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Ágrip 

Bakgrunnur: Rannsóknir benda til þess að misbrestir í samskiptum séu meginástæða alvarlegra atvika 

á skurðstofum. Árangursrík samskipti og þverfagleg teymisvinna á skurðstofum eru því talin vera 

lykilþættir í öruggri þjónustu við sjúklinga. Notkun hermináms til þjálfunar í heilbrigðisþjónustu hefur 

aukist verulega á undanförnum árum og er talin árangursrík aðferð til að bæta samvinnu og samskipti 

þverfaglegra skurðstofuteyma. 

Tilgangur: Að varpa ljósi á og samþætta rannsóknarniðurstöður birtra fræðigreina um það hvort 

mælanlegur árangur hljótist af að þjálfa samskipti og þverfaglega teymisvinnu á skurðstofum með 

herminámi. 

Aðferð: Kerfisbundin fræðileg samantekt rannsóknarniðurstaðna birtra fræðigreina frá árunum 2013 til 

2020. Heimildaleit var gerð í gagnagrunnum PubMed, Cinahl, Scopus, ProQuest og Web of Science. 

Notuð voru leitarorðin: Simulation, in situ simulation, non-technical skills, communication, anesthesia, 

operation, surgery, OR team, interprofessional og operating room. 

Niðurstöður: Heimildaleit skilaði 1743 niðurstöðum en 12 rannsóknir uppfylltu inntökuskilyrði 

samantektarinnar, helmingur voru meðferðarrannsóknir með hálftilraunasniði en helmingur 

áhorfsrannsóknir. Í tíu rannsóknum af tólf kom fram marktækur munur á teymisvinnu og samskiptafærni 

fyrir og eftir herminám. Í tveimur rannsóknum kom fram að samskiptafærni hafði marktæk áhrif á hversu 

hratt var brugðist við í bráðaaðstæðum og að samskiptafærni varð einnig marktækt verri í 

bráðaaðstæðum hermináms. Í tveimur rannsóknum hafði starfsreynsla þátttakenda bæði áhrif á 

frammistöðu og eigið frammistöðumat í herminámi. Viðhorf þátttakenda rannsóknanna til hermináms 

var jákvætt og fram kom að herminám stuðlaði að jákvæðum hegðunarbreytingum og bætti 

öryggismenningu. 

Ályktun: Mikilvægt er að leita leiða til að efla samskipti og teymisvinnu og stuðla þannig að bættri 

útkomu og auknu öryggi fyrir sjúklinga sem gangast undir skurðaðgerðir. Herminám hefur marktæk 

jákvæð áhrif á samskiptafærni og teymisvinnu á skurðstofum og er því öflug aðferð til þjálfunar á þeim 

þáttum. Gæði rannsókna voru í meðallagi miðað við stig gagnreyndrar þekkingar en þörf er á vönduðum 

rannsóknum um áhrif hermiþjálfunar á samskiptafærni og þverfaglega teymisvinnu á skurðstofum. 

 

Lykilorð: Samskiptafærni, teymisvinna, herminám, þjálfun, skurðstofur.
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Abstract 

Background: Breakdown of communication has been identified as the root cause of adverse events 

inside the operating room and effective communication and multidisciplinary teamwork is belived to be 

one of the key components for the safe delivery of patient care. The use of simulation-based training in 

healthcare has increased significantly in recent years and is considered to be an effective method of 

improving cooperation and communication in multidisciplinary surgical teams. 

Aim: To review published research and assess whether measurable results have been gained from 

simulation-based training of communication and multidisciplinary teamwork in the operating room. 

Method: A systematic review of published research from the years 2013-2020 was conducted. PubMed, 

Cinahl, Scopus, ProQuest and Web of Science were searched using the key words: Simulation, in situ 

simulation, non-technical skills, communication, anesthesia, operation, surgery, OR team, 

interprofessional and operating room. 

Results: The search yielded 1743 results, 12 studies met the inclusion criteria, half of which were quasi-

experimental studies and the other half were observational studies. Ten studies out of twelve revealed 

significant differences in teamwork and non-technical skills before and after simulation training. Two 

studies showed that non-technical skills had a substantial impact on crisis resolution and that non-

technical skills performance declines during simulated crisis. In two studies, participants' work 

experience affected both performance and self-assessments during simulation-based training. 

Participants' attitudes towards simulation-based training were positive and simulation contributed to 

positive behavioral changes and improved safety culture. 

Conclusion: It is important to seek ways to enhance communication and teamwork and thus improve 

patient outcomes and increase patient safety. Simulation significantly improves non-technical skills and 

teamwork in the operating room and is a powerful training method. The level of evidence of the research 

was moderate, but further research about the effects of simulation-based training on communication 

and multidisciplinary teamwork in the operating room is needed. 

 

Key words: Non-technical skills, teamwork, simulation, training, operating room.
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1 Inngangur 

Árlega hljóta milljónir sjúklinga varanlegan skaða eða deyja af völdum alvarlegra atvika sem upp koma 

á heilbrigðisstofnunum. Rannsóknir hafa sýnt að allt að 10% allra þeirra sjúklinga sem eru innlagðir á 

sjúkrahús verði fyrir alvarlegum atvikum en það gera um 42,7 milljón atvik árlega (Jha o.fl., 2013; Kohn, 

Corrigan og Donaldson, 2000; Weller og Boyd, 2014). Því er ákaflega mikilvægt að leita leiða til að 

draga úr og koma í veg fyrir alvarleg atvik með það að markmiði að stuðla að og tryggja öryggi sjúklinga 

(Weller og Boyd, 2014). Í ljósi þess fjölda alvarlegra atvika sem upp koma í heilbrigðisþjónustu lagði 

Alþjóða Heilbrigðisstofnunin (e. World Health Organization) fram skýrslu árið 2009 þar sem 

megináhersla var lögð á aukið öryggi sjúklinga á heimsvísu (WHO, 2009). 

Grunnstoðir nútíma heilbrigðisþjónustu eru byggðar á árangursríkri þverfaglegri teymisvinnu þar sem 

þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks reiða sig á árangursrík samskipti og gott samstarf til að stuðla að 

og tryggja árangursríka og örugga útkomu fyrir sjúklinga. Komi upp misbrestur í samskiptafærni (e. non-

technical skills) og teymisvinnu þá leiðir það til aukins álags og streitu á starfsfólk, óskilvirkari þjónustu 

og lakari umönnun sjúklinga. Misbrestur í samskiptafærni hefur því bein tengsl við alvarleg atvik sem 

upp hafa komið í heilbrigðisþjónustu en talið er að allt að 60-70% alvarlegra atvika megi rekja beint til 

misbrests í samskiptum og teymisvinnu (Weller, Boyd og Cumin, 2014).  

Misbrestur í samskiptafærni er einnig meginástæða alvarlegra atvika sem upp koma á skurðstofum. 

Skurðstofuumhverfið er flókið og krefjandi umhverfi sem samanstendur af einstaklingum úr mismunandi 

fagstéttum, flókinni tækni og búnaði, aðgerðum og krefjandi uppákomum. Árangursrík samskipti og 

þverfagleg teymisvinna á skurðstofum er því talin vera lykillinn að öruggri þjónustu við sjúklinga (Parush 

o.fl., 2011; Weller og Boyd, 2014). 

Svæfingahjúkrunarfræðingar á skurðstofum starfa í tímabundnum teymum þar sem breytingar geta 

orðið á skurðstofuteyminu á meðan á aðgerð stendur og/eða á milli aðgerða (Wunder, 2016). Það gerir 

það að verkum að einstaklingar innan teymisins hafa lítið svigrúm til að átta sig hver á öðrum, hlutverkum 

hver annars og getu (Phitayakorn, Minehart, Hemingway, Pian-Smith og Petrusa, 2015; Weller og Boyd, 

2014; Wunder, 2016). Þannig getur orðið skortur á sameiginlegum skilningi (e. shared mental model) 

innan teymisins, það er skilningi á markmiðum, verkefnum, ábyrgð og getu hver annars, en slíkur skortur 

getur komið í veg fyrir árangursrík samskipti og að teymið nái fram markmiðum sínum (Weller og Boyd, 

2014). Meginforsendur árangursríkra samskipta og teymisvinnu eru taldar vera traust, gagnkvæm 

virðing og sameiginlegur skilningur teymismeðlima (Salas, Sims og Burke, 2005; Weller og Boyd, 2014). 

Árangursrík samskipti milli meðlima skurðstofuteyma eru því nauðsynleg til að koma í veg fyrir og draga 

úr líkum á mistökum (Gjeraa, Spanager, Konge, Petersen og Østergaard, 2016).  

