på Gran Canaria, vilket 

medförde att flygplatsen stängdes. Både KLM 4805 och Pan Am 1736 var nya Boeing 747 

Jumbojets, och på väg till Gran Canaria med sammanlagt 644 personer ombord. Bägge 

flygplanen fick cirkulera runt flygplatsen och vänta på att den skulle öppna för trafik igen. 

Efter en kort stund blev de istället omdirigerade till att landa på Teneriffas flygplats och vänta 

där. 

Medan planen stod på Teneriffas flygplats drog en tät havsdimma in, vilket medförde 

begränsad sikt när man skulle taxa ut för start. En kombination av dålig sikt, bristande 

kommunikation och undermåligt samarbete i cockpit på KLM-planet ledde så småningom 

fram till att KLM-planet startade medan Pan Am-planet fortfarande var på väg ut på 

startbanan. Vid kollisionen fattade bägge planen eld och totalt omkom 583 personer. Olyckan 

är fortfarande den värsta i trafikflygets historia, sett till antalet omkomna. 

United Airlines Flight 2860 

Flight UA2860 hade under en fraktflygning till Salt Lake City, Utah den 18 december 1977 

drabbats av fel på en generator. Detta fel orsakade i sin tur följdfel på diverse system, bland 

annat indikeringen till landningsstället. Piloternas fokusering på att lösa de tekniska 

problemen medförde att de tappade fokus på själva flygningen. Planet hade också på grund 

av de tekniska problemen bara en fungerande radioapparat. Kaptenen bestämde sig för att 

använda denna enda radioapparat för att få hjälp från sin tekniska avdelning. Under denna 

kommunikation flög man in i ett område med hög terräng och trafikledningen kunde då 

följaktligen inte nå och varna besättningen. När radiokontakten senare återupprättades var 

trafikledningens instruktioner alldeles för vaga, vilket medförde att det dröjde för länge innan 

besättningen började stiga. Kort därefter flög planet på en höjd av 2 200 meter in i ett 2 335 

meter högt berg. De 3 piloterna omkom. 

United Airlines Flight 173 

Flight UA173 startade den 28 december 1978 från Denver, Colorado för att flyga till Portland, 

Oregon. När man under inflygningen till Portland fällde ned landningsstället kände 

besättningen en duns, flygplanet krängde till och den gröna lampan för höger landningsställ 

som ska indikera att stället är nedfällt och låst tändes inte. Landningen avbröts och man 

steg igen för att försöka lösa problemet. Efter att ha felsökt och försökt få ordning på 

problemet, försökte de 2 styrmännen påtala för kaptenen att de nu började få brist på 

bränsle. Trots detta fortsatte besättningen att fokusera på problemen med landningsstället. 

Till slut tog bränslet slut och planet kraschade drygt 10 km sydost om flygplatsen. Tio av de 

189 personerna ombord omkom. 

Utveckling 

NTSB (National Transport Safety Board) liksom NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) hade en tid varit medvetna om besättningars brister i ledarskap, teamarbete, 

kommunikation och situationsmedvetenhet. Dessa faktorer ansågs ha spelat en avgörande 

betydelse i dessa och liknande olyckor. När så NTSB kom med sina rekommendationer i 

slutrapporten efter United Airlines Flight 173 blev dessa starten på ett arbete med att i 

simulatormiljö mer noggrant studera hur olika besättningar agerade. I dessa simuleringar såg 

man hur viktiga icke-tekniska färdigheter var när det gällde att som team både i normal 

daglig verksamhet undvika att hamna i problem, men också för att som ett team kunna lösa 

problem man hamnat i. 

Efter en period av experimenterande och utveckling av icke-tekniska färdigheter blev dessa 
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fundamentet i den nya träning som fick namnet CRM, Cockpit Resource Management. Efter 

en tid utvidgades begreppet från Cockpit Resource Management till Crew Resource 

Management, detta för att även innefatta kabinbesättningen. 

Inom trafikflyget har kommunikation, situationsmedvetenhet, problemlösning, beslutsfattande 

och lagarbete alltid ansetts vara viktiga, men tidigare ofta benämnts i mer allmänna termer 

som "Airmanship" och "Captaincy". Betydelsen av CRM, och nyttan av att träna icke-tekniska 

färdigheter som ledarskap, teamarbete, kommunikation och situationsmedvetenhet, har 

tillsammans med dagens avancerade och tekniskt tillförlitliga flygplan, varit en viktig del i 

flygsäkerhetsarbetet, och avgörande för att uppnå den höga grad av flygsäkerhet vi har i 

västvärlden idag. 

Definition av CRM 

En engelsk definition av CRM är: 

• To optimize team performance by reducing the effect of human error through the use 

of all available resources, including people, hardware and information 

En svensk översättning lyder: 

• Att optimera teamets prestation genom att minska effekten av mänskliga fel via 

användande av alla tillgängliga resurser, såväl människor som utrustning och 

information 

Under utvecklingen av CRM i början av 1980-talet definierades, strukturerades och 

formulerades termer som kommunikation, situationsmedvetenhet, problemlösning, 

beslutsfattande och lagarbete. Det blev då betydligt lättare att se var brister fanns och hur de 

skulle kunna åtgärdas. Begreppet CRM kan enkelt förklaras som ett system som optimalt 

utnyttjar alla tillgängliga resurser så som Crew, Resource och Management. 

• Crew: med detta avses den grupp av människor som är sammansatt för att utföra en 

specifik uppgift 

• Resource: med detta avses ALLA typer av resurser och kunskaper som denna grupp 

själva besitter, eller kan tillgodogöra sig. Det rör sig om rena faktakunskaper, 

tekniska hjälpmedel, ledaregenskaper, förståelse för kulturella skillnader, förmågan 

att ta hjälp utifrån, och andra resurser 

• Management: med detta avses hur man hanterar sin grupp (crew) för att möjliggöra 

att samtligas i sammanhanget relevanta resurser och kunskaper kommer gruppen till 

del och bidrar till ett bättre slutresultat. 

Likheter mellan sjukvård och trafikflyg 

Det finns flera paralleller mellan trafikflyg och sjukvård (i denna utbildning omhändertagande 

av en traumapatient): 

• Ett team med en teamleader/kapten ska lösa en uppgift 

• Ett team som upprepade gånger löser sin uppgift, men där sammansättningen av 

gruppen kan skifta från gång till gång 
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• Standardiserade arbetssätt följs men utifrån skiftande förutsättningar (ATLS, TNCC, 

checklistor, standardiserade operativa procedurer (SOP)) 

• Arbete i högteknologisk miljö 

• Långa arbetspass på obekväma arbetstider 

• Tidvis hög stressnivå 

• Fel kan få ödesdigra konsekvenser 

Tekniska och icke-tekniska färdigheter 

CRM är inte kopplat till de tekniska kunskaper och färdigheter som krävs av ett team för att 

kunna flyga ett flygplan, eller kunna utföra ett kirurgiskt ingrepp eller motsvarande. CRM 

belyser istället de kognitiva färdigheter, samt det förhållningssätt, som skapas 

mellan individer i ett team. Kognitiva färdigheter definieras som de mentala processer som 

används för att uppnå och behålla situationsmedvetenhet, lösa problem och fatta beslut. Med 

förhållningssätt menas i CRM-sammanhang både kommunikation och agerande i ett team. 

Det är ur ett säkerhetsperspektiv avgörande att samtliga individer i en process inser vikten av 

att skapa en positiv och förlåtande miljö när man som team ska hantera en komplex 

situation. 

Tekniska färdigheter 

Tekniska färdigheter är professionsbundna och är de vi normalt förknippar med ett yrke eller 

en profession, exempelvis att kunna operera, sätta en venös infart eller utföra en 

stockvändning. 

Icke-tekniska färdigheter 

Icke-tekniska färdigheter är inte professionsbundna, utan utgör de färdigheter som behövs 

för att vi ska kunna utföra en uppgift ihop med andra människor. Det finns många exempel 

på hur olika delar av icke-tekniska färdigheter kan delas in. Här har vi valt följande delar: 

• Kommunikation 

• Attityder 

• Ledarskap/teamarbete 

• Situationsmedvetenhet 

• Våra mänskliga begränsningar 

• Beslutsfattande 

Dessa färdigheter har länge förts över som tyst kunskap, och varit något som enskilda 

yrkesutövare har fått tillgodogöra sig bäst de kunnat eller velat. De senaste decennierna har 

även inom sjukvård funnits mer fokus på hur icke-tekniska färdigheter kan tränas och 

synliggöras. Traumaomhändertagande och andra akuta situationer, liksom teamarbete på 

akutmottagningar och i operationssalar, är numera i flera länder väl studerat och utforskat. 

Observera att både tekniska och icke-tekniska färdigheter krävs av en professionell 

yrkesutövare, och att den ena typen av färdighet inte kan ersätta eller kompensera för brist 

på den andra! 
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Kommunikation 

Målet med detta kapitel är att: 

• Förklara vikten av en öppen och inbjudande kommunikationsmiljö 

• Visa på risker och fördelar med olika sätt att kommunicera 

• Beskriva hur olika barriärer försvårar kommunikation 

• Visa på betydelsen av återkopplande kommunikation 

• Ge exempel på hur ett budskap kan formuleras för att nå fram 

Öppen och inbjudande kommunikationsmiljö 

Om vi antar att samlade observationer, kunskaper och erfarenheter som kan göras av 

teammedlemmar i ett traumarum eller operationssal är bättre, större och fler, än de som kan 

göras av en ensam teammedlem, inser vi snart att vi måste skapa förutsättningar för att 

samtliga i rummet ska kunna komma till tals och bidra till ett gott resultat. Detta kan 

underlättas på flera sätt. 

En öppen, inbjudande och förlåtande kommunikationsmiljö är en helt grundläggande 

förutsättning för ett väl fungerande teamarbete. Det finns dock flera hinder och faror på 

vägen till att skapa en fungerande kommunikationsmiljö. 

Olika sätt att kommunicera 

Det finns flera olika sätt att kommunicera; talad kommunikation, skriftlig kommunikation, 

kroppsspråk samt kombinationer av dessa. Vart och ett av de olika sätten att kommunicera 

har så väl styrkor som svagheter. 

• Talad kommunikation, som i ett telefonsamtal, kan missförstås då man saknar den 

information som kroppsspråk tillför 

• Skriftlig kommunikation, som instruktioner och journalanteckningar, är exempel på 

envägskommunikation, där meddelandet lätt kan missförstås eftersom mottagaren 

inte kan ställa frågor om något är oklart. Dessutom kan meddelandet innehålla 

stavfel, syftningsfel och tolkningsfel, vilket gör innehållet oklart 

• Kroppsspråk skiftar från kultur till kultur. Kulturer skiftar så väl mellan olika länder och 

regioner, men också mellan de olika kulturer som finns etablerade inom olika 

yrkeskategorier, personalgrupper, avdelningar, företag et cetera. 

God kommunikation är en förutsättning inom sjukvård, liksom inom övriga områden där 

människor jobbar tätt tillsammans och eftersträvar hög säkerhet. Kommunikation, eller 

snarare bristande kommunikation, är en ofta bidragande orsak till incidenter och olyckor inom 

såväl trafikflyg som sjukvård. 

Kommunikation kan definieras som överföring av information mellan två olika parter. 

Sändaren skickar informationen i form av en signal, ett meddelande eller motsvarande. För 

att mottagaren ska kunna uppfatta den sända informationen på korrekt sätt, måste man tala 

samma ”språk” samt ha kommit överens om på vilket sätt information ska förmedlas. 

Hur kommunikation sker beror på flera olika faktorer, vilket i sin tur skapar olika risker för 

bristande kommunikation. Män och kvinnor har på gruppnivå (inte säkert på individnivå) 

delvis olika sätt att kommunicera. Olika professioner i sjukvården har med tiden utvecklat 
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olika sätt att kommunicera. Det kanske mest riskabla är om kommunikation inte sker när den 

borde ha ägt rum. 

För att team ska kunna jobba säkert och effektivt måste alla medlemmar kunna prata med 

varandra, lyssna på varandra, dela information och kunna säga ifrån när det behövs. 

Teamledaren har ett särskilt ansvar för att alla fungerar effektivt som ett lag och att 

kommunikationen är effektiv. 

När man i dagligt tal nämner CRM associeras detta oftast med operationsteam, traumateam 

och liknande och hur de fungerar som team. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det dock 

nödvändigt att titta bredare och CRM måste också genomsyra även den egna avdelningen 

och dess ledning, sjukhuset och dess ledning hela vägen upp. 

Återkopplande (bekräftad) kommunikation 

Som avsändare av ett meddelande förväntar man sig vanligen något slags svar från den 

person man kommunicerar med (mottagaren). Detta görs ofta som en enkel bekräftelse som 

en enkel nick, tummen upp eller liknande på att meddelande har mottagits. Att på detta sätt 

återkoppla till sändaren att man mottagit meddelandet medför ur ett säkerhetsperspektiv 

en risk för missförstånd. Sändaren får lätt en uppfattning att budskapet nått fram till 

mottagaren och blivit rätt uppfattat, vilket inte behöver vara fallet. Mottagaren kan å sin sida 

bedöma det som att man förstått allt och vara helt övertygad om att budskapet är korrekt 

uppfattat. Detta kan leda till en farlig situation där såväl sändare som mottagare är 

övertygade om att man har samma korrekta information. 

