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Crew Resource Management – CRM 
på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Syftar till att skapa en 
säkerhetskultur genom att:

 Träna team i samarbete och 
standardiserad 
kommunikation

 Arbeta med att standardisera 
arbetssätt med hjälp av 
säkerhetsverktyg för att stötta 
tillämpning av teamarbete 
och fånga upp fel innan de 
kan skada patienten.



Vad är ett team?

Ett team är två eller fler individer som arbetar tillsammans för att uppnå ett
uttalat och gemensamt mål, 
har specifika kompetenser och roller, använder gemensamma resurser och k
ommunicerar för att koordinera och anpassa samarbetet till förändringar.

Brannick MT, Prince C. An overview of team performance 
measurement. In: Brannick MT, Salas E, Prince C, eds. Team 
performance assessment and measurement. Mahwah: Lawrence 
Erlbaum Associates, 1997: 3–16.



Grundläggande CRM utbildning

Skapa effektiva och 
patientsäkra team
Känna igen risksituationer
Kommunikation
Beslutsfattande
Erfarenhetsbearbetning



Hjälpmedel till standardiserade 
arbetssätt



Hur vet vi att det fungerar? 
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Andel op där 
checklistan används
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Situationsmedvetenhet

Vad har häntVad har hänt

Vad händer just nuVad händer just nu

Vad skulle kunna händaVad skulle kunna hända



Gemensam bild av vad som händerGemensam bild av vad som händer



Hur uppnår man en gemensam bild

 Dela viktig information

 Tydlig kommunikation

 SBAR vid rapport eller 
konsultation

Status använd
ABCDE
Status använd
ABCDE

Lyft riskerLyft risker

Utvärdera/omvärderaUtvärdera/omvärdera

Skapa trygghetSkapa trygghet

Tänk högtTänk högt

Closed loopClosed loop

SammanfattaSammanfatta

Använd hjälpmedelAnvänd hjälpmedel



Vi håller liv i CRM genom vår grundutbildning. 
CRM utbildning för all personal erbjuds två gånger/termin i 
samband med introduktionsdagar
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