Mikilvægt er að nýta gagnreynda þekkingu til þjálfunar á samskiptum og þverfaglegri teymisvinnu 

skurðstofuteyma (Gjeraa o.fl., 2016) og hafa rannsóknir sýnt fram á að þjálfun hefur marktæk jákvæð 

áhrif á teymisvinnu, hegðun og viðhorf teymisins auk jákvæðrar útkomu fyrir sjúklinga (Weller og Boyd, 

2014). Síðustu áratugi hefur notkun hermináms (e. simulation) við þjálfun á mannlegri og klínískri færni 

færst mikið í aukana en þá eru verklegar æfingar settar upp sem raunveruleg klínísk tilfelli. Herminám 

hefur hvetjandi áhrif á starfsfólk þegar kemur að þjálfun teymisvinnu og hvatningu til hegðunarbreytinga, 

í þeim tilgangi að draga úr alvarlegum atvikum. Rannsóknir hafa sýnt að eftir herminám hefur 
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frammistaða fagfólks batnað ásamt því að stuðla að bættri útkomu fyrir sjúklinga. Þátttakendur í 

herminámi hafa einnig talið herminám öfluga leið til færniþjálfunar í teymisvinnu (Stevens o.fl., 2012). 

Herminám hefur verið notað til að veita fagfólki öruggt en raunverulegt umhverfi til þjálfunar, þar sem 

tækifæri gefst til að æfa erfiðar og krefjandi uppákomur án þess að það ógni raunverulega öryggi 

sjúklinga (Lee, Pais, Kelling og Anderson, 2018). Herminám á heimavelli (e. in-situ simulation) er þegar 

herminám er sett upp í því klíníska umhverfi sem fagfólk starfar í, eins og til dæmis inni á skurðstofum. 

Þá eru tilfelli sett upp innan deildar eða starfseiningar og mannskapur, upplýsingar, tæknilegur búnaður 

og kerfi innan deildar/einingar eru nýtt við þjálfunina. Þannig er herminám á heimavelli áhrifarík leið til 

þjálfunar á klínískri færni í raunaðstæðum og einnig til þess að koma auga á mannlega og tæknilega 

þætti sem eru vel gerðir og þá sem hægt er bæta (Guise og Mladenovic, 2013; Patterson, Geis, Falcone, 

LeMaster og Wears, 2013).  

Með þjálfun fagfólks í meginþáttum samskiptafærni eins og næmi á aðstæðum (e. situational 

awareness), samskiptum og leiðtogahæfni má auka hæfni þeirra í samskiptafærni og þannig draga úr 

líkum á og koma í veg fyrir alvarleg atvik á skurðstofum. Einnig bætir þjálfun öryggismenningu innan 

deildar og stofnunar, dregur úr misbresti í samskiptum og bætir teymisvinnu (Weller og Boyd, 2014). 

Hægt er að koma í veg fyrir mörg alvarleg atvik sem upp koma í heilbrigðisþjónustu og getur þjálfun á 

samskiptafærni haft þar marktæk áhrif til fækkunar atvika sem leiða til varanlegs skaða og/eða dauða 

sjúklinga (Gjeraa o.fl., 2016). Því er ákaflega mikilvægt að þjálfa samskiptafærni og teymisvinnu og leita 

leiða sem draga markvisst úr misbresti í samskiptum. Þannig má bæta þjónustu og auka öryggi sjúklinga 

(Gjeraa o.fl., 2016; Weller og Boyd, 2014). 

1.1 Skilgreining hugtaka 

Ákveðin lykilhugtök koma fram í þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt en þau eru: samskiptafærni, 

sameiginlegur skilningur, teymisvinna, þverfagleg skurðstofuteymi, herminám og herminám á 

heimavelli. 

1.1.1 Samskiptafærni 

Hefur verið skilgreind þannig að það sé vitsmunaleg, félagsleg og persónuleg færni sem stuðlar bæði 

að bættri tæknilegri færni og öruggri og árangursríkri úrlausn verkefna (Flin, O´Connor og Crichton, 

2008; Gjeraa o.fl., 2016; Loup, Boggs, Luedi og Giordano, 2018; Wunder, 2016). Samskiptafærni hefur 

einnig verið flokkuð niður þegar hún er metin á skurðstofum en þar er henni skipt niður í fjóra 

meginflokka: næmi á aðstæður (e. situational awareness) (Gjeraa o.fl., 2016; Yule o.fl., 2008) en það er 

að allir séu meðvitaðir um framgang aðgerðarinnar, sjúklinginn sjálfan og teymisvinnuna í heild (Parush 

o.fl., 2011), ákvarðanatöku (e. decision making), samskipti og teymisvinnu (e. communication and 

teamwork) og leiðtogahæfni (e. leadership) (Gjeraa o.fl., 2016; Yule o.fl., 2008). 

1.1.2 Sameiginlegur skilningur 

Er það að teymismeðlimir hafi skilning á ábyrgð og getu hvers annars, hafi sameiginleg markmið og 

leggi sama skilning í þau verkefni sem teymið sinnir (Salas o.fl., 2005; Weller og Boyd, 2014). 

Sameiginlegum skilningi hefur einnig verið lýst á þann hátt að allir meðlimir teymis séu á sömu blaðsíðu, 
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þekkja þarfir hvers annars, komi auga á breytingar í starfsumhverfinu og bregðast við með viðeigandi 

hætti (Weller o.fl., 2014). 

1.1.3 Teymisvinna 

Þegar tveir eða fleiri einstaklingar vinna að sameiginlegu markmiði með því að nýta sameiginleg úrræði, 

samskipti og aðlögunarhæfni (Shear, Greenberg og Tokarczyk, 2013). 

1.1.4 Þverfagleg skurðstofuteymi 

Samanstanda vanalega af einum eða tveimur svæfingahjúkrunarfræðingum, svæfingalækni, 

skurðhjúkrunarfræðingum, skurðlæknum, ásamt sérnámslæknum, deildarlæknum og öðru starfsfólki 

sem mögulega kemur að aðgerðunum (Phitayakorn o.fl., 2015; Weller og Boyd, 2014). Í þessari 

samantekt á það við teymi fagfólks sem kemur að og sinnir sjúklingi sem kemur inn á heilbrigðisstofnun 

til skurðaðgerðar, þ.e. það fagfólk sem sinnir sjúklingi inni á skurðstofu. 

1.1.5 Herminám 

Þjálfun og kennsla þar sem líkt er eftir raunverulegu klínísku umhverfi, raunverulegum aðstæðum og 

ástandi. Það getur verið allt frá sýndarveruleika í tölvum yfir í hátæknilegt herminám þar sem notast er 

við gagnvirka herma sem eru hannaðir til að líkjast og líkja eftir raunverulegum sjúklingum, bæði í útliti 

og virkni (Shear o.fl., 2013). Herminám veitir þannig fagfólki öruggt umhverfi til þjálfunar og endurgjafar 

án þess að það ógni öryggi sjúklinga (Robertson, Dias, Yule og Smink, 2017).  

1.1.6 Herminám á heimavelli 

Er þegar herminám er sett upp í því klíníska umhverfi sem fagfólk starfar í, eins og til dæmis inni á 

skurðstofum. Þá eru tilfelli sett upp innan deildar eða starfseiningar á sama hátt og í hefðbundnu 

herminámi en mannskapur, upplýsingar, tæknilegur búnaður og kerfi innan deildar/einingar eru einnig 

nýtt við þjálfunina (Guise og Mladenovic, 2013; Patterson o.fl., 2013). 

1.2 Gildi samantektar fyrir svæfingahjúkrunarfræði 

Svæfingahjúkrunarfræðingar á skurðstofum starfa í síbreytilegum þverfaglegum skurðstofuteymum, þar 

sem breytingar geta orðið á skurðstofuteyminu á meðan á aðgerð stendur og/eða á milli aðgerða 

(Wunder, 2016). Þar af leiðandi verða svæfingahjúkrunarfræðingar og skurðhjúkrunarfræðingar ásamt 

öðrum fagstéttum að reiða sig á áhrifarík og árangursrík samskipti og teymisvinnu til að stuðla að öruggri 

útkomu og þjónustu við sjúklinga. Vinnuumhverfi skurðstofa er mjög krefjandi og hjúkrunarfræðingar 

sem þar starfa gegna lykilhlutverki þegar kemur að því að tryggja árangursríka teymisvinnu og samskipti. 