För att minska risken för missförstånd i säkerhetsrelaterad talad kommunikation finns ett 

kraftfullt verktyg, nämligen ”read-back” eller ”återläsning”. Det innebär att man som 

mottagare kvitterar meddelandet, genom att upprepa de viktiga delarna i meddelandet. 

Återläsning blir då en återkoppling till sändaren på vad man som mottagare har uppfattat. 

Återläsningen ger också sändaren en möjlighet att vid behov korrigera eller klargöra sitt 

meddelande. Fenomenet kallas också ”closed-loop”. 

  

Exempel: 

– Åsa kan du larma akutteamet? 

– Jag larmar! 

Åsa återkommer in i rummet: 

– Akutteamet är larmat. 

– Bra, tack! 

Ett annat exempel: 

– Lars kan du hämta akutvagnen? 

– Jag hämtar akutvagnen! 

Lars återkommer: 

– Nu är akutvagnen här, ska jag koppla defibrillatorn? 
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– Ja tack, koppla defibrillatorn! 

Hur nå fram med ett budskap? 

Vi har alla varit om en situation där vi har något viktigt att framföra, men inte lyckats påkalla 

mottagarens uppmärksamhet. Det finns verktyg som visat sig användbara för att effektivare 

nå fram med sitt budskap: 

• Fråga - om man först framför sitt budskap som en fråga, till exempel ”skulle jag kunna 

sätta en nål nu?” uppfattas det inte som så hotfullt och minskar risken att någon 

känner sig bortgjord eller ifrågasatt 

• Föreslå - om en fråga inte räcker för att nå fram med budskapet är nästa steg att 

föreslå, till exempel ”jag föreslår att vi sätter en nål nu?” 

• Insistera - om inte heller ett förslag räcker måste man till sist insistera, ”vi måste 

sätta en nål nu!” 

Om dessutom frågan/budskapet inleds med namnet på mottagaren, istället för att bara säga 

det rakt ut i rummet, ökar chansen att mottagaren tar emot budskapet: "Johan - vi måste 

sätta en nål nu"". 

Referenser 

Vårdhandboken. http://www.vardhandboken.se/texter/teamarbete-och-kommunikation/crew-

resource-management-CRM/ 

Pukk Härenstam K, et al. Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert 

teamarbete. Läkartidningen. 2015; 122: DFEC 
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Attityder 

Målet med detta kapitel är att: 

• Definiera vad attityder innebär 

• Belysa säkra och riskabla attityder 

• Visa hur attityder skapas och påverkas 

• Belysa vad en ledare signalerar med sina attityder 

• Ge exempel på riskfyllda attityder och antidoter mot dessa 

Vad är en attityd? 

En definition på attityd är hur man 1) medvetet eller omedvetet, 2) positivt eller negativt och 

3) betraktar och bedömer ett fenomen eller händelse. 

Vår attityd blir en viktig komponent i vad som är, bidrar till och formar vårt beteende. Vad 

som slutligen avgör vårt beteende är, förutom attityder, även en komplex mix av 

komponenter som våra värderingar, vår personlighet, vår kunskap, vårt arv och miljö samt 

flera andra faktorer. 

Riskfyllda och säkra attityder 

Attityder kan delas in i riskfyllda och säkra attityder: 

Riskfyllda: 

• ”Jag är chef här och vet bäst” 

• ”Ingen ska tala om för mig hur jag ska sköta mitt jobb” 

• ”Det brukar ju gå bra” 

• ”Det där verkar konstigt, men jag törs inte säga ifrån” 

• ”Det spelar ändå ingen roll” 

• ”Det första intrycket är alltid rätt” 

Säkra: 

• ”Här känner jag mig osäker, bäst att fråga” 

• ”Det här ska vi skriva en rapport om så att problemet kan åtgärdas” 

• ”Jag måste se till att alla får möjlighet att komma med synpunkter” 

• ”Nej, det här känns inte rätt, jag måste säga ifrån” 

På senare tid har frågan om riskfyllda attityder spelar någon roll för slutresultatet ur 

patientens synvinkel studerats. Det visar sig att riskfyllda attityder är relativt vanligt bland 

läkare i opererande specialiteter, och att riskfyllda attityder har en koppling till sämre utfall för 

patienter (Bruinsma et al, Kadzielski et al). 

Hur attityder skapas och förändras 

Det finns många teorier och åsikter om man överhuvudtaget kan ändra ett beteende. De 

flesta är dock överens om att förändringar i den miljö man verkar samt kunskapsnivå är 

påverkbara områden, vilka kan leda till förändrade attityder och i förlängningen ett förändrat 

beteende. 
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Miljö kan vara den rent fysiska miljön. Det blir självklart en större utmaning att över tid 

upprätthålla en hög nivå av patientsäkert beteende i en sliten operationssal med dåligt 

fungerande apparatur, än det är i en sal där det är rent och snyggt och innehåller den 

senaste utrustningen. 

Miljön utgörs även av den sociala miljön. Det gäller såväl den hemmiljö man är uppvuxen 

och lever i, men kanske främst den arbetsmiljö man verkar i. När det gäller arbetsmiljö och 

den sociala kontext som utgörs av teamet, avdelningen, sjukhuset osv. har den lokala 

kulturen med sina normer och värderingar en stark inverkan på hur vi beter oss och hur våra 

attityder ser ut. Viljan att bli accepterad i en grupp är stark, och vi gör snabbt nödvändiga 

förändringar i vårt beteende och våra attityder för att passa in och bli accepterade. 

Man kan genom utbildning och träning erhålla ökad kunskap och insikt kring säkra eller 

riskfyllda attityder. Med den kunskapen som grund kan man sedan reflektera över såväl egna 

som andras attityder och deras påverkan på beteenden. I enlighet med ovanstående 

resonemang kan vi säga att attityder går att förändra, men att det är en process som tar tid, 

och kan vara mer eller mindre svår. 

Ledarens attityd 

När vi talar om attityder i CRM är det just ledarens attityd som är den viktigaste, främst därför 

att en öppen och positiv kommunikationsmiljö är en grundläggande förutsättning för 

fungerande CRM. Ett auktoritärt ledarskap, som lätt leder till att medarbetare inte vågar 

komma med tankar och synpunkter, är ur ett säkerhetsperspektiv förödande. Det finns dock 

situationer som potentiellt kan bli ännu allvarligare; exempelvis när en medarbetare med 

farlig attityd i kombination med starkt självförtroende arbetar tillsammans med en svag 

ledare. Om en svag ledare med formellt ansvar blir överkörd av en medarbetare med 

auktoritärt beteende, uppstår lätt förvirring och osäkerhet i teamet runt vem som verkligen 

leder och bestämmer. 

En ledare med ett auktoritärt beteende, oavsett om det har sin förklaring i osäkerhet eller 

sociala tillkortakommanden, skapar en tröskel för medarbetarna när det gäller 

kommunikation. Denna tröskel finns dels mellan medarbetare och ledare, men kan genom ett 

ansträngt klimat i rummet även skapa en tröskel i kommunikation mellan medarbetare. 

Denna tröskel kan vara olika hög, beroende på grad av obalans mellan medarbetare och den 

auktoritära ledaren. 

Att en dålig attityd kan påverka ett teams förmåga har visats (Riskin et al). Team som före 

och under arbete med att diagnosticera och behandla för tidigt födda barn utsattes för 

svepande men ohövliga kommentarer presterade i genomsnitt 20 % sämre jämfört med team 

som fick höra neutrala budskap. 

Attityder och antidoter 

Utöver att kommunicera sina begränsningar till övriga teamet, finns ett antal riskfyllda 

attityder som man ska vara medveten om hos sig själv och andra. Dessa attityder kan 

föreligga både hos individen och hos teamet. Kunskap om dessa attityder har resulterat i ett 

antal standardiserade motåtgärder eller ”antidoter”. 

Attityd Antidot 
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Anti-auktoritär – ”Säg inte till mig vad jag 
ska göra” 

”Följ rutinerna – de är oftast rätt” 

Impulsiv – ”Gör något – snabbt” ”Inte så snabbt – tänk efter först” 

Osårbar – ”Det händer inte mig” ”Det händer mig också” 

Macho – ”Jag kan göra det” ”Att ta onödiga risker är dumt” 

Resignation – ”Det är inte lönt” ”Det är visst lönt. Jag/vi kan göra skillnad” 

Stress – ”Låt oss nu få detta gjort snabbt så 
att vi kan ta itu med nästa uppgift” 

”Om den här uppgiften måste göras, ska 
den göras rätt från början” 

 

Medvetenhet om och ständig vaksamhet på ovanstående attityder är den bästa antidoten. 

Det skyddar både den enskilde individen och teamet i stressade situationer och är varje 

teammedlems ansvar. 

Referenser 

Bruinsma WE, et al. How prevalent are hazardous attitudes among orthopaedic surgeons? 

Clin Orthop Relat Res. 2015; 473(5): 1582-1589 

Kadzielski J, et al. Surgeons attitudes are associated with reoperation and readmission rates. 

Clin Orthop Relat Res. 2015; 473(5): 1544-1551 

Riskin A, et al. The impact of rudeness on medical team performance: a randomized trial. 

Pediatrics. 2015; 136(3): 487-495 
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Ledarskap/Teamarbete 

Målet med detta kapitel är att: 

• Beskriva teamets uppgifter 

• Beskriva teamledarens uppgifter 

• Beskriva teamledarens roll som kultursättare och kulturbärare 

Inom traumasjukvård, liksom i många andra säkerhetskritiska verksamheter, sker merparten 

av arbetet i team. Ett team kan definieras som ”ett antal människor med kompletterande 

kompetenser. De arbetar med samma syfte, mål och metodik för vilka de tar ett gemensamt 

ansvar” (Katzenbach). 

En patient som är svårt skadad efter en olycka behöver hjälp av ett flerprofessionellt team. 

Om arbetet ska fungera effektivt och säkert behövs såväl ett team som en teamledare. 

Teammedlemmens uppgifter 

Som teammedlem har du en egen roll och uppgift. Genom din erfarenhet och dina kunskaper 

bidrar du till vården av patienten. Du är ett stöd för teamledaren, men ska också vara beredd 

att utmana denne, för att ni ska lyckas som team. Din bild av förloppet och förändringar 

är viktig för att ni som team ska kunna vårda patienten på bästa sätt. 

Som teammedlem behöver du kommunicera aktivt med de andra i teamet och med 

teamledaren. Det är viktigt att kommunicera om du upplever något som oklart. Om du ser 

något som utgör en risk för patienten behöver du dela din bild med de andra i teamet. Om du 

inte får uppmärksamhet behöver du stå på dig och insistera. Hur du förmedlar bilden av läget 

styr vilken bild hela teamet får. Kommunicera det du ser och vad du tänker om det du ser och 

hör! Var aktiv och föreslå åtgärder! 

Läs mer i kapitlet "Teamet - ledare och följare" under rubriken Traumateam i praktiken! 

Teamledarens uppgifter 

Som teamledare i en akut situation är din roll att överblicka och identifiera potentiella 

lösningar och risker. Du ska som ledare lyssna in teamet, göra upp en handlingsplan, 

informera teamet om planen och delegera arbetsuppgifter så att du utnyttjar teamets 

resurser på bästa sätt. Du behöver också följa upp genomförandet av åtgärder och 

tillsammans med teamet utvärdera om åtgärderna fått de effekter ni önskar. Detta brukar 

kallas operativt ledarskap. 

Som operativ ledare behöver en stor del av din uppmärksamhet vara riktad mot helheten och 

mot hur ditt team arbetar. Du behöver kunna delegera om arbetsuppgifter om en 

teammedlem blir överhopad eller stressad samt aktivt fånga in ny information från teamet 

som kan tyda på ändrade förutsättningar. Om du tar på dig egna arbetsuppgifter försvinner 

din förmåga till överblick. Det är därför som traumaledaren ska stå på, och stå kvar på, en 

pall, eller i varje fall en liten bit bort från teamet (bild A). 
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Som teamledare måste du kunna växla mellan operativt ledarskap och att utföra egna 

uppgifter (bild B). En bra teamledare strävar efter att minimera den tid som ägnas åt egna 

uppgifter såsom att undersöka och behandla patienten, eller att ringa samtal till andra 

enheter för att koordinera nästa steg (bild C). Det kan förstås inträffa situationer där du är 

den enda i rummet som har den tekniska färdigheten att göra en undersökning eller en 

åtgärd. I sådana situationer är det viktigt att tydligt (och tillfälligt) delegera ledarskapet till en 

annan person. När du återkommer från din egen arbetsuppgift behöver du uppdatera din bild 

av läget tillsammans med teamet. Gör en avstämning enligt A-B-C-D-E för att återskapa en 

gemensam bild av situationen. 

 

 

Under ett traumavårdförlopp växlar situationen mellan att team jobbar tillsammans i samma 

tid och rum, medan andra delar innebär att teamet arbetar kring en gemensam arbetsuppgift 
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vid olika tidpunkter och från olika platser. I din roll som teamledare blir kommunikation och 

IT-stöd viktiga redskap för att förmedla och behålla en gemensam bild av läget. 

En bra teamledare är medveten om den så kallade Dunning-Kruger-effekten. Två 

amerikanska psykologer, Kruger och Dunning, har beskrivit de mekanismer som förklarar att 

inkompetenta individer har en tendens att överskatta sin förmåga, medan kompetenta 

personer har en tendens att underskatta sin. Det kan yttra sig så att den mest kompetente 

har en tendens att inte hävda sin åsikt (”det kan ju hända att jag har fel”), medan den 

inkompetente står på sig, därför att vederbörande inte inser att hen har fel eller inte 

behärskar sina uppgifter. En annan yttring är att kompetenta individer har en tendens att 

förutsätta att alla kan sina saker lika bra, och förstår inte fullt ut att mindre kompetenta 

individer dels inte säkert kan sina saker, men inte heller är medvetna om att de inte kan det. 

 

 

Ledaren som kultursättare och kulturbärare 

En teamledare har en viktig roll i att etablera och behålla ett bra samarbetsklimat, där 

teammedlemmar aktivt delar med sig av tankar, observationer och oro. 

En viktig väg framåt i att utvecklas i denna roll är att inbjuda till återkoppling från teamet kring 

ditt ledarskap. Vid en kort utvärdering efter utförd arbetsuppgift kan du ställa öppna frågor 

kring vad som fungerat bra och vad som kan förbättras. Vid en sådan utvärdering är det bäst 

om du låter teamets medlemmar reflektera först och sedan ger dina reflektioner. På så vis 

undviker du så att du färgar återkopplingen från teamet genom att uttrycka din egen bild och 

bedömning av situationen först. 

Referenser 

Tschan F, et al. Leading to recovery: Group activities in medical emergency driven groups. 

Human Performance. 2006; 19: 277-304 

Katzenbach JR, et al. The wisdom of teams. Harvard Business Review Press. 2015. ISBN 

978-163369-1063 
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Kahneman D. Tänka, snabbt och långsamt. Stockholm, Volante, ISBN 978-9-1886-5931-6 

Kruger J, Dunning D. Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one´s own 

incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social 

Psychology. 1999; 77(6): 1121-1134 

Francis RC, et al. Standard operating procedures as a tool to improve medical 

documentation in preclinical emergency medicine. Emerg Med J. 2010; 27(5): 350-354 
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Situationsmedvetenhet 

Målet med detta kapitel är att: 

• Belysa vad situationsmedvetenhet är 

• Beskriva hur vad en delad verklighet är och hur den kan skapas 

• Beskriva varför briefing (avstämning) är viktig 

• Beskriva vad tidsmedvetenhet är 

Situationsmedvetenhet 

Att skaffa sig och behålla koll på läget (så kallad situationsmedvetenhet) är en förutsättning 

för allt arbete. För att lyckas vårda en person som skadats vid en olycka på ett sammanhållet 

och säkert sätt behöver såväl individer, team och ledningsfunktioner kollektivt skaffa sig och 

upprätthålla en gemensam mental modell. Denna gemensamma mentala modell ska 

innefatta såväl personens tillstånd, som vilken kapacitet och vilka frihetsgrader som 

organisationen har tillgång till för tillfället, allt detta på såväl team-, process- som systemnivå. 

Delad verklighet 

Som teamledare behöver du förstå och överblicka vilken vård som är planerad, samt tillämpa 

logistiska färdigheter för att samordna vården så att rätt resurser används på rätt sätt och vid 

rätt tillfälle. Din situationsmedvetenhet bygger du genom att aktivt bidra till att 

teammedlemmarna delar med sig av sin bild av situationen och av förändringar i tillstånd. På 

motsvarande sätt ansvarar du för att ge teammedlemmarna regelbundna uppdateringar av 

situationen. 

Ronder, överlämningar, rapportering är alla arbetssätt som syftar till att bygga och behålla en 

bild av läget, vilka uppgifter som behöver lösas, vilka risker som finns, och vad som är 

viktigast. Kommunikation på telefon, överrapporteringar och dokumentation är viktiga 

redskap för att bygga och behålla en delad mental modell i en organisation där 

teammedlemmar träffar patienten vid olika tillfällen. 

Briefing (avstämning) 

Ett bra sätt att bygga en delad bild av en situation är att teamet har en briefing (avstämning) 

innan arbetet börjar. Vid en briefing kan alla i teamet ta del av den information som finns 

tillgänglig om patienten, hur olyckan skett, klargöra vilka som finns i teamet, vilka uppgifter 

de kommer att ha och hur en initial plan för omhändertagandet ser ut. 

En checklista kan här fungera som stöd för minnet så att inga viktiga moment tappas bort. 

Genom att gemensamt tänka framåt och dela erfarenheter kring vad som kan hända eller 

krångla, kan teamet förbereda sig på att hantera en situation så att inga onödiga risker 

uppstår. 

Tidsmedvetenhet 

Under arbetets gång kan en ny avstämning göras inför procedurer som till exempel att sätta 

en venös infart. Teamledaren kan avdela en person för uppgiften, tydliggöra att försöket får 

pågå högst 90 sekunder samt tydligt delegera till en person i teamet att hålla tiden. På så 

sätt kan teamet skydda sig mot fixeringsfel – det vill säga att man blir så fokuserad på att 
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lösa uppgiften med infarten att man tappar tidsuppfattningen, eller att för många försök till 

nålsättning görs innan teamet bryter och hittar alternativa strategier. 

Referenser 

Burtscher MJ, et al. Team mental models and their potential to improve teamwork and safety: 

A review and implications for future research in healthcare. Safety Science. 2012; 50(5): 

1344–1354 
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Våra begränsningar 

Målet med detta kapitel är att: 

• Skapa förståelse för att hur vi uppfattar och tolkar en situation beror på en rad 

olika faktorer 

• Kort beskriva olika intryck av en situation påverkar hur vi agerar 

• Beskriva hur faktorer som trötthet, arbetsmiljö, buller och mörker påverkar oss 

• Förmedla vikten av träning 

Hur vi uppfattar en situation beror på flera faktorer 

Hur vi uppfattar och agerar i en situation är inte bara beroende av våra kunskaper och 

färdigheter, utan påverkas också av en rad andra faktorer. Sjukvårdens komplexa miljö med 

många samtidigt pågående uppgifter kan skapa stress. Stress kan vara fysisk; trots att du 

jobbar hårt och springer mellan åtgärderna, hinns inte alla de antal åtgärder som en svårt 

sjuk patient behöver med i tid. Det kan också uppnå en kognitiv stress av att samtidigt 

försöka hantera och bearbeta en stor mängd information. Under ett traumalarm samlas ett 

stort team i traumarummet. Om alla pratar i munnen på varandra kan det buller som uppstår 

hindra effektiv kommunikation, och risken finns att viktig information tappas bort. 

Många samtidigt givna förslag till diagnoser eller till handläggning skapar en rörig situation 

för teamet - vad ska göras först? Om teamet inte aktivt arbetar med att skapa en gemensam 

bild av läget, och vilka åtgärder som ska prioriteras, kan det uppstå olika förväntningar på 

vad som behöver ske med patienten. Ett skäl till att arbeta strukturerat enligt A-B-C-D-E är 

att stödja teamet med en struktur, så att de åtgärder som behövs kan prioriteras och de mest 

kritiska problemen kan lösas först. 

Olika intryck påverkar hur vi agerar 

Varseblivning av en traumatisk situation sker såväl i prefrontala cortex som i amygdala, och 

ibland utvecklas en stark stressreaktion. Situationer som teamet och individen utsätts för i 

traumarummet triggar olika reaktioner (bild A). 

I en välkänd och lugn situation kan man jobba färdighetsbaserat genom att ta stöd av egen 

erfarenhet och kunskap. Ibland kan besluten till och med vara fattade i förväg - ett exempel 

är standarddoseringar för smärtbehandling där beslutet om dosering kan hittas i PM. 

Om situationen istället är snarlik andra som man handlagt, kan besluten istället vara 

regelbaserade och ske med stöd av ett behandlingsprogram eller annat beslutsstöd. 

Vid okända situationer behöver teamet och individen tillsammans och aktivt problemlösa, och 

flera personers kunskaper och erfarenheter behövs för att hitta rätt väg framåt. I denna 

situation går det också åt mer energi till att sammanställa en mental bild och problemlösa. 

När situationen är oklar, patientens tillstånd är kritiskt eller där stressen är hög, kan delar 

eller hela teamet uppleva situationen som hotande. Någon eller några personer kan då 

uppleva en så stark stress att de får tunnelseende eller tappar färdigheter. Den mentala 

bilden av situationen domineras helt av känslor, och kan bli förvrängd. En sådan reaktion kan 

göra att en teammedlem eller en teamledare får problem att utföra arbetsuppgifter som 

annars inte ger bekymmer. 
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Faktorer som påverkar oss 

Trötthet och utmattning påverkar vår förmåga att lösa problem, vår empati, men även vår 

skicklighet då vi utför procedurer. Studier har visat att sömnbrist påverkar förmågan till både 

problemlösning och att kunna utföra fysiska uppgifter lika mycket i negativ inriktning som att 

vara rejält berusad. Framför allt omdöme och reaktionssnabbhet påverkas av trötthet. 

Någon i teamet har kanske blivit ombedd att jobba ett extra långt pass, eller tagit ett extra 

pass, för att täcka en lucka i bemanningen? En sådan person kan drabbas av utmattning och 

ha svårt att medverka på samma nivå som vanligt. Kanske är du själv i slutet på ett långt 

pass? Kanske finns någon i teamet som blivit så illa berörd av det som hänt patienten att 

hens förmåga att tänka, lösa problem och vårda patienten påverkas? Vi rår inte över alla 

former av reaktioner. 

Som teamledare har du verktyg som gör att du kan få en bild av hur teammedlemmarna mår 

och upplever situationen. Du kan observera såväl patientens tillstånd som hur teamet mår. 

Under briefing är det viktigt att stämma av vilka som finns i rummet och om de känner sig 

bekväma med den roll och de uppgifter de fått. Har ni rätt förutsättningar för uppgiften? 

Behövs ytterligare utrustning eller kompetens i rummet? 

Under arbetets gång kan du som traumaledare regelbundet göra re-evalueringar för att 

samla teamet, och möjliggöra för alla att kunna ge och få information om hur patientens 

tillstånd utvecklas. Under dessa re-evalueringar kan du som teamledare även få en bild av 

hur stressat teamet är. Ger de ögonkontakt? Får du en tydlig och bekräftad kommunikation i 

rummet, eller pratar teammedlemmar i munnen på varandra? Är någon i teamet överhopad 

av uppgifter eller fixerad på en uppgift? 

Träning 

När NASA tränar personer inför rymdfärder, eller då räddningstjänsten tränar medarbetare i 

att hantera tuffa förutsättningar vid en brand, är strukturerad och återkommande träning av 

arbetssätt viktiga moment som möjliggör för individer att utföra komplexa och tekniskt 

utmanande arbetsuppgifter även i hårt pressade situationer. Regelbunden träning av trauma 
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i simulerade scenarier eller övningar ute i verksamhet ger individer möjlighet att bli varse hur 

de reagerar på olika situationer och på stress. De kan även öva sig i att hitta tekniker för att 

hantera och bryta stress. 

Referenser 

Lajksjö Ö, et al. Beslutsfattande under stress. I: Larsson G och Kallenberg K. Direkt 

ledarskap. 2003/2006. Stockholm. Försvarsmakten. 

Flin RH, et al. Safety at the sharp end: a guide to nontechnical skills. Aldershot: Ashgate 

Publishing Ltd; 2008 
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Hur vi fattar beslut 

Målet med detta kapitel är att: 

• Beskriva hur beslutsfattande sker enligt system 1 och system 2 

• Beskriva vad Dual Process Theory är, och hur denna modell kan öka 

förutsättningarna att fatta bra beslut 

• Beskriva hur individuella beslut kan påverka teamets beslut. En av teamledarens 

allra viktigaste uppgifter är att fatta bra beslut. Beslut kan röra diagnos, prioritering 

av uppgifter, eller om patienten ska till IVA eller till operationsavdelningen. 

Förmågan att fatta bra beslut i tid, ofta på ofullständigt underlag, är ett 

kännetecken på ett bra team. 

System 1 och system 2 

Mycket av vad som idag är känt om hur vi människor fattar beslut bygger på bland andra 

Daniel Kahneman med fleras forskning om beslutsfattande, riskbedömning och rationalitet. 

Denna forskning om beslutsfattande kan sammanfattas i bild A. Vi har två olika system för att 

fatta beslut, system 1 och system 2. System 1 är snabbt, omedvetet, automatiskt och lämpar 

sig bra för ”vardagsbeslut”. Tyvärr är det också ett sätt att fatta beslut som är mer benäget att 

leda till felaktiga eller dåliga beslut. Motsatsen, system 2, är långsamt, medvetet, kräver 

ansträngning och lämpar sig bra för komplexa beslut. Det är också ett sätt att fatta beslut 

som resulterar i färre felaktiga beslut. 