Í rannsókn Miller, Riley og Davis (2009) á teymisvinnu er bent á að misbrestur í samskiptafærni og 

teymisvinnu geti orðið vegna þess að teymi starfi í flóknu og krefjandi starfsumhverfi þar sem gert er ráð 

fyrir öryggi án þess þó að öryggi sé tryggt. Síbreytileg samsetning teyma eins og skurðstofuteyma geti 

þannig dregið úr þeim áreiðanleika sem krafist er til að tryggja stöðuga og örugga umönnun sjúklinga. 

Þar af leiðandi er mikilvægt að leita leiða til að efla samskipti og þverfaglega teymisvinnu á skurðstofum 

því þannig má stuðla að bættri útkomu og auknu öryggi fyrir sjúklinga sem gangast undir skurðaðgerðir. 
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Með þjálfun fagfólks á meginþáttum mannlegra samskipta mætti auka hæfni þeirra í samskiptafærni 

(Weller og Boyd, 2014) og gæti sú þjálfun haft marktæk áhrif til fækkunar atvika sem leiða til varanlegs 

skaða og/eða dauða sjúklinga (Gjeraa o.fl., 2016). Einnig hafa rannsóknir sýnt að þjálfun bætir 

öryggismenningu innan deildar og stofnunar, dregur úr misbresti í samskiptum og bætir teymisvinnu 

(Weller og Boyd, 2014). Því er ákaflega mikilvægt að þjálfa samskiptafærni og teymisvinnu, leita 

markvissra leiða til að draga úr misbresti í mannlegum samskiptum og bæta þannig þjónustu og auka 

öryggi sjúklinga (Gjeraa o.fl., 2016; Weller og Boyd, 2014). Notkun hermináms til þverfaglegrar þjálfunar 

í heilbrigðisþjónustu er talin öflug tækni til að efla og bæta samvinnu og samskipti þverfaglegra teyma. 

Herminám er talin nauðsynleg gagnvirk kennslutækni innan hjúkrunarfræði vegna þess að hún veitir 

tækifæri til að meta þroska, vitsmunalega og tilfinningalega færni einstaklinga og teyma (Pinar, 2015). 

Herminám á heimavelli veitir síðan fagfólki tækifæri til þjálfunar í klínískri færni í raunaðstæðum og 

þannig má koma auga á mannlega og tæknilega þætti sem eru vel gerðir og þá sem hægt er bæta 

(Guise og Mladenovic, 2013; Patterson o.fl., 2013).  

Þannig má færa rök fyrir því að herminám ætti að vera órjúfanlegur partur af daglegu starfi á 

skurðstofum. Það gæti stuðlað að góðum samskiptum og árangursríkri þverfaglegri teymisvinnu sem 

myndi leiða til bættrar útkomu og aukins öryggis fyrir sjúklinga. Til eru rannsóknir um það hvaða áhrif 

samskiptafærni og teymisvinna á skurðstofum hefur á útkomu og öryggi sjúklinga og nokkrar 

kerfisbundnar fræðilegar samantektir hafa verið gerðar um samskiptafærni þverfaglegra 

skurðstofuteyma. Svæfingahjúkrunarfræðingar gegna afar veigamiklu hlutverki þegar kemur að 

samskiptum og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum. Því er mikilvægt að varpa ljósi á og samþætta 

þá þekkingu sem til er um það hvort mælanlegur árangur hljótist af því að þjálfa samskipti og þverfaglega 

teymisvinnu á skurðstofum með herminámi. Slík samþætting leggur þekkingargrunn að þróun og þjálfun 

á samskiptafærni og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum en þannig má færa rök fyrir mikilvægi 

þeirrar þjálfunar. Því mætti nýta niðurstöður þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar til 

rökstuðnings og framþróunar í þjálfun þverfaglegrar teymisvinnu og mannlegra samskipta á 

skurðstofum.  

1.3 Fræðileg samantekt 

Í ljósi hás hlutfalls alvarlegra atvika í heilbrigðisþjónustu lagði Alþjóða Heilbrigðisstofnunin fram skýrslu 

árið 2009 þar sem megináhersla var lögð á aukið öryggi sjúklinga á heimsvísu (WHO, 2009) en árlega 

hljóta milljónir sjúklinga varanlegan skaða eða deyja af völdum alvarlegra atvika sem upp koma á 

heilbrigðisstofnunum (Jha o.fl., 2013; Kohn o.fl., 2000; Weller og Boyd, 2014). Misbrestur í 

samskiptafærni hefur bein tengsl við alvarleg atvik sem upp hafa komið í heilbrigðisþjónustu en talið er 

að allt að 60-70% alvarlegra atvika megi rekja beint til misbrests í samskiptum og teymisvinnu (Weller 

o.fl., 2014). Í hááhættu vinnuumhverfi eins og við svæfingar er talið að allt að 80% alvarlegra atvika megi 

rekja beint til mannlegra þátta (e. fuman factors) (Wunder, 2016). Gordon, Darbyshire og Baker (2012) 

bentu á það í kerfisbundinni fræðilegri samantekt sinni að ekki væri einungis hægt að einblína á klíníska 

færni til að reyna að koma í veg fyrir atvik heldur væri mikilvægt að leggja áherslu á samskiptafærni. 

Einnig var bent á að þrátt fyrir mikilvægi góðrar samskiptafærni var til langs tíma ekki lögð mikil áhersla 

á þá þætti í fræðilegu námsefni og við menntun heilbrigðisstarfsfólks. Þverfræðileg námskeið eru að 
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byrja að ryðja sér til rúms í grunnnámi heilbrigðisgreina en slík námskeið og þjálfun hefur skort í 

framhaldsnámi (Sóley S. Bender o.fl., 2018). Nemar í svæfingahjúkrunarfræði eru þar að engu 

undanskildir en þeir hafa oft fengið takmörkuð tækifæri og kennslu til að þróa og þjálfa mannlega færni 

í klínískum aðstæðum á skurðstofum áður en þeir hefja þar störf. Þegar nám í svæfingahjúkrunarfræði 

er skipulagt er mikilvægt að setja öryggi sjúklinga í forgang og hafa það í huga að rannsóknir hafa sýnt 

fram á að skortur á samskiptafærni er oft orsök mannlegra mistaka (Gordon o.fl., 2016; Wunder, 2016). 

1.3.1 Samskiptafærni og árangursrík teymisvinna 

Fyrir rúmlega 40 árum leiddu rannsóknir á flugslysum í ljós að misbrestur í samskiptafærni var 

meginástæða alvarlegra flugslysa (Guise og Mladenovic, 2013; Loup o.fl., 2018). Flugiðnaðurinn var 

fyrstur til að benda á hversu mikil áhrif samskiptafærni hefur á öryggi. Fræðimenn hafa nýlega bent á 

að svæfinga- og skurðstofuumhverfið eigi það sameiginlegt með fluginu að vinnuumhverfi þeirra sé bæði 

flókið og streituvekjandi og því hafi misbrestur í samskiptafærni einnig reynst helsta ástæða alvarlegra 

atvika í svæfingum (Loup o.fl., 2018). Samskiptafærni felur í sér vitsmunalega, félagslega og 

persónulega færni sem stuðlar að bættri tæknilegri færni og öruggri og árangursríkri úrlausn verkefna 

(Flin o.fl., 2008; Gjeraa o.fl., 2016). Undir samskiptafærni falla þættir eins og næmi á aðstæður, 

ákvarðanataka, leiðtogahæfni, samskipti og teymisvinna (Gjeraa o.fl., 2016; Loup o.fl., 2018; Nguyen, 

Elliot, Watson og Dominguez, 2015; Yule o.fl., 2008). Þegar talað er um misbrest í samskiptafærni er 

oftast átt við misbrest í samskiptum, lélega stjórnun og/eða það að einstaklingar tali ekki upphátt (Gjeraa 

o.fl., 2016). Nguyen o.fl. (2015) bentu á það í rannsókn sinni að misbrestur í samskiptafærni er mun 

oftar rót alvarlegra atvika á skurðstofum heldur en að rekja megi atvikin til tæknilegra mistaka. Það 

samræmist ábendingum fræðimanna í grein Loup o.fl. (2018) þar sem bent er á að góð samskiptafærni 

bæti frammistöðu starfsfólks og dragi úr tíðni atvika. 

Í kerfisbundinni fræðilegri samantekt Weller og Boyd (2014) kom fram að meðlimir skurðstofuteyma 

hafa oft og tíðum takmarkaðan skilning á hlutverkum og faglegri getu annarra fagstétta innan teymisins 

og getur það leitt til ágreinings og komið í veg fyrir árangursríkt samstarf. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

hvaða þættir einkenna árangursríka teymisvinnu en út frá þeim settu Salas o.fl. (2005) fram líkan um 

grunnstoðir árangursríkrar teymisvinnu. Líkanið byggir á fimm meginþáttum en þeir eru:  

1. Afstaða teymis: það er að teymismeðlimir vinni að sameiginlegum markmiðum, taki tillit til 

hegðunar hvers annars og að lögð sé áhersla á markmið teymissins í heild frekar en að 

persónulegum markmiðum ákveðinna teymismeðlima sé náð. 

2. Aðlögunarhæfni: það er að teymið geti aðlagast breyttum aðstæðum sem upp koma í 

starfsumhverfinu. Tryggja þarf sveigjanleika og að teymið geti metið og endurskipulagt sig 

eftir því sem aðstæður breytast. 

3. Stuðningur innan teymis (e. backup behaviour): það er að þekkja ábyrgð og koma auga á 

þarfir annarra teymismeðlima. Með því er átt við stuðning, endurgjöf og að deila álagi milli 

teymismeðlima þegar vinnuálag er mikið. 
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4. Sameiginlegt eftirliti með frammistöðu: það er hæfileiki teymismeðlima til að hafa 

sameiginlegan skilning á umhverfi sínu og geta þannig fylgst með frammistöðu hvers annars, 

komið auga á hugsanleg mistök og/eða villur og þannig minnkað líkur á atvikum. 

5. Leiðtogi eða leiðtogahæfni: það er hæfni til að leiðbeina og samhæfa störf teymismeðlima, 

leggja mat á frammistöðu teymisins, útdeila verkefnum og stuðla að þróun þekkingar, færni 

og getu innan teymis. Einnig tekur það til áætlanagerðar, skipulagningar og hvatningar, þar 

sem stuðlað er að jákvæðum og góðum starfsanda ásamt því að ýta undir sjálfstæði, öryggi 

og frumkvæði teymismeðlima. 

Það sem síðan rennir styrkari stoðum undir þessa fimm grunnþætti árangursríkrar teymisvinnu er 

sameiginlegur skilningur teymismeðlima, gagnkvæmt traust og stöðluð samskiptikerfi, eins og staðfest 

samskipti (e. closed loop communication). Sameiginlegur skilningur teymismeðlima gengur út á það að 

teymið hafi sameiginlegan skilning á verkefnum, markmiðum og getu hvers annars sem síðan tryggir 

samhæfða skipulagða starfsheild. Gagnkvæmt traust byggir á því að einstaklingar innan teymisins 

treysti því og trúi að allir séu að gera sitt besta ásamt því að vernda hagsmuni hvers annars. Að lokum 

styrkir það teymisvinnuna að nýta sér stöðluð samskiptakerfi á borð við staðfest samskipti. Þá er 

samskiptunum háttað þannig að sá sem sendir frá sér upplýsingar/leiðbeiningar tryggir að sá sem tekur 

á móti þeim hafi móttekið og skilið upplýsingarnar/leiðbeiningarnar rétt. Það er gert með því móti að 

móttakandinn endurtekur/staðfestir þær upphátt eftir móttöku (Salas o.fl., 2005; Weller og Boyd, 2014). 

Fræðimenn hafa bent á að til þess að ná þessum fimm þáttum árangursríkrar teymisvinnu sé algert 

lykilatriði að samskipti innan teymis og á milli teymismeðlima séu góð (Weller o.fl., 2014). Í fræðigrein 

Weller o.fl. (2014) var bent á að þegar horft er til meginþátta árangrursríkrar teymisvinnu innan 

heilbrigðisþjónustu þá hefur sameiginlegur skilningur teymismeðlima mestu áhrifin á teymisvinnuna. 

Sameiginlegum skilningi teymis er oft lýst á þann hátt að allir meðlimir teymisins séu á sömu blaðsíðu 

en án þess getur teymið ekki fyllilega lagt sitt af mörkum þegar kemur að ákvarðanatöku og við úrlausn 

vandamála. Þau bentu einnig á að til þess að teymi nái að öðlast sameiginlegan skilning og tryggja 

árangursríka teymisvinnu þá sé upplýsingamiðlun milli teymismeðlima algert grundvallaratriði. Guise og 

Mladenovic (2013) bentu á það í fræðigrein sinni að einn algengasti samskiptavandinn er sá að 

teymismeðlimir hafi hvorki tamið sér að tala upphátt, og láta þannig hugsanir sínar og áhyggjur í ljós, 

eða lagt upp úr því að nýta stöðluð samskiptakerfi á borð við staðfest samskipti. 

Grunnstoðir nútíma heilbrigðisþjónustu eru eins og áður sagði byggðar á árangursríkri þverfaglegri 

teymisvinnu þar sem þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks reiða sig á árangursrík samskipti og gott 

samstarf til að stuðla að og tryggja árangursríka og örugga útkomu fyrir sjúklinga (Weller o.fl., 2014). Í 

fræðigrein Weller o.fl. (2014) var einnig bent á að ef upp komi misbrestur í samskiptafærni og 

teymisvinnu þá leiði það til aukins álags og streitu á starfsfólk, óskilvirkari þjónustu og lakari umönnun 

sjúklinga. Eigindleg rannsókn á teymisvinnu hjúkrunarfræðinga sýndi að árangursrík teymisvinna eykur 

starfsánægju hjúkrunarfræðinga, dregur úr streitu og eykur afköst og skilvirkni. Ásamt því aukast líkur á 

að hjúkrunarfræðingar haldist í vinnu þar sem teymisvinna er góð. Með góðri teymisvinnu aukast einnig 

gæði þjónustu, sjúklingar lýsa aukinni ánægju og upp koma færri atvik (Kalisch, Weaver og Salas, 2009). 

Árangursrík samskipti og þverfagleg teymisvinna á skurðstofum er því talin vera lykillinn að árangursríkri 

og öruggri þjónustu við sjúklinga (Parush o.fl., 2011; Weller og Boyd, 2014). 
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1.3.2 Áhrif mannlegra samskipta á skurðstofum 

Rannsóknir hafa bent á að misbrestur í samskiptafærni er meginástæða alvarlegra atvika sem upp koma 

á skurðstofum. Skurðstofuumhverfið er flókið og krefjandi umhverfi sem samanstendur af einstaklingum 

úr mismunandi fagstéttum, flókinni tækni og búnaði, aðgerðum og krefjandi uppákomum. Árangursrík 

samskipti og þverfagleg teymisvinna á skurðstofum er því talin vera lykillinn að öruggri þjónustu við 

sjúklinga (Parush o.fl., 2011; Weller og Boyd, 2014). 

Wunder (2016) benti á það í rannsókn sinni að svæfingahjúkrunarfræðingar á skurðstofum starfa í 

tímabundnum teymum þar sem breytingar geta orðið á skurðstofuteyminu á meðan á aðgerð stendur 

og/eða á milli aðgerða. Það hefur áður komið fram í rannsóknum að slík síbreytileg samsetning teyma, 

eins og skurðstofuteyma, hefur reynst draga úr þeim áreiðanleika sem krafist er til að tryggja stöðuga 

og örugga umönnun sjúklinga (Miller o.fl., 2009). Í eldri fræðigrein varðandi öryggi sjúklinga sem gangast 

undir skurðaðgerðir var bent á að skurðstofuteymi eru sett saman af ólíku fagfólki með mismunandi 

þjálfun, ólíkan bakgrunn og fagleg gildi. Það eykur líkur á misbresti í samskiptafærni, ágreiningi og á að 

upplýsingar séu rangtúlkaðar eða skili sér ekki (Etchells, O'Neill og Bernstein, 2003). Rannsóknir hafa 

sýnt að þessi stöðuga breyting á teymissamsetningu hefur einnig gert það að verkum að einstaklingar 

innan teymisins hafa lítið svigrúm til að átta sig hver á öðrum, hlutverkum hvers annars og getu 

(Phitayakorn, o.fl., 2015; Weller og Boyd, 2014; Wunder, 2016). En þegar horft er til meginþátta 

árangursríkrar teymisvinnu innan heilbrigðisþjónustu þá hefur sameiginlegur skilningur teymismeðlima 

mestu áhrif á teymisvinnuna samkvæmt Weller o.fl. (2014). Þessi skortur á sameiginlegum skilningi 

innan teymis getur þannig komið í veg fyrir árangursrík samskipti og að teymið nái fram markmiðum 

sínum (Weller og Boyd, 2014). Lingard o.fl. (2004) bentu á það í rannsókn sinni að skurðstofuteymi 

skorti oft samhæfingu og að samskipti milli teymismeðlima séu oft óstöðug, eigi sér stað of seint, séu 

óljós og óhnitmiðuð. Einnig bentu þau á að oft sé ekki tekið á vandamálum fyrr en þau séu orðin verulega 

aðkallandi og að lykilaðilar séu ekki hluti af samskiptunum eða komi of seint inn í samskiptin. Þau 

undirstrika einnig mikilvægi fyrirbyggjandi, nákvæmra og hnitmiðaðra samskipta og að mikilvægar 

upplýsingar berist viðeigandi aðilum á viðeigandi tímum en þannig megi tryggja sameiginlegan skilning 

og markmið teymis.  