 

 

Dual Process Theory 

En modell för att förstå hur system 1 och system 2 hänger samman i en process fram till ett 

beslut är den så kallade Dual Process Theory. Modellen bygger på att om vi ställs inför ett 

problem, en skadad patient eller ett symptom, startar en process som slutar med att vi 

antingen känner igen detta, eller inte (bild B). 
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Om vi känner igen skadan eller situationen, och har varit med om att behandla den förr, går 

vi mer eller mindre automatiskt över i system 1-beslutsfattande, alltså snabbt, omedvetet, 

automatiskt, men också mer felbenäget. Om vi däremot inte känner igen skadan eller 

situationen, går vi över i system 2-beslutsfattande, alltså långsamt, medvetet, 

ansträngningskrävande, men också mindre felbenäget. 

 

 

 

Genom att utsätta oss för situationer och frågeställningar, antingen i verkliga livet eller 

genom träning, kan vi föra över en hel del beslutsfattande till system 1, vilket har flera 

fördelar, även om det inte är helt utan nackdelar. Det ideala kan sägas vara ett team och en 

teamledare med erfarenhet och träning, och som huvudsakligen fattar beslut i enlighet med 

system 1, men som också är medvetna om riskerna med detta, och aktivt kompenserar för 

dessa risker. Detta kan ske genom att teamet alltid överväger 3 diagnostiska alternativ, aktivt 

utesluter det värsta diagnostiska alternativet, tydligt frågar vad som talar emot den 

föreslagna diagnosen och ”tänker högt”, och där teamet på ett konstruktivt sätt vågar 

ifrågasätta teamledarens diagnosförslag och beslut om handläggning. I bilden är detta 

illustrerat med ”Rationellt övertag”, det vill säga genom att ställa dessa frågor tvingas teamet 

att föra ett system 2-resonemang. Motsatsen är om system 1-resonemang mer eller mindre 

medvetet tillåts ta över ett system 2-resonemang, illustrerat som ”Icke-rationellt övertag” i 

bilden. 

Från individbeslut till teambeslut 

Individuell träning och kompetens är en nödvändig bas för ett fungerande team, men det 

räcker inte. Brister i koordination eller till och med konflikter mellan individuella experter kan 

leda till sämre utfall för patienten, jämfört med ett team som har bättre samverkan, även om 

de individer som ingår har en lägre kompetens än de i det första teamet. 
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Kognitiva och kommunikativa förmågor är en förutsättning för att fatta beslut. Båda dessa har 

betydelse när man fattar ett beslut på egen hand, men ännu mera så när beslut avgör vad ett 

team ska göra. Till kognitiva färdigheter räknar vi till exempel situationsmedvetenhet och 

planering, men också förmåga att fatta beslut. 

Beslutsprocessen i ett team har alltid ett inslag av hierarki, men teammedlemmarnas 

medverkan har självklart påverkan på den information som teamledaren har tillgänglig, och 

påverkar därmed de beslut som fattas. Därmed blir även, som ovan nämnts, kommunikation 

en viktig del av beslutsprocessen när ett team är involverat. 

Kommunikation innebär inte bara överföring av korrekt information, utan bidrar också till att 

skapa en gemensam mental bild av situationen inom teamet utifrån vilken beslut kan fattas. 

En positiv anda, där man kan reducera stressnivån inom ett team, leder till bättre teamarbete 

och bättre beslut. 

Att sprida beslut inom teamet genom empowerment till teammedlemmar innebär också 

potentiellt bättre beslut. Genom att fördela arbetsuppgifter och träna individer i teamet där de 

har rättighet att fatta egna beslut ökar möjligheten till fler lyckade beslut. 

Beslutsprocessen i ett team innefattar också risker som vi inte ser på samma sätt för 

individuella beslut. En variant av detta kan beskrivas som grupptänkande där vilja att ha en 

enighet respektive konfliktfri stämning inom teamet leder till avvikande eller bristande beslut. 

En alltför stark hierarkisk kultur skapar också risk för felbeslut inom ett team, eftersom det 

kan leda till informationsbrist i teamet. Besluten i teamet påverkas, och till och med fattas av 

skilda individer med olika bakgrund, vilket kan innebära skiftande fokus och prioritering av 

olika åtgärder som behöver utföras. Detta innebär att prioriteringar mellan olika beslut också 

är en tydligare komponent av beslutsprocessen inom ett team. 

En del av CRM är att undvika fel, upptäcka fel och minska konsekvensen av inträffade fel 

vilka orsakas av brister i beslutsprocessen. Detta innebär att man i teamet behöver 

observera vad som händer, ha en situationsmedvetenhet för att förstå konsekvensen av det 

inträffade, samt en kommunikativ förmåga att förmedla detta till den som kan fatta korrekta 

beslut i den aktuella situationen. 

Referenser 

Kahneman D. Tänka, snabbt och långsamt. Stockholm, Volante, ISBN 978-9-1886-5931-6 

Croskerry P, et al. Diagnosis. Interpreting the shadows. 2017 Boca Raton, Taylor and 

Francis, ISBN 978-1-4094-3233-3 
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Standardiserad Operativ Procedur (SOP) 

Målet med detta kapitel är: 

• Beskriva vad en Standardiserad Operativ Procedur (SOP) är 

  

Standardiserad Operativ Procedur, förkortat SOP, ett begrepp som vinner insteg i sjukvård. 

Även om vi i denna utbildning i första hand belyser SOP ur ett patientsäkerhetsperspektiv, 

ger ett strukturerat arbete med standardiserade procedurer förutsättningar för bättre kvalitet 

och effektivitet. 

Om man gör något upprepade gånger, oavsett vad det är (städa huset, slå en golfsving, 

baka bröd, intubera en patient eller sätta en intraosseös nål) kommer man att göra det bättre 

och bättre över tid. Anledningen är att man lär sig vad som fungerar bäst, hur de olika 

momenten bäst ska utföras och i vilken ordning de ska göras. Allt detta leder över tid till ett 

bättre resultat. 

Om en individ har en egen SOP för någonting, är det bättre än om individen gör lite hur som 

helst varje gång. Finns dessutom ett system för att utvärdera och utveckla SOP, är det inte 

svårt att inse att resultatet i teamsammanhang blir bättre ju större gruppen som använder 

samma SOP är. 

Om fler utförare arbetar efter samma rutin (=samma SOP), kommer enskilda individer att 

kunna dra fördel av erfarenheter som andra utförare gjort, förutsatt att deras erfarenheter tas 

tillvara och leder till att proceduren förbättras. SOP är en väsentlig förutsättning för att kunna 

bedriva ett strukturerat säkerhetsarbete. 

En SOP kan omfatta saker som arbetsfördelning, standardisering av arbetsmoment, de olika 

momentens ordningsföljd, men även kommunikation. Det kan te sig självklart att ett team 

som arbetar med säkerhetskritiska arbetsuppgifter redan i förväg är överens om terminologi 

vid kommunikation, och att alla vet vad man menar när man använder olika termer och 

uttryck. Tyvärr ses dock allt för ofta att man egentligen diskuterar vad man egentligen menar. 

Exempel på detta är: ”men jag trodde du menade” eller ”när du säger alla, menar du då ...?”. 

SOP i traumasammanhang 

Traumasjukvård behöver fungera dygnet runt, och detta innebär att många olika 

medarbetare bemannar viktiga funktioner. Ändå behöver ett team snabbt kunna hitta sina 

roller och samarbeta effektivt. För att underlätta detta måste det finnas standardiserade 

förhållningssätt som medlemmar i ett traumateam känner förtroende för och därmed följer. 

En bärande strategi för bra teamarbete i traumasituationer är att följa i förväg överenskomna 

arbetssätt, SOP. Dessa blir en gemensam utgångspunkt som skapar stabilitet i systemet 

trots att enskilda teammedlemmar kan växla. 

SOP innebär inte att det enbart finns ett enda sätt att lösa alla arbetsuppgifter i alla tänkbara 

situationer, utan är snarare ett ramverk utifrån vilket teamet kan ta sig an uppgifter. Beslut 

rörande patienters vård kan och ska aldrig helt standardiseras, men en arbetsplats kan ha en 

SOP för hur en tydlig och bra rapport ska ges, en avstämning ska göras, vilka punkter som 
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inte får hoppas över, och vilka som ska vara med vid en sådan avstämning et cetera. Flera 

företeelser i vår traumavardag utgör exempel på SOP (se bild). 

 

En tydlig och välkänd SOP inom trauma är A-B-C-D-E-algoritmen. A-B-C-D-E ger struktur åt 

det akuta omhändertagandet genom att det både är ett beslutsstöd för att prioritera mellan 

olika livshotande symtom, men också ger också ett team en gemensam struktur att 

kommunicera kring. 

En checklista kan vara ett viktigt hjälpmedel i en SOP. En checklista kan även stödja 

teammedlemmars samarbete och påminna om säkerhetskritiska moment före, under och 

efter ett traumaomhändertagande. Det är centralt i checklistan att teamet tydliggör roller och 

uppgifter samt att teamets medlemmar sammanfattar uppgifter de ska utföra. Vidare att 

teamet belyser eventuella risker som måste beaktas och tar fram en gemensam strategi för 

hur kända problem kan upptäckas och hanteras. Vid en briefing har alla i teamet en möjlighet 

att komma till tals och aktivt kommunicera det de ser eller bedömer. 

SOP kan designas på olika sätt. A-B-C-D-E-strukturen är stöd för teamet i att bedöma, 

åtgärda och utvärdera livsuppehållande åtgärder samtidigt som de undersöker patienten. 

Som SOP säkrar A-B-C-D-E-strukturen att de mest kritiska symtomen åtgärdas först, men är 

i övrigt öppen i hur teamet samarbetar. 

Om en SOP även innefattar struktur kring arbetsfördelning och kommunikation underlättar 

det för teamet att skapa och behålla en gemensam bild av situationen, dela information om 

förändringar och göra avstämningar. Ett team som gör regelbundna utvärderingar har 

möjlighet att tillsammans svara på oväntade händelser och anpassa sina arbetssätt, trots att 

situationen kan ha förändrats. Efter att ett arbetsmoment har avslutats kan teamet 

tillsammans lära av hur de genomfört arbetsuppgifterna och fånga framgångsrika strategier. 

En förutsättning för att SOP ska kunna utvecklas är dock att gjorda erfarenheter på ett 

strukturerat sätt matas tillbaka i systemet, så att de kan evalueras och beaktas inför 

revideringar av SOP. 

SOP underlättar även skapandet av en gemensam bild av acceptabel praxis. Om en 

arbetsuppgift i en pressad situation utförs på ett annat sätt än enligt SOP, blir det tydligt att 
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det skett ett avsteg från hur uppgiften normalt ska göras. Det blir då också lättare för teamets 

medlemmar att säga ifrån om de upplever att arbetet avviker från SOP. SOP möjliggör alltså 

att medvetna avsteg kan göras om situationen så kräver, men att då också identifiera de 

risker som uppstår. Avsteg från en SOP kan i sig vara en signal för teamet att en avstämning 

krävs för att säkra att inget viktigt missas. 
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Traumateam i praktiken 

Här beskrivs hur kunskapen från föregående kapitel omsätts i praktiken, och vad ett team 

kan göra när arbetet inte går som förväntat. 

Hur ett team skapas 

Målet med detta kapitel är att: 

• Beskriva hur team aktivt kan skapas 

Ett traumateam är ett så kallat ad-hoc-team. Med ad-hoc-team avses ett team som skapas 

enbart för att lösa en specifik uppgift, för att sedan kanske aldrig mer arbeta tillsammans i 

samma uppställning. För att ett ad-hoc-team ska kunna fungera behöver det finnas en i 

förväg överenskommen struktur med tydligt definierade roller. Ju tydligare och ju mer 

intränade dessa roller är, desto mindre tid och energi behöver teamet lägga på att i den 

akuta situationen definiera roller och struktur, tid och energi som i så fall tas från den primära 

uppgiften. 

Men även om struktur och roller är på förhand klara kräver det faktum att individer skiftar från 

gång till gång att teamet har kompetens att snabbt skapa ett välfungerande team. 

Ett team skapar inte sig självt i en passiv process, utan det är en i allra högsta grad aktiv 

process. Genom att träna kan man lära sig att sätta samman effektiva team på så kort tid 

som någon minut. 

Ett team har fem faser, vilka de ska gå igenom. Detta gäller team som ska arbeta samman 

på lång sikt (veckor eller månader), men går också att applicera på team som ska kunna 

fungera inom minuter. En klokt utformad checklista underlättar att även ett nytt team snabbt 

och effektivt kan gå igenom de fem faserna nedan. 

De fem faserna (benämnda med engelska termer) är: 

• Forming – teamet samlas och formeras. I denna fas presenterar sig deltagarna för 

varandra och kommunikation startar. Medlemmarnas kompetenser synliggörs. Här 

kan en korrekt utformad checklista vara till stor hjälp. 

• Norming – i denna fas bestäms hur teamet ska utföra uppgifterna som väntar. 

Normalt ska frågan om hur en uppgift ska lösas till största delen vara bestämd på 

förhand, exempelvis genom att omhändertagande ska ske enligt ATLS-principer, men 

dessa kan behöva anpassas beroende på situation. 

• Storming – i denna fas tas eventuella skiljaktigheter eller olika uppfattningar om hur 

uppgifter ska utföras upp. Detta är också fasen då frågor och problem tas upp och 

löses. 
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• Performing – denna fas innebär att teamet gör det de ska göra och löser uppgifterna 

på antingen planerat sätt, eller ett successivt anpassat sätt. 