Í rannsókn Parush o.fl. (2011) er bent á að til að skurðteymi nái sameiginlegum markmiðum sínum 

er mikilvægt að teymismeðlimir sýni hver öðrum gagnkvæman skilning, sinni sínum hlutverkum og séu 

meðvitaðir um að vinnuumhverfið taki sífelldum breytingum. Einnig er bent á að samhæfing sé ákaflega 

mikilvæg ásamt stöðugu upplýsingaflæði og góðum samskiptum. Hjá þeim kemur fram að næmi á 

aðstæður innan teymis snýst ekki um það að hver og einn teymismeðlimur sé meðvitaður um alla hluti 

eða að allir séu meðvitaðir um sama hlutinn á saman tíma. Fremur snúist þetta um að réttar upplýsingar 

komist til rétts aðila á réttum tíma og það krefst samhæfingar innan teymis. Því er það þróun og hegðun 

innan teymis sem byggir upp og viðheldur næmi á aðstæðum innan teymisins. Gott dæmi um næmi á 

aðstæður innan teymis kom einnig fram hjá Parush o.fl. (2011) en þar var tekið dæmi um aðstæður hjá 

skurðstofuteymum í hjartaskurðaðgerðum þegar komið er að þeim tímapunkti í opinni hjartaaðgerð að 

sjúklingur sé settur á hjarta- og lungnavél. Þá er mikilvægt að skurðlæknirinn sé fullviss um að 

sérfræðingur hjarta- og lungnavélar sé tilbúinn, vélin sé tilbúin og allt sé til reiðu svo hægt sé að setja 

sjúklinginn yfir á vélina. Einnig þarf skurðlæknirinn að vera fullviss um að svæfingin hafi gefið viðeigandi 
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lyf, í þessu tilfelli Heparín, áður en sjúklingurinn er settur á vélina. Þannig snýst næmi á aðstæður innan 

skurðteymisins bæði um verkefna- og teymismiðaðan skilning, það að allir séu meðvitaðir um framgang 

aðgerðarinnar, sjúklinginn sjálfan og teymisvinnuna í heild.  

Áhrif mannlegra samskipta á skurðstofum hafa mikið að segja þegar litið er til öryggis sjúklinga en 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á samskiptum skurðstofuteyma á meðan á skurðaðgerðum stendur 

sýna lægri dánartíðni meðal sjúklinga hjá þeim teymum sem viðhafa tíð og árangursrík samskipti heldur 

en hjá teymum þar sem samskiptin eru ekki eins góð (Mills, Neily og Dunn, 2008). Samkvæmt 

kerfisbundinni fræðilegri samantekt Gjeraa o.fl. (2016) er árangursrík samskiptafærni skurðstofuteyma 

nauðsynleg til að koma í veg fyrir og draga úr líkum á mistökum. Þar af leiðandi er mikilvægt að leita 

leiða til að efla samskipti og þverfaglega teymisvinnu á skurðstofum og stuðla þannig að bættri útkomu 

og auknu öryggi fyrir sjúklinga sem gangast undir skurðaðgerðir. 

1.3.3 Þjálfun þverfaglegra skurðstofuteyma í samskiptafærni 

Í kennslufræðum heilbrigðisstétta kemur fram að þverfagleg þjálfun felst í því að fagfólk þjálfar og lærir 

saman, af hvert öðru og um hvert annað, í þeim tilgangi að bæta samvinnu og gæði umönnunar. Einnig 

kemur fram að mikilvægt er að lögð sé rík áhersla á þjálfun teymisvinnu vegna þess að nútíma 

heilbrigðisþjónusta byggist að stórum hluta upp á kröfunni um árangursríka þverfaglega teymisvinnu. 

Þverfagleg þjálfun veitir fagfólki innsýn í störf hvers annars, sameiginlega þekkingu og færni í 

teymisvinnu, sem ýtir undir árangursríkt samstarf, skilvirkni og hágæða umönnun. Þjálfunin getur haft 

áhrif á hugsun og hegðun fagfólks á þann hátt að einstaklingar innan teymis kunna frekar að meta 

vinnuframlag annarra teymismeðlima. Einnig getur hún ýtt undir sameiginlegt skipulag og samvinnu 

teymisins í stað þess að hver og einn vinni sitt í hvoru lagi (Swanwick, 2013). Í rannsókn Miller o.fl. 

(2009) kemur fram að við teymisþjálfun er lögð áhersla á þjálfun hegðunar sem fagaðilar verða að temja 

sér til að ná á skilvirkan og áhrifaríkan hátt að verða hluti af teyminu. 

Crichton (2017) bendir á í fræðigrein sinni að í hááhættu vinnuumhverfi eins og atvinnuflugi og innan 

heilbrigðisþjónustu er mikil áhersla lögð á að teymi vinni vel og skili tilætluðum árangri. Einnig bendir 

hún á að það er ekki nóg að teymi séu mynduð af mörgum sérfræðingum heldur þurfa teymin að vera 

mjög fær til að hámarks árangri sé náð og til að öryggi sé tryggt. Þrátt fyrir að teymi séu mynduð þá er 

ekki sjálfkrafa hægt að gera ráð fyrir að þau virki vel og skili hámarks árangri. Í rannsókn Miller o.fl. 

(2009) er talað um að heilbrigðisstarfsfólk búi yfir yfirburðar færni við þjálfun tæknilegra þátta innan 

hverrar sérgreinar en þjálfun á samskiptafærni til að auka skilvirkni þverfaglegra teyma hafi gengið mun 

hægar. Einnig bentu þau á að ekki hafi verið lögð eins mikil áhersla á þjálfun mannlegra þátta eins og 

teymisvinnu en Weller o.fl. (2014) benda á að þjálfun samskipta eykur þekkingu fagfólks á grunnstoðum 

árangursríkrar teymisvinnu. Með þjálfun í samskiptafærni nái teymismeðlimir að kynnast hver öðrum, 

hlutverkum hvers annars og sjónarmiðum ásamt því að þjálfa upp hæfni í samskiptum og árangursríkri 

samskiptatækni. Þau telja að þannig megi ná fram sameiginlegum skilningi og markmiðum innan teymis 

en það hefur verið talið nauðsynlegt til að tryggja árangursrík samskipti, góða frammistöðu og hámarks 

árangur teyma. Samhliða þjálfun í samskiptafærni hafa verið þróuð mælitæki sem notuð eru til að meta 

áhrif þjálfunar. Mörg mismunandi mælitæki hafa verið þróuð og aðlöguð að sérhæfðum þverfaglegum 

teymum í heilbrigðisþjónustu en þau eru talin nauðsynleg til að hægt sé að leggja raunhæft mat á 
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samskiptafærni einstaklinga og teyma (Moll-Khosrawi o.fl., 2019; Repo, Rosqvist, Lauritsalo og 

Paloneva, 2019). 

Komið hefur fram í kerfisbundnum fræðilegum samantektum að ákaflega mikilvægt sé að þjálfa 

samskiptafærni og teymisvinnu, leita markvissra leiða til að draga úr misbresti í mannlegum samskiptum 

og bæta þannig þjónustu og auka öryggi sjúklinga (Gjeraa o.fl., 2016; Weller og Boyd, 2014). Notkun 

hermináms til þverfaglegrar þjálfunar í heilbrigðisþjónustu er talin öflug tækni til að efla og bæta 

samvinnu og samskipti þverfaglegra teyma (Pinar, 2015; Swanwick, 2013) og þannig má færa rök fyrir 

því að herminám ætti að vera órjúfanlegur partur af daglegu starfi á skurðstofum. Þannig mætti stuðla 

að góðum samskiptum og árangursríkri þverfaglegri teymisvinnu sem myndi leiða til bættrar útkomu og 

aukins öryggis fyrir sjúklinga. 

1.3.4 Notkun hermináms til kennslu og þjálfunar heilbrigðisstarfsfólks 

Í ljósi þess að árlega hljóta milljónir sjúklinga varanlegan skaða eða deyja af völdum alvarlegra atvika 

sem upp koma á heilbrigðisstofnunum hefur notkun hátæknilegs hermináms til þjálfunar aukist svo um 

munar (Nehring og Lashley, 2009). Aukin áhersla á öryggi sjúklinga og sú þekking og reynsla sem kemur 

frá traustum og áreiðanlegum stofnunum eins og úr flugheiminum hefur undirstrikað mikilvægi 

hermináms fyrir heilbrigðisstarfsfólk (Swanwick, 2013). 

Herminám getur verið allt frá sýndarveruleika í tölvum yfir í hátæknilegt herminám þar sem notast er 

við gagnvirka herma sem hannaðir eru til að líkjast og líkja eftir raunverulegum sjúklingum, bæði í útliti 

og virkni (Shear o.fl., 2013). Þar sem nám fer fram með vitsmunalegum og tilfinningalegum hætti þá 

hefur hjúkrunarfræðinám bæði farið fram í hefðbundnu fyrirlestraformi og einnig í klínísku umhverfi innan 

heilbrigðisstofnana. Herminám hefur síðan verið nýtt til að ýta enn frekar undir fræðilega þekkingu. Í 

mörg ár hefur því verið notast við mismunandi form hermináms við kennslu í hjúkrunarfræði og einnig 

við þjálfun starfandi hjúkrunarfræðinga (Nehring og Lashley, 2009). Í fræðigrein Pinar (2015) kemur fram 

að herminám er talin nauðsynleg gagnvirk kennslutækni innan hjúkrunarfræði vegna þess að hún veitir 

tækifæri til að meta þroska, vitsmunalega og tilfinningalega færni einstaklinga og teyma. Herminám 

byggir á kenningum um nám fullorðinna en þær byggja fyrst og fremst á því að hvati einstaklinga til 

náms kemur út frá upplifunum þeirra, reynslu, virkri þátttöku og því hversu viðeigandi námsefnið er. 

Herminám veitir þannig raunverulega reynslu sem stuðlar að lærdómi gegnum upplifanir og virka 

þátttöku einstaklinga (Kurup, Matei og Ray, 2017). 

Í kennslufræðum heilbrigðisstétta kemur fram að herminám er öflug kennsluaðferð þegar 

lærdómsmarkmið eru skýr og þjálfunin fer fram í öruggu umhverfi. Helstu kostir hermináms eru: sú virka 

endurgjöf sem fram fer við herminám, það að fá tækifæri til endurtekinnar þjálfunar, samþætting við 

aðrar kennsluaðferðir, getan til að skapa raunverulegar flóknar og krefjandi aðstæður, aðlögunarhæfni 

og fjölbreytileiki við kennslu og öruggt og styðjandi námsumhverfi. Þó er mikilvægt að herminám standi 

ekki eitt og sér heldur sé hluti af samþættri fjölbreyttri námskrá. Herminám kemur þó ekki í stað klínískrar 

reynslu en getur veitt góðan undirbúning fyrir störf á klínískum vettvangi (Swanwick, 2013). Kerfisbundin 

fræðileg samantekt Weller og Boyd (2014) bendir á að með herminámi megi sjá hvar misbrestir í 

samskiptafærni verða og þannig getur herminám stuðlað að breyttri hegðun og bættum samskiptum 

innan teyma. Fræðimenn benda einnig á að notkun hermináms til þverfaglegrar þjálfunar í 
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heilbrigðisþjónustu er talin öflug tækni til að bæta samvinnu og samskipti þverfaglegra teyma (Pinar, 

2015) ásamt því að auka faglega færni í krefjandi aðstæðum (Aggarwal o.fl, 2010). Því er herminám 

kjörin aðferð til þjálfunar fagfólks innan heilbrigðiskerfisins.  

Í rannsókn Wunder (2016) kemur fram að herminám getur verið einstaklega hentugt þjálfunarform 

fyrir nemendur í svæfingahjúkrunarfræði þar sem hægt er að fara frá því að þjálfa daglega rúntínu yfir í 

það að þjálfa fátíðar hááhættu uppákomur. Nemendur fá fræðilega kennslu um margar fátíðar hááættu 

uppákomur innan svæfinga en oft og tíðum koma þær ekki upp á meðan á náminu stendur og öðlast 

þeir þar af leiðandi enga klíníska færni í þeim aðstæðum. Þar getur herminám komið inn sem 

ákjósanlegur kostur til þjálfunar, því með hermináms tilfellum er hægt að æfa og upplifa atburði innan 

svæfinga í öruggu umhverfi. Rannsókn Erlinger, Bartlett og Perez (2019) sýndi að herminám getur 

hjálpað til við þjálfun gagnrýnnar hugsunar nemenda og auðveldað þeim að koma fyrr auga á mikilvæga 

áhættuþætti á meðan á skurðaðgerð stendur. Hjá Wunder (2016) kemur fram að herminám má líka nota 

til þess að meta þekkingu og færni svæfingahjúkrunarnema en einnig er hægt að þjálfa samskiptafærni 

með herminámi áður en ætlast er til að nemendur eigi í samskiptum við sjúklinga. Þannig er herminám 

ekki einungis nauðsynlegt til leiðbeiningar og þjálfunar fyrir nemendur heldur einnig til að leggja mat á 

hæfni svæfingahjúkrunarnema í samskiptafærni og tæknilegri færni. Hún bendir einnig á að þar sem 

misbrestur í samskiptafærni er rót flestra mannlegra mistaka þá er ákaflega mikilvægt að taka tillit til 

þess við skipulag náms í svæfingahjúkrun. 

Samkvæmt rannsókn Patterson o.fl. (2013) þá hefur regluleg þjálfun starfsfólks á skurðstofum með 

herminámi borið marktækan árangur þegar kemur að framgangi skurðaðgerða, ásamt því að stuðla að 

jákvæðri öryggismenningu innan starfseiningar. Wunder (2016) bendir á það í rannsókn sinni að 

herminám sé góð leið til að aðstoða starfandi svæfingahjúkrunarfræðinga við að aðlagast síbreytilegu 

vinnuumhverfi sínu og veitir þeim tækifæri til þjálfunar á nýrri tækni og færni innan svæfinga. Í rannsókn 

Hawkins o.fl. (2014) á upplifun svæfingahjúkrunarfræðinga af herminámi kom fram að þeim fannst sú 

þjálfun vera nauðsynlegur hluti af grunnþjálfun svæfingahjúkrunarfræðinga. Þau töldu herminám auka 

klíníska færni og vera góðan undirbúning fyrir klínísk störf. Einnig fannst þeim þau betur í stakk búin til 

að takast á við óvæntar og krefjandi uppákomur í svæfingum, en þeim fannst mikill kostur að fá tækifæri 

til að upplifa erfiðar áskoranir í svæfingum án þess að það ógnaði öryggi sjúklinga. 

1.3.5 Hátækni hermiþjálfun 

Í hátæknilegu herminámi er líkt eftir raunverulegum klínískum aðstæðum og þannig fær fagfólk tækifæri 

til að gera mistök og læra af þeim án þess að það hafi alvarlegar afleiðingar eða ógni öryggi sjúklinga. Í 

hátækni herminámi er notast við nokkuð raunverulega herma eða dúkkur sem geta sýnt 

lífeðlisfræðilegar breytingar en þeim má stjórna/fjarstýra í gegnum tilfellin. Hátækni herminám útheimtir 

þó ekki alltaf mikinn og flókinn tæknilegan búnað heldur fer það eftir því hvers konar tilfelli er verið að 

þjálfa og hver lærdómsmarkmiðin eru hverju sinni (Aggarwal o.fl, 2010).  

Herminámi má skipta í þrennt: forviðrun (e. briefing), tilfelli (e. simulation) og viðrun (e. debriefing). 

Herminámið gengur þannig fyrir sig að byrjað er á því að kynna herminámið, tilfellið og 

lærdómsmarkmið, eftir það er tilfellið sjálft keyrt og að lokum fer fram viðrun. Í herminámi er 

megináhersla lögð á viðrunina eftir tilfellið. Þá eru þátttakendur fengnir til að draga fram sameiginlega 
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sýn sína af tilfellinu. Þá er farið yfir framgang tilfellisins, hvað gerðist og upplifun hvers og eins. Síðan er 

farið yfir það hvernig teyminu gekk að vinna saman, hvernig samskiptin voru, hvaða hlutir gengu vel og 

hvaða hluti hefði mátt gera öðruvísi, ásamt því að draga fram lærdóm þátttakenda af tilfellinu. Í sumum 

tilfellum eru herminámstilfellin tekin upp og þá er hægt að fara yfir tilfellið í viðruninni en með þeim hætti 

geta einstaklingar séð frammistöðu teymisins, samskiptin og hvernig það hegðaði sér sjálft á meðan á 

tilfellinu stóð. Það auðveldar fólki að átta sig á hvaða hlutir gengu vel og hvað hefði getað gengið betur 

(Aggarwal o.fl, 2010). Í kerfisbundinni fræðilegri samantekt um notkun hermináms við þjálfun á 

teymisvinnu skurðstofuteyma kom fram að herminám veiti þannig fagfólki öruggt umhverfi til þjálfunar 

og endurgjafar án þess að það ógni öryggi sjúklinga (Robertson o.fl., 2017). 