• Adjourning – då teamet klarat av sina uppgifter finns lärdomar att dra. Ett bra team 

kan vaska fram dessa lärdomar, och snabbt omsätta dem till förbättrade arbetssätt. 

 

Teamet – ledare och följare 

 

Målet med detta kapitel är att: 

• Beskriva hur ledarskap och följarskap är 2 lika viktiga delar i ett fungerande team 

• Beskriva vad som kännetecknar ett bra följarskap 
 

Ett välfungerande traumateam består utöver en ledare också av följare. Begreppet ”följare” 

kan klinga negativt och passivt, men för att ett team ska lyckas med sin uppgift krävs aktiva 

och dedikerade följare. 

Mycket tid och forskning har lagts på ledarens betydelse för teamets framgång oavsett 

verksamhet. Inte förrän på senare år har övriga teammedlemmars funktion och betydelse för 

det framgångsrika teamarbetet lyfts fram. Följarskapet ska belysas under varje 

traumateamträning för att främja ett gott teamarbete, med ett aktivt och engagerat team som 

stödjer sin ledare och på så sätt bidrar till ökad patientsäkerhet och ökar patientens chans att 

överleva. 

Begreppet ”följare” kan tolkas som att det är en passiv handling vilken kräver ett aktivt 

initiativ av en ledare för att komma igång. Forskning visar att så inte är fallet. Det avgörande 

inledande steget för ett framgångsrikt teamarbete ligger tvärtom ofta hos en eller några få 

följare i teamet. Hur ledaren väljer att tolka och hantera detta eller dessa inledande steg blir 

sen avgörande för teamets fortsatta arbete. Sjukvård räknas som en uttalat hierarkisk 

struktur, där det dock kan förväntas att ledaren har en större påverkan än i mindre 

hierarkiska organisationer. 

Bra ledarskap förutsätter bra följarskap 

Ett bra följarskap kännetecknas bland annat av förmåga att tänka och arbeta självständigt, 

motivation, kompetens och förmåga att kunna ta kalkylerade risker. Detta är alltså inte helt 

olikt de egenskaper som definierar en bra ledare. Den stora skillnaden är ansvaret för 

konsekvenser vid beslut som visar sig få negativa effekter. Här behöver följarna oftast inte ta 

ett lika stort ansvar som ledaren. 

En ledare och ett effektivt teamarbete är således beroende av om teammedlemmarna är 

aktiva eller passiva. Det är följarna som på många sätt avgör om ett teamarbete blir 

framgångsrikt eller inte. Effektiva följare är en förutsättning för alla framgångsrika team och 

organisationer. Därav att en av de viktigaste uppgifterna för en ledare blir att främja och 

uppmuntra sina teammedlemmar att ta en aktiv roll. 

”First follower” 
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Begreppet ”first follower” myntades av Derek Sivers 2010. Sivers kopplade initialt sin teori till 

förmågan att transformera en person med en unik idé till en ledare. Begreppet har dock fått 

spridning i vidare sammanhang sedan dess. Teorin bygger på att hur en idé eller ett förslag 

från en ledare tas emot av ett team, är helt avgörande av hur den ”första följaren” reagerar 

och agerar – hur denne lyfter eller sänker ledaren.  

Sivers hävdar att den risk den första följaren tar genom sina inledande handlingar är större 

än den som den formelle ledaren tar. Riskerna är sen betydligt mindre för övriga följare som 

väljer att följa den förste följaren, oavsett vilket beslut denne fattat. 

En medvetenhet om detta fenomen skapar ökad förståelse för varför de inledande minuterna 

i ett teams arbete kan vara avgörande för utgången och för framgången i arbetet. Väljer jag 

som följare att följa min ledare eller inte, och vilka konsekvenser får mitt val för det fortsatta 

teamarbetet? 

Bra och dåliga följare 

Likaväl som det finns bra och dåliga ledare finns det även bra och dåliga följare. I detta 

sammanhang är det viktigt att poängtera att vara följare innebär att ha en roll, det har inget 

med intelligensnivå eller personlighet att göra. Du kan aktivt välja hur du vill spela din roll 

som följare. Det betyder även att du kan lära dig att bli en bra följare. Vid ett följarskap delar 

följare och ledare ett gemensamt mål – de arbetar tillsammans för att uppnå sitt mål. 

Engagemang och förståelse för arbetet kan variera, men målet är detsamma. En följare i den 

här bemärkelsen är inte en underordnad. Det är i stället någon som besitter en specifik 

kompetens, som kompletterar teamet och som på ett avgörande sätt spelar en roll i hur 

framgångsrikt teamet är i sin uppgift. 

En följare är lojal mot visionen/målet, medan en medlöpare är lojal mot överheten. Detta 

innebär att en bra följare aldrig blint lyder sin ledare, eftersom fokus ligger på ändamålet och 

inte på ledaren. 

Christian Monö har följande definitioner: 

• Följare: en person som av fri vilja valt begränsad bestämmanderätt och inflytande för 
att i samarbete med en ledare och andra följare uppnå ett gemensamt mål eller en 
vision 

• Ledare: en individ som i gruppens förtroende (eller i kraft av sin position i 
organisationen) fått mer bestämmanderätt och inflytande, för att i samarbete med 
följarna uppnå ett gemensamt mål eller en vision. 

Dessa definitioner tydliggör betydelsen för framgången i arbetet av ledarens förmåga att 

förmedla målet, och att följarna förstår innebörden i målet/visionen. En ledare är en person 

som följare väljer att följa. Ledarens viktigaste uppgift blir i det här perspektivet att motivera 

följarna att följa. 

Olika typer av följarskap 

Området är fortfarande relativt outforskat men ett antal försök att analysera vilka följarroller 

som finns har ändå gjorts. Ira Chaleff definierar följare efter hur mycket stöd de ger sin ledare 

i förhållande till hur mycket de utmanar ledaren.  
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Chaleff beskriver de 4 typerna av följare så här: 

• Resursen – utför ett arbete som motsvarar minimikraven på vad som förväntas. De 
har varken förmåga att stödja eller utmana ledaren. Framför ofta sin åsikt till tredje 
part och undviker kontakt med auktoriteter. Bidrar marginellt till teamets effektivitet. 

• Individualisten – har förmågan att utmana sin ledare men saknar förmågan att stödja. 
Framför gärna sina åsikter inför ledaren, men då åsikterna har en tendens att vara 
negativa och kritiska, i stället för konstruktiva och stödjande, marginaliserar 
individualisten ofta sig själv eftersom omgivningen tröttnar på att lyssna. 

• Genomföraren – utgör motsatsen till individualisten då denne stödjer men inte har 
förmågan att utmana ledare om de beslut och handlingar som ledaren tagit leder 
teamet i felaktig riktning. 

• Samarbetspartnern – är den som har förmågan att både stödja och ifrågasätta 
ledarens beslut. Dessa individer är målmedvetna och tar ansvar för sina beslut, tar 
risker när det behövs och vågar ifrågasätta ledaren även då det gäller känsliga 
beslut. 

Resonemanget baseras på att följarskapet är ett aktivt beslut, och att det är viktigt att som 

följare ta ansvar för sitt agerande. Som följare måste du förstå skillnaden på att ha ett ansvar 

och att ta ansvar för din roll i teamet. Du har inte bara ansvar för dina arbetsuppgifter, utan 

du tar även ansvar för hur övriga teammedlemmar genomför sina uppgifter, detta genom att 

sätta dig in i och förstå övriga följares uppgifter och ansvar. 

Detta gäller även ledarrollen. Om följaren tillåter att ledaren missköter sin roll är risken stor 

att teamet förlorar fokus på målet. Då ökar risken för att teamet börjar arbeta utifrån olika 

verkligheter och missar målet. Att ifrågasätta en ledare och dennes beslut är således inte 

bara en möjlighet och en rättighet, utan också en skyldighet. Bra följare ifrågasätter ständigt 

sin ledare innan de följer. De försäkrar sig på så sätt att teamet lyckas med sin uppgift och 

når sitt mål. De tar dock även ansvar för hur ifrågasättandet sker och utmanar inte heller 

ledaren i onödan. 

Ett gott följarskap är en konst och kräver lika mycket kompetens och skicklighet som ett gott 

ledarskap. 

Ansvar för sin roll i teamet 
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Att ta ansvar för sin roll i teamet är avgörande för teamets förmåga att uppnå sitt mål. Det 

innebär utöver att ta ansvar för sina uppgifter, ha kunskap om övriga deltagares uppgifter 

och att stödja ledaren, och även att ta ansvar för sin egen fysiska och mentala förmåga. 

Personer som är alerta gör mindre misstag och behåller sin situationsmedvetenhet i större 

utsträckning än trötta och hungriga. 

Oavsett om du är ledare eller följare i ett team som samlas för att lösa en kritisk uppgift 

tillsammans, är du själv ytterst ansvarig för din förmåga där och då. Känner du att du inte har 

möjlighet att arbeta på toppen av din förmåga, ansvarar du för att dela detta med teamet så 

att det kan stödja och eventuellt kompensera för dina begränsningar. 

Referenser 

Monö, C. Följarskap – om konsten att följa en ledare och leda en följare, Recito 2010 

Chaleff, I. The courageous follower, Berret-Koehler Publishers 2009 

Sivers, D. How to start a movement; TED talk 2010 

Fadden S, Mercer S. Followers in complex trauma, Trauma – SAGE journals, May 3 2018 

 

Olika sätt att fördela beslutskraft 

Målet med detta kapitel är att: 

• Beskriva olika sätt att fördela beslutskraft bland medlemmarna i ett team 

• Beskriva för- och nackdelar med de olika sätten 

Fördelning av beslutskraft i ett traumateam 

När ett traumateam ska ta hand om en patient kan fördelningen över vem som får fatta 

beslut variera mellan 3 principiella modeller; 1) teamledaren fattar alla (eller i stort sett alla) 

beslut, 2) alla i teamet fattar beslut, eller 3) delar av teamet fattar beslut. Detta kan illustreras 

med bilderna A till D. 

Vissa beslut är också fattade i förväg via SOP, exempelvis finns ofta en förbestämd 

arbetsfördelning inom teamet. 

Beslutsprocessen och därmed fördelningen av beslutskraft utgår från flera olika punkter. För 

det första är det förväntade resultatet av ett beslut viktigt. Om beslutet till exempel handlar 

om man ska utföra en akut traumaoperation, är det rimligt att den som fattar beslutet har 

kompetens i att bedöma indikationen för operation. Man kan ha stöd i detta beslut via 

behandlingsalgoritmer eller liknande, men ytterst är det en person som bestämmer om 

patienten ska opereras eller inte. Liknande operativa beslut är till exempel intubation, 

anläggande av thoraxdrän et cetera. Andra sorters beslut, som t.ex. användning av 

intraosseös nål, kan däremot helt baseras på algoritmer. 

Den andra komponenten i beslutsprocessen är underlaget för beslut. Här finns det risk både 

att man fattar beslut på otillräckligt beslutsunderlag, och att man inte fattar något beslut i 
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rimlig tid därför att man eftersträvar så mycket information som möjligt. Alla i teamet är viktiga 

när det gäller informationsinsamling och bearbetning, medan beslutet kan fördelas enligt de 

olika beskrivningarna nedan. 

Den tredje komponenten är ”ifrågasättande” av beslut, det vill säga alla i teamet har ett 

ansvar att lyfta viktiga frågeställningar som talar emot beslutet, men även i vissa fall saker 

som talar för beslutet. Denna komponent behöver inte påverka fördelningen av beslutskraft. 

Slutligen är det viktigt att teamet tar ett gemensamt ansvar för beslutet, och arbetar 

gemensamt för att beslutet leder till åtgärd och aktivitet. 

Grunduppställning 

Bild A representerar grunduppställningen för ett traumateam runt patienten som ligger på 

båren. Cirklarna representerar olika personer i teamet. Teamledaren är utmärkt med L. 

 

 

Teamledaren fattar alla beslut 

Om teamledaren väljer en modell där denne själv fattar alla beslut (i bild B indikerat genom 

en svart ring runt denne) kommer teamet att arbeta genom att erhålla tydliga instruktioner om 

vad de ska göra, utföra instruktionerna, rapportera fynd till teamledaren, som svarar med nya 

instruktioner om vad som ska göras, hur och när. 
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Detta sätt att leda ett team kan väljas om teamledaren är osäker på teamets medlemmar och 

deras kompetenser. En analogi är när en gästdirigent första gången möter en orkester. Innan 

dirigenten vet vad orkestern kan är det sannolikt att dirigenten kommer att mycket tydligt 

markera hur medlemmarna ska spela. 

Fördelen är stor stringens i beslut och utförande, och sättet att leda kan också uppfattas som 

tydligt. Detta sätt kan också uppfattas som tryggt för yngre eller mer oerfarna medlemmar i 

teamet. 

Nackdelen är att teamets samlade beslutskraft tenderar att bli lika med teamledarens egen 

beslutskraft, varför teamet riskerar att tidigt få för lite beslutskraft i förhållande till vad som 

krävs, och alltså helt enkelt ”inte får något gjort”. Detta innebär också en risk för ”anarki i 

teamet”, det vill säga att medlemmar när de upplever brist på gehör eller beslut, ändå fattar 

egna beslut. Det är vidare osannolikt att någon i teamet kommer att komma med egna 

initiativ, särskilt inte om teamledaren gjort mycket tydligt och klart att ”här är det jag som 

fattar besluten och ingen gör något utan att jag godkänt det!” Det är också sannolikt att detta 

team skulle utföra sitt arbete med en hög ljudnivå. 