Í kennslufræðum heilbrigðisstétta kemur fram að viðrunin eftir herminámið og endurgjöfin eru 

nauðsynleg til að einstaklingar nái að yfirfæra þjálfunina yfir á klínískar aðstæður (Swanwick, 2013). 

Fyrir mörgum árum bentu fræðimenn á að nýta megi samskonar viðrun og í herminámi í klínískri vinnu 

á skurðstofum. Með því er átt við að teymi sem vinna saman að aðgerð eða aðgerðum geti gefið sér 

tíma og gert stutta viðrun við lok hverrar aðgerðar eða við lok hvers vinnudags. Þá mætti fara yfir það 

hvernig teyminu gekk að vinna saman, hvernig samskiptin voru, hvað hafi gengið vel og hvað hefði mátt 

gera öðruvísi. Þannig geta einstaklingar og teymið í heild nýtt tækifærið og lagt áherslu á þann lærdóm 

sem draga má af daglegum viðfangsefnum. Gerðar hafa verið rannsóknir á þverfaglegum 

skurðstofuteymum sem hafa tamið sér að gera viðrun að vinnudegi loknum og þær sýndu bæði bætta 

þverfaglega teymisvinnu og betri klíníska útkomu (Leonard, Graham og Bonacum, 2004). 

1.3.6 Herminám á heimavelli 

Herminám á heimavelli á rætur sínar að rekja í flugheiminn, en fyrir rúmlega 40 árum leiddu rannsóknir 

á flugslysum í ljós að misbrestur í samskiptafærni var meginástæða alvarlegra flugslysa. Eftir það fóru 

fyrirtæki í flugrekstri í markvissa hermiþjálfun í samskiptafærni og teymisvinnu flugmanna (Guise og 

Mladenovic, 2013). Í rannsókn Miller o.fl. (2009) kemur fram að herminám á heimavelli fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk gengur út á það að tilfelli séu sett upp innan deildar/einingar og þar af leiðandi er 

fagfólk í sínu náttúrulega vinnuumhverfi. Þannig fái einstaklingar og teymi tækifæri til að taka þátt í og 

þjálfa mjög streituvekjandi uppákomur/aðstæður í fullkomlega öruggu umhverfi. Einnig kemur fram að 

reynt er að setja upp nákvæm og raunveruleg tilfelli þar sem áhersla er lögð á góð samskipti, þverfaglega 

teymisvinnu og flókna ákvarðanatöku. Guise og Mladenovic (2013) töluðu um það í fræðigrein sinni að 

þegar tilfellin eru sett upp er megináhersla lögð á viðbrögð einstaklinga innan teymisins og það hvernig 

tilfellið gengur fyrir sig en ekki skal leggja sérstaka áherslu á frammistöðumat einstakra eintaklinga innan 

teymisins. 

Í rannsókn Miller o.fl. (2009) kemur fram að herminám á heimavelli dregur upp nokkuð nákvæma 

mynd af því hvernig mannlegum samskiptum er háttað, hvernig samspil einstaklinga innan teymis er að 

virka og hvar sé hugsanlega hægt að gera betur. Þau benda á að hægt sé að draga fram hugsanir og 

tilfinningar hjá hverjum og einum þátttakanda ásamt því að fá teymið til að lýsa sameiginlegri upplifun 

sinni af tilfellinu. Þá er hægt að vinna með hugtök á borð við: hvað einkennir góð teymi (huglægt mat 

þátttakenda), hvernig er hegðun einstaklinga og teymisvinnan (hvað erum við að gera og segja) og 

heildar frammistöðumat teymis (hvað er mikilvægt og hvaða tilfinningar koma fram). Fræðimenn hafa 
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bent á og rannsóknir sýnt að herminám á heimavelli er áhrifarík leið til þjálfunar í klínískri færni í 

raunaðstæðum og einnig til þess að koma auga á mannlega og tæknilega þætti sem eru vel gerðir og 

þá sem hægt er bæta (Guise og Mladenovic, 2013; Patterson o.fl., 2013). 

Samkvæmt fræðunum eru helstu ástæður fyrir því að herminám á heimavelli er talið hagkvæmt 

þjálfunarform eftirfarandi: 

• Kennsluformið styður kenningar um nám og þjálfun fullorðinna: fagfólk er að þjálfa og æfa 

ákveðna færni í raunverulegum aðstæðum þar sem ætlast er til að færnin sé nýtt. Þannig er 

nemandinn virkur þátttakandi, sér mikilvægi nýrrar færni, ásamt því að gera sér grein fyrir 

hvernig nýta megi öll mannleg og tæknileg úrræði til árangurs.  

• Brúar bilið milli gagnreyndrar þekkingar og klínískra starfa: klínískir starfshættir eru alltaf 

töluvert á eftir nýjustu rannsóknarniðurstöðum en áætlað er að það geti tekið allt að 17 ár 

fyrir um 14% af rannsóknarniðurstöðum að verða teknar til notkunar í klínískri vinnu. 

• Eykur skilvirkni þjálfunar fyrir teymi í heilbrigðisþjónustu: Það getur verið ákaflega krefjandi 

fyrir umönnunaraðila, hjúkrunarfræðinga og starfsfólk að finna tíma til þjálfunar. Það getur 

verið kostnaðarsamt og erfitt í framkvæmd að yfirgefa vinnu þar sem nærveru þeirra er óskað 

eða ef það þarf að fara langan veg til að taka þátt í þjálfuninni. Í vinnuumhverfi 

heilbrigðisstarfsfólks er mikið álag og lítið svigrúm til að fagfólk fari frá umönnun sjúklinga til 

að þjálfa og auka umönnunarfærni sína. Herminám á heimavelli veitir þannig tækifæri til 

þjálfunar í klínískum aðstæðum án þess að fagfólk þurfi að yfirgefa vinnustaðinn. Þannig 

geta þverfagleg teymi sem vinna alla jafna á sama klíníska vettvangi, lært og þjálfað saman 

en þannig getur herminám á heimavelli verið ákaflega vænlegur kostur til þjálfunar (Guise 

og Mladenovic, 2013). 

1.3.7 Markmið samantektar og rannsóknarspurning 

Markmið þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar er að varpa ljósi á og samþætta 

rannsóknarniðurstöður birtra fræðigreina um það hvort mælanlegur árangur hljótist af að þjálfa samskipti 

og þverfaglega teymisvinnu á skurðstofum með herminámi. Einnig hvaða áhrif herminám hefur við 

þjálfun á samskiptafærni þverfaglegra skurðstofuteyma, hvort hermiþjálfun beri árangur og hvort hún 

valdi breytingum á teymisvinnu og samskiptum skurðstofuteyma. 

Því verður með kerfisbundinni fræðilegri samantekt rannsóknarniðurstaðna birtra fræðigreina frá 

árunum 2013 til 2020 leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

• Hver eru áhrif hermináms á teymisvinnu og samskipti í þverfaglegum skurðteymum?
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2 Aðferðir 

Aðferðafræði þessarar rannsóknar var kerfisbundin fræðileg samantekt (e. systematic literature review). 

Kerfisbundnar fræðilegar samantektir eru taldar vera hornsteinn gagnreyndrar þekkingar í 

heilbrigðisvísindum (Aromataris og Pearson, 2014; Sandelowski, 2008) og þannig besti 

þekkingargrunnur fyrir klínískar ákvarðanir (Aromataris og Pearson, 2014). Með kerfisbundinni fræðilegri 

samantekt fer fram gagnsæ, óhlutdræg og skipulögð samþætting rannsóknarniðurstaðna á ákveðnu 

viðfangsefni eða í tengslum við ákveðna rannsóknarspurningu. Þar er rannsóknum safnað kerfisbundið 

saman og helstu niðurstöður og viðeigandi upplýsingar dregnar fram úr hverri rannsókn fyrir sig (Polit 

og Beck, 2017). Aðferðafræðilegar forsendur þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar voru 

byggðar á leiðbeiningum Joanna Briggs Institute (2014) og Polit og Beck (2017) en heildarframsetning 

samantektarinnar tók mið af þeim. Farið var eftir vinnuskjali (e. protocol) þar sem þátttökuskilyrði, 

heimildaleit, val á rannsóknum, gagnrýnið mat rannsókna, útdráttur og samþætting gagna voru fyrirfram 

ítarlega skilgreind (Polit og Beck, 2017; Sandelowski, 2008). Við samþættingu rannsóknarniðurstaðna 

var stuðst við PRISMA yfirlýsinguna (e. Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-

Analysis) (Moher, Liberati, Tetzlaff og Altman, 2009) og einnig var miðað við leiðbeiningar Polit og Beck 

(2017). Þegar formfastri aðferðafræði PRISMA yfirlýsingarinnar er beitt þá er rannsóknarferlið ítarlega 

fram sett og gagnsætt sem gerir það að verkum að auðvelt er að endurtaka rannsóknina og sannreyna 

rannsóknarniðurstöður (Polit og Beck, 2017). 