Alla medlemmar fattar beslut 

Motsatsen till situationen i föregående bild är där alla i teamet får fatta beslut (i bild C 

indikerat genom att alla medlemmar har en svart ring runt sig). Medlemmarna arbetar i stort 

sett självständigt och fattar beslut beroende på vad man finner eller bedömer, och utan att 

teamledaren har gett tillstånd eller ordinerat. 
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Detta sätt att leda ett team kan väljas om teamledaren är säker på teamets medlemmar och 

deras kompetenser, och inga nya individer finns med i teamet. En analogi är hur ett 

mekanikerteam arbetar då en Formel 1-bil kommer in i depån för att byta däck under 

pågående tävling. Alla vet precis vilken uppgift som ska göras, medlemmarna har tränat, och 

det finns inget behov av att detaljstyra varje mekanikers arbete. 

Fördelen är stor samlad beslutsförmåga och också förmåga att utföra saker baserat på 

besluten. Det är också sannolikt att detta team skulle utföra sitt arbete snabbt och tyst. 

Nackdelen är att teamledaren kan ha svårt att ha överblick över allt som beslutas och görs. 

Modellen kräver också att teamledaren kan lita på att medlemmarna fattar rätt beslut och gör 

rätt saker, något som kan uppnås genom omfattande träning. Modellen kan också uppfattas 

som vag och osäker för de medlemmar som inte vet exakt hur saker ska göras, eller om de 

får lov att fatta beslut om vissa saker eller inte. 

Delar av teamet fattar beslut 

Ett mellanting, vilket sannolikt är den vanligaste modellen, är att vissa nyckelfunktioner i 

teamet får lov att fatta beslut och agera på dessa beslut. I bild D har detta markerats med en 

svart ring runt undersökande läkare K, anestesiologen A samt teamledaren L. Vilka 

funktioner som får fatta beslut kan naturligtvis variera. 
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Detta sätt att leda ett team förutsätter att rutiner och procedurer är kända, och att 

teamledaren vet vad A och K går för och kan. Fördelen är att beslutskraften i teamet ökar, 

samtidigt som det ger teamledaren en chans att hålla ihop teamets arbete. Ytterligare en 

fördel är att teamledaren i denna modell indirekt signalerar att det inte bara är denne som får 

lov att fatta beslut eller uttala sig, något som lättare uppfattas som teamarbete. Nackdelen är 

att delar av teamet kan uppfatta att teamet är delat i ett slags ”A-lag” och ett ”B-lag”. 

Vilken modell ska teamledaren välja? 

Det är viktigt att fördelning av beslutskraft är ett aktivt beslut, och inte något som "blir vad det 

blir". Vilken modell som ska väljas är helt beroende av situation och teamets erfarenhet och 

kompetens. En erfaren och kunnig teamledare kan värdera vilken modell som passar bäst, 

kan anpassa hur hen leder teamet efter situation och kompetens/erfarenhet, och kan även 

vid behov byta mellan dessa olika modeller. 

Beslutet om vilken modell som passar bäst kan också påverkas av vilka personligheter som 

finns i teamet. Om teamet innehåller en eller flera starka personligheter vilka (på gott och 

ont) "tar stor plats" i ett team, kan detta behöva påverka beslutet i riktning mot en modell där 

teamledaren styr hårdare och aktivt ser till att alla i teamet tillfrågas, så att alla upplever att 

de räknas med och de personer som syns och hörs mycket till viss del dämpas. Om i stället 

teamet inte präglas av dessa interna hierarkier, kan ofta teamledaren använda ett mer 

tillbakadraget sätt att leda. 

Teamledaren kan använda tre verktyg, där det är naturligt att besluta om hur besluten ska 

fattas under det fortsatta arbetet. Det första tillfället är under briefingen. Här kan teamledaren 

utifrån de uppgifter som föreligger göra ett strategiskt inriktningsbeslut; till exempel ”patienten 

förefaller vara i behov av akut operation. Vi behöver nu initialt bekräfta eller negera detta 

behov samtidigt som vi arbetar systematiskt i teamet med att stabilisera patienten enligt A-B-

C-D-E”. Det kan också vara operativa beslut. ”Vi ska sannolikt intubera patienten. XX, jag vill 

att du bekräftar detta behov och tar ansvar för att åtgärden utförs på ett säkert sätt”. 
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Det andra tillfället är vid re-evalueringar när teamledaren re-evaluerar och sammanfattar 

läget. Det kan också vara en situation där man känner att man inte har kontroll över 

situationen och behöver samla hela eller delar av teamet för att fatta nya beslut. 

Slutligen är det vid sammanfattningen, där man redovisar de beslut som gäller för fortsatt 

handläggning av patienten efter att denne lämnat traumarummet. 

 

Utmaningar i vardagen 

Målet med detta kapitel är att: 

• Beskriva ett antal situationer som ett traumateam kan ställas inför och stimulera till 

reflektion över hur situationerna kan lösas 

Ett traumateam kommer förr eller senare att ställas inför svåra och oväntade situationer. 

Genom att i förväg fundera igenom vad dessa svåra situationer kan bestå i, kan teamet 

förbereda sig på hur det ska agera. 

Den stökiga patienten 

Ett traumateam har samlats för att ta emot en traumapatient som 20 minuter tidigare varit 

med om en trafikolycka som passagerare i bakluckan på en personbil. Patienten är drog- och 

medvetandepåverkad, och vid ankomst till akutrummet har han ryckt ut en PVK. Han 

medverkar inte till undersökning, utan försöker resa sig från britsen och skriker att teamet 

ska ”gå därifrån”. Patienten blöder från ett sår i bakhuvudet. 

Här ställs teamet inför en svår situation, där en undersökning för att utesluta exempelvis en 

skallskada som orsak till patientens agiterade tillstånd, hamnar i konflikt med patientens 

autonomi. Beror patientens agerande på hypovolemi, skallskada eller drogpåverkan? 

• Vad säger era riktlinjer (SOP)? 

• Hur löser ni problemet? 

• Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här? 

Neurogen eller hypovolem chock? 

En 72-årig man som fallit ned i en brunn inkommer till akutmottagningen som traumalarm. 

Patienten togs livlös ur brunnen och HLR påbörjades på skadeplats. Patienten återfick 

bärande cirkulation, men är medvetslös. På akutrummet noteras fri luftväg, dämpade 

andningsljud vänster sida. 300 ml blod tömmer sig i ett thoraxdränage som läggs. Mannen 

saturerar sig 100 % på O2. Pulsen är 110/min och blodtrycket 80/40 mm Hg. Patienten är 

nedkyld med genomblöta kläder. FAST är negativ. Efter infusion av en liter RingerAcetat, 2 

enheter blod samt 2 plasma har patienten en puls på 104/min och ett blodtryck på 80/40. 

Kroppstemperaturen uppmäts till 35,3°C. 
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Här uppstår flera situationer och potentiella fallgropar som traumateamet behöver adressera. 

Om orsaken till patientens hypotension är blödningschock är det störst risk att en patient 

utan yttre blödningstecken blöder i buken, och snar transport till operationssal för laparotomi 

är då att förorda. Om orsaken är neurogen chock har både vasopressorer och 

volymssubstitution en plats i behandlingen, samtidigt som vidare diagnostik med CT är 

nödvändig. Om orsaken är både neurogen chock och hypovolem chock behöver allt 

ovanstående beaktas. 

• Vad säger era riktlinjer (SOP)? 

• Hur löser ni problemet? 

• Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här? 

Jourtid 

Du är bakjour och på väg hem. Sjuksköterskan på Akutmottagningen ringer dig på din 

jourtelefon och meddelar att man har dragit igång ett Nivå 1–larm om en MC-olycka. Det 

visar sig att din primärjour (ST-läk) opererar appendicit och anestesiologen står på 

urakut/omedelbart snitt. Enligt uppgift är patientens vitala funktioner ”hyfsade” enligt 

sjuksköterskan. Ankomsttid till sjukhuset 5 min. 

• Vad säger era riktlinjer (SOP)? 

• Hur löser ni problemet? 

• Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här? 

Hotbild 

En patient inkommer med ambulans efter en knivskada. Det är derbymatch mellan två 

fotbollslag i staden. Ambulansen berättar att det är pågående större slagsmål utanför arenan. 

Inom 10 minuter kommer nästa patient. Hur hör dessa ihop? Vän eller fiende? 

Anhöriga/vänner/supporters anländer också så småningom. Alkoholhalten hög hos samtliga. 

• Vad säger era riktlinjer (SOP)? 

• Hur löser ni problemet? 

• Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här? 

Okänt antal patienter 

Du får som primärjour ett telefonsamtal från sjuksköterskan på Akutmottagningen att det är 

skottlossning på stan. Polisen har ringt. Det verkar vara minst två skadade, men det kan 

tydligen vara fler. 

• Vad säger era riktlinjer (SOP)? 

• Hur löser ni problemet? 

• Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här? 

Flerskadesituation 



 
Utskrift av Traumateamutbildning.se, version 2021-11-10 

- 42 - 
 

I en minivan kommer fyra skadade, helt utan förvarning. Det blir lite rörigt utanför 

Akutmottagningen, då ingen av de fyra på grund av sina skador kan gå själv. Det är dagtid 

och relativt lugnt på akuten. Det finns personal till fyra traumateam, men bara en teamledare. 

• Vad säger era riktlinjer (SOP)? 

• Hur löser ni problemet? 

• Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här? 

 Viktiga sjukhusfunktioner trasiga 

Katastrof på Röntgenavdelningen! Datasystemet är ur funktion och man kan inte genomföra 

CT-undersökningar. Oklart när detta kan lösas. Sjuksköterska från Akutmottagningen – som 

känner till problemet - ringer teamledaren och säger att man är förvarnade om en svårt 

skadad person från en MC-krasch. Beräknad ankomst 15 min. 

• Vad säger era riktlinjer (SOP)? 

• Hur löser ni problemet? 

• Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här? 

Handlingsförlamad teammedlem 

Undersköterskan i traumateamet ska assistera vid inläggning av pleuradrän. Det går dock 

inte alls så bra. Du märker som teamledare att det går långsamt och märker att något är fel, 

när du ser och hör att dränet hamnar på golvet. 

• Vad säger era riktlinjer (SOP)? 

• Hur löser ni problemet? 

• Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här? 

Hjärtstopp vid trauma 

En ung man har fått en stålbjälke över bröstkorgen. Han är intuberad på plats. Beräknad 

ankomst 3 min. Ambulans meddelar att A-HLR är påbörjad. Teamet kompletteras med 

kardiolog, som börjar ta över rollen som traumateamledare... 

• Vad säger era riktlinjer (SOP)? 

• Hur löser ni problemet? 

• Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här? 

 Konflikt med riktlinjer 

I ett traumateam finns en duktig akutläkare som nyligen gått ATLS. Hen har ryktesvis blivit 

tillfrågad om att bli instruktör. Patienten som teamet tar hand om har ett thoraxtrauma och en 

fotledsfraktur. Andningsljud på båda sidorna, SO2 88 med syrgas. BT 90/60, puls 110. 

Akutläkaren hävdar med bestämdhet att man ska anlägga thoraxdränage. När teamledaren 

säger att detta kan vänta, hävdar akutläkaren att ”enligt ATLS så ska patienter ha thoraxdrän 

vid B-problem”. 
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• Vad säger era riktlinjer (SOP)? 

• Hur löser ni problemet? 

• Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här? 

 

Konflikthantering 

Målet med detta kapitel är att: 

• Beskriva hur och varför konflikter uppstår 

• Beskriva vad som kan göras för att förebygga eller lösa dem 

Olika uppfattningar om vad och hur kan vara utvecklande för ett team, men för mycket av 

detta leder till bristande effektivitet i teamet. Konflikter kan uppstå i team och det är viktigt att 

veta hur sådana situationer ska hanteras om de uppstår. Det finns två typer av konflikter; 

konflikt angående informationsinnehåll respektive interpersonella konflikter. 

Konflikter om informationsinnehåll 

Konflikter om informationsinnehåll innefattar olika åsikter, idéer eller synsätt som är 

relaterade till befintlig information. Dessa rör ofta olika åtgärder som är aktuella vid 

teamarbetet, och innefattar olika uppfattningar om vad som ska göras och processen, det vill 

säga vilken metod som ger det bästa beslutet i en given klinisk situation. 

Interpersonella konflikter 

Interpersonella konflikter har sitt ursprung i bristande interpersonell kompatibilitet och är 

vanligen inte relaterade till åtgärder. Denna typ av konflikt har snarare sin grund i 

teammedlemmar än i beslut och tillgänglig information. Spänning inom teamet, irritation och 

fientlighet är vanligt och interaktionen präglas av argument. 

Förebygga alltid bättre än att lösa 

Ett bra team förhindrar konflikter genom att förebygga dem. Genom att till exempel använda 

modellen med teamets 5 faser finns en möjlighet för teamet att förebygga, snarare än 

behöva lösa, konflikter. 

Konfliktlösning 

Skulle konflikter ändå uppstå, måste dessa lösas innan de påverkar kvalitet och 

patientsäkerhet. Informationskonflikter kan utveckla sig till interpersonella på sikt och 

försvaga framtida teamarbete. 

Interpersonella konflikter är nästan aldrig positiva. Alla teammedlemmar har ett ansvar för att 

minska förekomst och omfattning av interpersonella konflikter. 
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Hur konflikter kan hanteras 

För 2 500 år sedan formulerade Sun Tzu, en kinesisk general, en värdefull devis för hur 

konflikter kan lösas/vinnas; "Bygg din motståndare en gyllene bro till reträtt". Det är viktigt att 

du erbjuder den du kommunicerar med en möjlighet att ändra sin uppfattning eller sitt beslut. 

Om också du lyssnar på inviter att ändra dig, ökar chansen att nå samförstånd. Ett enkelt råd 

är att byta ut ordet "men" till "och". 

Beträffande konflikter om uppgift och process använder vi oss av liknande metoder. 

• Jag kan undvika att lyfta frågan, vilket ofta leder till att ingen blir nöjd 

• Jag kan anpassa mig, vilket leder till att motparten får vad de vill och jag inte får det 

• Jag kan konkurrera, vilket kanske leder till att jag får vad jag vill och motparten inte får 

det 

• Vi kan kompromissa, vilket kan leda till samma resultat som om vi undviker konflikt 

det vill säga att ingen blir nöjd 

• Vi kan samverka (eller förhandla) vilket förhoppningsvis kan leda till en ”win-win-

situation” 

En förhandlingslösning beskrivs i boken Getting to Yes. 

1. Skilj på person och sak 

2. Fokusera på behov i stället för position (varför istället för vad) 

3. Skapa lösningar med gemensam nytta 

4. Använd objektiva kriterier för att beskriva en lösning 

  

Beträffande interpersonella konflikter är lösningen ofta svårare. Problemet är här ofta olika 

attityder eller känslor. Situationen kanske inte kan lösas i en akut situation, utan man 

behöver återkomma till den vid ett senare tillfälle. Det kanske inte heller primärt är 

teamledarens uppgift att lösa denna typ av konflikt, men denne behöver i så fall tydligt 

överlämna ansvaret till någon annan. Problemet vid interpersonella konflikter är att man ofta 

har olika bilder av vad som egentligen är sant. Grundprincipen vid konfliktlösning är att enas 

om en historia som båda parter kan vara överens om är en beskrivning av nuläget, och från 

vilken man kan börja resonera om olika lösningsförslag. 

En metodik som ofta kan vara lyckad är medling eller mediering: 

• Förtydliga känslorna hos de inblandade teammedlemmarna 

• Förtydliga fakta som de uppfattas av de inblandade 

• Enas om målen med att undvika fortsatt konflikt 

• Enas om åtgärder för att undvika fortsatt konflikt 

Verktyg 

Två verktyg som beskrivs i TEAMSTEPPS kan underlätta konflikthantering i team: 
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Two-Challenge Rule 

Two-Challenge Rule används primärt för att uppnå patientsäkert arbete. Grundprincipen är 

att man alltid när man inte får respons på en fråga eller påstående, ska upprepa 

frågeställningen, påståendet eller ordinationen en andra gång för att säkerställa att 

informationen går fram till avsedd mottagare. Det är då ofta klokt att formulera om frågan, så 

att den inte blir en ordagrann upprepning av den första. 

Men modellen kan också användas som strategi för att hantera en konflikt. När 

teammedlemmar har olika information i en situation kan Two-Challenge Rule användas för 

att tydliggöra respektive informationsinnehåll, så att man kan adressera skillnaden i innehåll. 

Första steget vid en informationskonflikt bör alltid vara att försöka nå en samsyn av vilken 

information som gäller i den givna situationen. 

DESC-script 

DESC-script kan användas både vid informations konflikt och vid interpersonell konflikt. Den 

anses vara mest effektiv när konflikten är av mer personlig karaktär. 

DESC-script används för att göra kommunikationen tydligare i samband med konflikt. Den 

kan därför användas vid mer allvarlig konflikt som involverar fientlighet eller trakasserier, eller 

när patienten riskerar att skadas som en konsekvens av konflikten. 

DESC är en minnesregel för: 

• D = (Describe the specific situation) Beskriv situationen 

• E = (Express your concerns about the action) Förklara din oro 

• S = (Suggest other alternatives) Föreslå annat alternativ 

• C = (Consequences should be stated) Beskriv konsekvens av att en lösning inte kan 

hittas 

Det finns några viktiga aspekter att tänka på beträffande användningen av DESC: 

• Tidpunkten för samtalet 

• Arbeta för en win-win situation. Trots en personlig konflikt är teamsammanhållning 

och resultat beroende på att lösningen är tilltalande för alla 

• Beskriv problemet utifrån personlig erfarenhet och tidigare lärdomar 

• Välj plats. Att välja en plats där patient och övriga teammedlemmar inte är 

närvarande ökar möjligheten att lösa konflikten 

• Använd ”jag” och undvik fördömande ord och uttryck 

• Fokusera på vad som är rätt och inte vem som har rätt 

Referenser 

https://www.ahrq.gov/teamstepps/index.html 

https://www.ahrq.gov/teamstepps/index.html
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Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In 3rd ed; Roger Fisher, William Ury 

and Bruce Patton; Random House 

Crucial Conversations Tools for Talking When Stakes Are High, 2nd Ed; Kerry Patterson; 

McGraw-Hill Education 

 

Exempel i verkligheten 

Målet med detta kapitel är att: 

• I olika korta filmsekvenser visa på de delar av CRM som fokuserar på god 

kommunikation, strukturerad arbetsmetodik, tydligt ledarskap, situationsmedvetenhet 

och allas delaktighet i praktiskt arbete med en traumapatient 

Nedan finns ett antal korta klipp som illustrerar delar av CRM och hur de i praktiken kan se 

ut. Längst ner på sidan finns 2 fullständiga scenarier, ett med en otydlig teamledare och ett 

med en tydlig teamledare. 

1. Sign-in och presentation 

Om teamet samlas innan patienten anländer ges en möjlighet att lägga grunden för en god 

kommunikationsmiljö, förbereda mottagandet och planera för det initiala omhändertagandet. 

Detta möjliggörs när: 

• Teamet verifierar att all nödvändig utrustning finns lätt tillgänglig 

• Teamet skapar en gemensam bild av situationen 

• Alla teammedlemmar presenteras 

• Teamledaren lyfter frågan huruvida ytterligare resurser behövs 

• Teamledaren och teamet ”tänker högt” kring hur fallet ska hanteras och vad som är 

viktigt 

• Teamledaren förmedlar en plan för initialt omhändertagande 

• Teamledaren uppmanar aktivt övriga medlemmar att komma med synpunkter 

 Tänk på att: 

• Namnskyltarna anger de olika funktionerna, men är svårlästa på håll. Detta kan 

enkelt korrigeras genom att funktionen skrivs ut med större bokstäver 

• I detta scenario kommer patienten att presenteras före teamets presentation av sig 

själva. Generellt är det bättre att först ge teamet chansen att presentera sig. Teamet 

får då klart för sig vilka som närvarar vid genomgång av patienten. 

2. Re-evaluering 
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Återkommande re-evalueringar enligt A-B-C-D-E hjälper teamet att bygga upp och 

upprätthålla en gemensam bild av vad som händer, hur situationen utvecklas samt ökar 

chansen att teamet behåller sin situationsmedvetenhet. Observera att re-evaluering innebär 

att situationen utvärderas på nytt, inte bara att senast kända fakta upprepas. 

• Den SOP som utgörs av ATLS hjälper teamet att prioritera i vilken ordning saker ska 

undersökas och åtgärdas 

• Teammedlemmar som varit upptagna eller fokuserade på en uppgift får genom re-

evaluering möjlighet att komma tillbaka in i situationen 

Tänk på att: 

• Re-evalueringen ska innehålla samtliga delar av ATLS-konceptet, det vill säga A-B-C-

D-E 

• Frågan om och när en re-evaluering ska utföras kräver timing från teamledaren. Om 

den görs vid fel tillfälle kan det bli ett störande moment, men rädslan att störa får 

aldrig vara en ursäkt för att inte göra en re-evaluering 

• För att undvika så kallad priming i samband med re-evaluering bör teamledaren vara 

försiktig med att för tidigt delge sina tankar kring patientens status. Priming innebär 

att man som ledare och auktoritet i rummet ”färgar” deltagarnas tankar, vilket kan 

innebära att värdefull information missas 

3. Briefing inför transport 

De CRM-principer som ses i filmklippet är: 

• Inför transport gör teamledaren en re-evaluering för att stämma av med teamet att 

patienten är stabil nog för att transportera. Observera att re-evaluering innebär att 

situationen utvärderas på nytt, inte bara att senast kända fakta upprepas! 

• Teamledaren sammanfattar tillsammans med hela teamet situationen. 

• Teamledaren förmedlar och stämmer av med teamet planering för kommande 

uppgifter. 

 Tänkbara områden att förbättra: 

• Om teamledaren inleder med att ”Inför transport” finns risken att teamet anpassar 

sina bedömningar till att detta ska ske (så kallad "priming"), snarare än att ge en mer 

objektiv bedömning om patientens tillstånd tillåter transport. 

• Re-evaluering sker i denna film inför transport till röntgenavdelning. Det kan vara 

riskabelt att göra detta då patienten redan är inpackad och klar för transport, men det 

kan i en tidskritisk situation ändå vara bättre att göra det, än att inte göra något alls. 

• En form av re-evaluering som teamledaren kunde ha valt är att fråga teamet: "Inför 

transport till röntgenavdelning, är det något mer vi bör göra?" 

4. Closed loop 

Tydlig kommunikation där closed loop tillämpas minskar risken för missförstånd då viktig 

information förmedlas. 



 
Utskrift av Traumateamutbildning.se, version 2021-11-10 

- 48 - 
 

• Closed loop ger teamets medlemmar en chans att höra och förstå vad som händer 

rörande viktiga moment, givande av läkemedel et cetera 

• Även dokumenterande sjuksköterska bekräftar givna läkemedel och doser, vilket ökar 

chansen att det blir rätt dokumenterat 

Tänk på att: 

• Bekräfta inte bara läkemedlets namn, utan även dosering och administrationssätt. 

Detta är särskilt viktigt om patienter i olika åldrar tas omhand. Exempelvis finns för 

barn inga standarddoser 

5. Re-evaluering inför intubation 

Genom att teamledaren initierar en briefing möjliggörs och skapas en gemensam bild av 

situationen och patientens tillstånd inför intubation. 

• Teamledaren förmedlar och stämmer av planen med teamet inför kommande 

uppgifter 

• Teamledaren ger aktivt möjlighet för frågor 

6. Otydlig teamledare 

Vid avsaknad av ett tydligt ledarskap kommer teamet ändå att - efter bästa förmåga - försöka 

lösa sin uppgift. När ingen ny medlem av teamet träder fram och tar hela ledarrollen är det 

lätt att teamet delar upp sig i mindre grupper. Detta kan i och för sig, som i denna film, leda 

till att alla moment blir gjorda. Dock finns ingen i teamet som har en helhetsbild. 

Jämför gärna med hur det ser ut i filmen Traumateamledare - tydlig! 

7. Tydlig teamledare 

I denna film är teamledaren tydlig och håller ihop teamarbetet hela vägen från ankomst till 

avtransport av patienten. Med en teamledare som behåller sitt operativa ledarskap, och inte 

jobbar direkt med patienten, skapas en möjlighet att få överblick av vad som sker i rummet. 

Genom att undersökande läkare kontinuerligt rapporterar sina fynd kan teamet skapa en 

gemensam bild av situationen och underlätta för teamledaren att göra en re-evaluering vid 

lämpliga tillfällen. 

Jämför gärna med hur det ser ut i filmen Traumateamledare - otydlig! 

 

 

Vad gör du när du inte vet? 

Målet med detta kapitel är att: 
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• Beskriva vad du som ledare av eller medlem i ett traumateam kan göra då du hamnar 

i en situation då du inte vet hur du ska göra 

Ibland uppstår situationer under ett traumaomhändertagande där du som teamledare eller 

teammedlem saknar kunskap och/eller erfarenhet kring hur en situation på bästa sätt ska 

hanteras. Det är fullt naturligt, ja till och med förväntat. Ingen enskild teammedlem kan allt, 

och det gäller naturligtvis även teamledaren. 

I de situationer som uppstår när teamet behöver vägledning, eller beslut att förhålla sig till, 

samtidigt som teamledaren själv är osäker, finns några grundläggande strategier att förhålla 

sig till. 

Alltid bättre med något beslut än inget beslut 

Ett råd på vägen är dock följande – det är så gott som alltid bättre med ett beslut än att 

fastna i valet. Ett beslut kan oftast ändras senare om det visar sig vara fel, men en oförmåga 

att välja lämnar traumateamet på samma plats. Risken är också överhängande att väntan i 

sig inte för frågan framåt, utan att det svåra valet ändå sker i ett senare läge, men då till 

priset av förlorad tid och initiativkraft. 

Dölj inte din okunskap/osäkerhet 

Var medveten om att du som teamledare eller teammedlem mer eller mindre impulsivt 

kommer att vilja dölja din okunskap eller villrådighet inför ett team som förväntar sig att du 

har svaret. Låt inte den impulsen ta överhanden! Berätta istället rakt hur det ligger till, även 

om du kanske inte direkt använder de orden. 

Börja med att förklara att du är osäker på hur man bäst löser problemet, och efterfråga 

istället om någon av teamets medlemmar har några förslag. Det är sannolikt att 

teamledarens beslutsunderlag är betydligt bättre då denne fått teamets input. Kanske väcker 

teamets förslag associationer till kunskap teamledaren har, men inte fick fram tidigare? Även 

om ingen i teamet vet, kan teamledaren fråga teamets medlemmar om hur ni kan komma 

vidare i frågan. Finns det någon annan att fråga utanför teamet? 

Vilka konsekvenser får våra beslut? 

Nästa sak att reflektera över är vilka konsekvenser ett beslut får. Vissa frågor är både svåra 

och får stora konsekvenser för patienten, beroende på vad ni i teamet väljer att göra. Andra 

frågor är visserligen svåra, men den förväntade påverkan på patienten beroende på hur 

teamledaren väljer är försumbar. I denna situation är konsekvenserna av att välja en 

suboptimal lösning små, och vikten av att komma till avslut i frågan för att undvika tidsspillan 

blir därmed av överordnad betydelse. Om så är fallet gäller det att bestämma sig och 

informera teamet om sitt beslut. Eftersom beslutet har föregåtts av en uttalad villrådighet är 

det viktigt att vara lyhörd för teamets reaktion på beslutet. Om teamledaren har svaga 

argument för sin sak bör denna lyhördhet även leda till en öppenhet att ändra sitt beslut om 

goda argument för detta framkommer. 
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Om teamet står inför ett svårt beslut med stora konsekvenser för en patient, behöver teamet 

under ledning av teamledaren argumentera sig fram till en handlingsplan. Genom att så 

tydligt som möjligt redogöra för alternativen och inhämta teamets synpunkter på detta bör en 

handlingsplan kunna utarbetas. En svårighet i dessa beslut är att som teamledare välja vems 

argument som har störst bärkraft. Här finns inga enkla vägar att välja utan beslutet kommer 

att baseras på teamledarens tidigare erfarenheter avseende olika yrkesroller och individer. 

  



 
Utskrift av Traumateamutbildning.se, version 2021-11-10 

- 51 - 
 

Utvärdering 

Ett bra och välfungerande team kännetecknas bland annat av att de kan utvärdera sin 

insats, så att ett lärande sker. Detta lärande kan ske på individuell bas (exempelvis 

förbättrade färdigheter hos individer), eller på teamnivå (bättre och effektivare teamarbete), 

men också på organisationsnivå (utbildningsinsatser för medarbetare eller förbättrade SOP). 

Utvärdering 

Målet med detta kapitel är att: 

• Beskriva vikten av utvärdering 

• Beskriva kopplingen mellan utvärdering och lärande 

Förmågan hos ett system att kunna upprätthålla kritiska funktioner trots störningar och 

förändringar i förutsättningar brukar kallas resiliens. Team som utför säkerhetskritiska 

uppgifter kan tränas till att använda olika aspekter av resiliens. En viktig väg framåt är att ha 

regelbunden träning i teamsituationer där deltagarna får öva sig i sina roller, i 

standardiserade operativa procedurer (SOP), samt träna tekniska och icke-tekniska 

färdigheter. Det kan ske genom att stanna upp efter en rutinarbetsuppgift, eller genom att 

arbetsplatsen organiserar scenario- eller simulatorträning av eskalerande situationer. Vid 

dessa tillfällen kan även arbetssätt för reflektion och lärande övas. 

Flera olika modeller 

Teamet tränas i att skapa och bibehålla en gemensam bild av situationen genom att 

kommunicera högt kring hur de uppfattar situationen, dela information om förändringar och 

göra briefing/avstämningar (reflection in action). Ett team som gör regelbundna avstämningar 

för att kunna planera, utvärdera och ändra sin plan har en möjlighet att tillsammans svara på 

oväntade händelser. Det kan också anpassa sina arbetssätt så att de resurser som finns 

tillgängliga används så att viktiga eller säkerhetskritiska moment genomförs trots att 

situationen ändrats. Efter att arbetsmomentet avslutats kan teamet lära tillsammans av hur 

de genomfört arbetsuppgiften och fånga framgångsrika strategier (reflection on action). Detta 

kan göras som utvärdering eller debriefing. 

Briefing/avstämning 

Vid briefing/avstämning kan teamet diskutera och förtydliga, så att de har en gemensam bild 

av arbetsuppgifter och av olika strategier, så att det kan anpassa sig till och hantera plötsliga 

störningar eller förändringar. Om ett tydligt och uttalat mål finns, är det möjligt för alla i 

teamet att veta vilka signaler som behöver övervakas för att veta att de rör sig mot målet. A-

B-C-D-E-strukturen samt tydliga roller ger en gemensam bild av hur arbetet ska göras. 

Genom att göra regelbundna avstämningar för att gemensamt överblicka förloppet, får 

teamet även hjälp att sålla bland olika åtgärder så att fokus bibehålls på det viktigaste. Om 

teamet även kommunicerar kring när och vilka anpassningar som görs, kan de tillsammans 

förutse konsekvenser av alternativa lösningar och därmed agera effektivt för att undvika 

risker. 
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Utvärdering/debriefing 

Det finns flera modeller för utvärdering/debriefing men de flesta innefattar att teamet stannar 

upp efter uppgiften för att gemensamt reflektera över vad som gått bra, vad som kan 

förbättras och hur förbättringen ska genomföras. 

Det finns inga avgörande skillnader mellan utvärdering och debriefing. Dock är utvärdering 

ofta kortare, passar bättre under pågående arbete och/eller efter rutinmässiga situationer, 

och går inte lika djupt som en debriefing. Debriefing passar normalt bättre i inlärnings- och 

övningssammanhang, efter att en situation eller ett omhändertagande är klart, eller då 

särskilt utmanande situationer ska gås igenom. 

Tre bra frågor 

• ”Vad gick bra och varför?” 

• ”Vad kan göras bättre nästa gång?” 

• ”Hur ska det göras bättre nästa gång?”. 

Dessa tre frågor är utmärkta att använda i en kort utvärdering av en situation eller ett 

omhändertagande, oavsett om det har gått bra eller dåligt. Samlas så fort som möjligt efteråt. 

Låt den minst erfarne i teamet börja. Var noga med att "varför" också belyses, det är 

nämligen svaret på den frågan som indikerar om förståelse finns. Låt frågan gå runt teamet - 

teamledaren svarar sist av alla. Låt därefter teamet svara på de övriga två frågorna i samma 

ordning. Meningen är att när det är klart, ska alla medlemmarna i teamet ha bidragit till en 

bild av vad som gick bra och varför, vad som kan göras bättre nästa gång, samt slutligen hur 

det konkret ska ske. 

 

Lärande och organisatoriskt minne 

På en arbetsplats behövs system för organisatoriskt minne och lärande, det vill säga 

metoder för att förmedla och lära av det som har hänt, såväl positiva erfarenheter som 

misslyckanden. SOP ger alla i teamet en gemensam bild av hur arbetsmomentet ska 

genomföras. Om teamet vid utvärdering/debriefing inte bara utvärderar hur det gick att 

samarbeta kring patienten (singel-loop-lärande), utan även reflekterar över hur tillämpningen 

av arbetssätten fungerade så att de kan förbättras till nästa gång (dubbel-loop-lärande), kan 

lärande ske på såväl individ som på teamnivå. Även om det således finns en viss 

överlappning mellan singel-loop-lärande och dubbel-loop-lärande, kan singel-loop-lärande 
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sägas vara mer inriktat på individen och individerna, medan dubbel-loop-lärande är mer 

inriktat på arbetssätt och rutiner. 

Reflektionen kan även visa att en SOP inte stödjer teamets arbete på ett bra sätt, eller i 

värsta fall ger fel resultat. 

De lärdomar och förslag till förändringar i arbetssätt som kommer fram vid teamens 

utvärdering/debriefing kan användas av organisationen för att genom systematiskt 

förbättringsarbete vidareutveckla en eller flera SOP. På så sätt kan arbetssätten fortsätta att 

utvecklas efterhand som nya behov uppkommer för verksamheten - ett äkta organisatoriskt 

lärande. 

Ett traumaomhändertagande kräver såväl struktur som en förmåga till att anpassa arbetet till 

oväntade utmaningar eller störningar. Det behöver finnas en balans mellan att hålla sig till en 

plan och att kunna ändra en plan. 

 

Debriefing 

Målet med detta kapitel är att: 

• Beskriva hur debriefing i praktiken kan gå till 

Debriefing är idag en viktig och naturlig del inom de flesta övningsverksamheter i sjukvård. 

Det finns i ämnet mycket att läsa och förkovra sig inom, och flera olika strukturer och teorier 

att luta sig mot. Det viktiga är att man som övningsledare använder sig av ett upplägg som 

ger en tydlig struktur för deltagarna, och hjälper gruppen att uppnå sina övningsmål. Det 

finns inga avgörande skillnader mellan utvärdering och debriefing. Dock är utvärdering ofta 

kortare, passar bättre under pågående arbete och/eller efter rutinmässiga situationer, och 

går inte lika djupt som en debriefing. Debriefing passar normalt bättre i inlärnings- och 

övningssammanhang, eller då särskilt utmanande situationer ska gås igenom. 

Tre olika faser 

Ett debriefing-upplägg kan baseras på olika många faser, men innehållet är i stort detsamma 

oavsett vilken modell ni väljer att använda. Upplägget bör innehålla en reaktionsfas, en 

förståelsefas och en summeringsfas. Utan hjälp och styrning tenderar de flesta grupper att 

lägga mycket fokus i reaktionsfasen. Det är övningsledarens uppgift att hjälpa gruppen 

vidare till, och genom, de övriga faserna. 

Rätt förutsättningar 

Innan debriefingen startar är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för en givande övning 

med efterföljande debriefing. Detta förberedande arbete kan delas in i två delar, "debrief 

prep" och "pre-brief". Under "debrief prep" ingår förberedelser innan övningen börjar, i form 

av logistik, lokaler och möblering av de utrymmen som kommer att användas vid både 

övning och debriefing. Möbleringen bör sträva mot att undvika uppdelning i olika 
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grupperingar och en känsla av ”vi mot dem”. Lämpligast är en cirkel- eller u-formad 

uppställning av stolar. Under "pre-brief" tydliggörs syftet med övningen för deltagarna och 

övningsförutsättningarna, samt roller och förväntningar. Här klargörs även rutin kring 

sekretess, det vill säga att det som sägs och görs under övningen stannar hos deltagarna. 

När övningen sedan är genomförd är det viktigt att övningsledaren pratar sig samman med 

eventuell facilitator eller annan person som deltagit i genomförandet av övningen, detta för 

att få en komplett bild och bryta ut de punkter som kommer vara huvudfokus under 

debriefingen. 

Reaktionsfas 

Reaktionsfasen inleds gärna med hjälp av generella eller större frågor som ”Hur gick det?” 

eller ”Hur kändes det?” Här får man en uppfattning om vilka områden deltagarna vill ta upp, 

och hur deltagarna uppfattat genomförandet av övningen. Nästa steg brukar innebära en 

genomgång av förutsättningarna då övningen inleddes, vilka som var på plats, vad var det 

för typ av patient, och vilka de inledande åtgärderna var. Efter detta rullar diskussionen ofta 

på. Som övningsledare gäller det att se till att alla kommer till tals, och att gruppen inte 

”fastnar” vid något moment i reflektionen. 

Förståelsefas 

Då detta är gjort går man över i förståelsefasen. Be gruppen identifiera några områden att 

belysa. Det brukar vara bäst att inleda med medicinska (tekniska) områden, och därefter gå 

över på icke-tekniska färdigheter som kommunikation och ledarskap. Fokus ska alltid vara på 

beteenden och inte personligheter. 

Det är viktigt att man är överens i gruppen om ett antal punkter att fokusera på, annars rinner 

diskussionen ofta iväg och drar ut på tiden. Genom att involvera hela gruppen blir det lättare 

att ändra fokus vid behov och öka den gemensamma förståelsen och bilden av den 

genomförda övningen. Det är viktigt att vara flexibel och låta deltagarna styra innehållet i 

diskussionen, men även att gå in och bryta om diskussionen glider ifrån de punkter man 

gemensamt beslutat fokusera på. 

Summeringsfas 

Efter detta är det dags för summeringsfasen. Här är det bra att använda sig av följande tre 

frågor ”Vad gick bra och varför?”, ”Vad kan göras bättre nästa gång?” och ”Hur ska det göras 

bättre nästa gång?”. 

Avsluta genom en summering kopplad till syftet med övningen. 

För en fördjupning ämnet och förslag till olika modeller för debriefing hänvisas till: 

• Plus/Delta Debriefing 

• Modified Plus Delta (Miller) 

• TeamSTEPPS – Debrief checklist 

• DIMS – Dansk Institut for Medicinsk Simulation 

• KlinSim - Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering 
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