Markmið þessa verkefnis var að varpa ljósi á það hvaða áhrif herminám hefur við þjálfun á 

samskiptum og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum. Ekki hafði áður verið gerð kerfisbundin fræðileg 

samantekt á því hvort mælanlegur árangur hljótist af því að þjálfa samskipti og þverfaglega teymisvinnu 

á skurðstofum með herminámi. Því féll aðferðafræði kerfisbundinnar fræðilegrar samantektar vel að 

markmiði þessa verkefnis en hún miðar að því að svara ákveðnum spurningum frekar en að gera 

almenna fræðilega samantekt um efnið. Með kerfisbundinni fræðilegri samantekt er ekki verið að koma 

fram með nýja þekkingu heldur sameina og samþætta þá þekkingu sem til er um efnið (Aromataris og 

Pearson, 2014; Polit og Beck, 2017). Þannig má nýta niðurstöðurnar til að varpa ljósi á það hvort 

herminám hafi mælanleg árhrif á samskipti og þverfaglega teymisvinnu á skurðstofum, hvaða þekking 

er til staðar og hvort þörf er á frekari þekkingu um efnið. Einnig má nýta niðurstöðurnar sem grunn að 

frekari rannsóknum á þessu efni en auk þess leggja þær þekkingargrunn að þjálfun og þróun samskipta 

og þverfaglegrar teymisvinnu á skurðstofum. 

2.1 Heimildaleit 

Heimildaleit var gerð á tímabilinu 15. september til 15. desember 2019 og miðaði hún að því að finna 

allar viðeigandi heimildir bæði útgefnar og óútgefnar sem áttu við viðfangsefni og rannsóknarspurningu 

samantektarinnar. Leitað var í rafrænum gagnasöfnum, rannsóknabönkum og almennt á internetinu og 

einnig var rýnt í heimildalista rannsóknagreina og viðeigandi tilvísanir. Heimildaleitin var gerð í þremur 

skrefum en í fyrsta lagi var gerð takmörkuð leit í:  

• PubMed  

• Cinahl 
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• Scopus 

• ProQuest 

• Web of Science  

Með þessari leit náðist að afmarka viðeigandi leitarorð sem fram komu í titlum, efnisþáttum og 

samantektum rannsóknargreina. Í öðru lagi voru viðeigandi leitarorð ásamt mögulegum samheitum 

leitarorða fundin út frá viðfangsefni og rannsóknarspurningu samantektarinnar. Þau voru síðan notuð til 

víðtækari og frekari heimildaleitar. Að lokum var farið yfir heimildalista rannsókna ásamt tilvísunum sem 

fram komu í skrefi tvö. Þannig var gengið úr skugga um að finna mætti allar viðeigandi heimildir fyrir 

samantektina. Við leit að heimildum var stuðst við PICOT (Population, Intervention/Issue of interest, 

Comparison, Outcome, Time) viðmiðin (Polit og Beck, 2017) og leitarorðin sem notuð voru eru herminám 

(e. simulation), herminám á heimavelli (e. in situ simulation), samskiptafærni (e. non technical skills), 

samskipti (e. communication), svæfing (e. anesthesia), aðgerð (e. operation og e. surgery), þverfagleg 

teymi (e. OR team og e. interprofessional) og skurðstofa (e. operating room). Sem dæmi um leit í 

gagnasafni Pubmed er: Simulation AND non technical skills en sú leit skilaði 255 niðurstöðum sem 

lesnar voru yfir og metið hvort þær samræmdust viðfangsefni og rannsóknarspurningu 

samantektarinnar. 

2.2 Inntökuskilyrði heimilda 

Inntökuskilyrði heimilda fyrir þessa rannsókn byggðust á titli, útdrætti, samantektum, lykilorðum og 

efnisþáttum rannsóknagreina. Stuðst var við eftirfarandi skilyrði við val á heimildum fyrir rannsóknina:  

• Rannsóknargreinar sem gefnar voru út frá árinu 2013 og þá helst frá og með árinu 2015. 

• Rannsóknargreinar væru skrifaðar á ensku. 

• Megindlegar rannsóknir þar sem metið var hvort mælanlegur árangur hlytist af því að þjálfa 

samskipti og þverfaglega teymisvinnu á skurðstofum með herminámi. 

• Megindlegar rannsóknir gerðar í umhverfi sem að auðvelt væri að heimfæra niðurstöðurnar 

yfir á vinnuumhverfi skurðstofa, t.d. rannsóknir frá bráðamóttökum. 

• Stóðust gagnrýnið mat á gæðum og aðferðafræði samkvæmt Joanna Briggs Institute (JBI) 

standardized appraisal tools based on study design appropriate for JBI reviews of 

effectiveness (sjá Appendix 3.2 regarding the JBI standardized appraisal tools) og JBI-

MAStARI (Meta-Analysis of Statistics Assessment and Review Instrument) sem sett var fram 

samkvæmt JBI reviewers manual (Joanna Briggs Institute, 2014).  

2.3 Gagnrýnið mat og val á heimildum 

Við lok heimildaleitar var sambærileg aðferðafræði notuð við yfirlestur allra þeirra rannsóknagreina sem 

talið var að gætu uppfyllt ofangreind inntökuskilyrði. Í fyrstu var lesið yfir titil, efnisþætti og útdrátt 

rannsóknarinnar. Ef sá lestur benti til að rannsóknin uppfyllti inntökuskilyrði samantektarinnar þá var 

rannsóknin lesin í heild sinni og gagnrýnið mat á gæðum og aðferðafræði rannsóknarinnar framkvæmt. 
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Gert var gagnrýnið mat á gæðum og aðferðafræði þeirra rannsókna sem uppfylltu inntökuskilyrði 

rannsóknarinnar en þar var bæði stuðst við JBI standardized appraisal tools og JBI-MAStARI sem sett 

var fram samkvæmt JBI reviewers manual (Joanna Briggs Institute, 2014). Heildarfjöldi stiga samkvæmt 

MAStARI viðmiðunum sem sett voru fram fyrir þessa samantekt voru 13 og setti nemandi þau skilyrði 

að rannsóknin yrði að skora að minnsta kosti 10 stig af 13 mögulegum til að vera partur af rannsókninni 

(sjá fylgiskjal 1 og fylgiskjal 2 um mat á gæðum rannsókna). Stæðist rannsóknin gagnrýnið mat á gæðum 

og aðferðafræði þá var hún tekin með í rannsóknina. Meðfram lestri þeirra rannsókna sem stóðust að 

fullu ofangreind inntökuskilyrði var þróað vinnuskjal þar sem helstu niðurstöður og viðeigandi 

upplýsingar voru dregnar fram úr hverri rannsókn fyrir sig og settar á skipulagðan hátt upp í töflu (sjá 

töflu 2). Þar voru dregnar fram upplýsingar um í hvaða landi rannsóknin var gerð, ártal, höfundar, 

rannsóknarsnið, gæðamat, úrtak og mælitæki. Einnig voru dregnar saman tölfræðilegar upplýsingar sem 

fram komu í niðurstöðum rannsóknanna, ásamt marktektarprófum og helstu niðurstöðum. Annar aðili, í 

þessu tilfelli leiðbeinandi, var fenginn til að meta hvort gæði rannsókna uppfylltu inntökuskilyrði 

samantektarinnar. Allar rannsóknargreinar sem teknar voru með í þessa samantekt voru því rýndar og 

samþykktar af tveimur aðilum. 
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3 Niðurstöður 

Í niðurstöðum verður farið yfir niðurstöður heimildaleitar, einkenni valdra rannsókna, rannsóknarsnið, 

tilgang, úrtök og þátttakendur, ásamt gagnavinnslu og hættu á skekkju. Einnig fer fram samþætting 

rannsóknarniðurstaðna þeirra rannsókna sem uppfylltu inntökuskilyrði þessarar kerfisbundnu fræðilegu 

samantektar og rannsóknarspurningu svarað. 

3.1 Niðurstöður heimildaleitar 

Heimildaleit miðaði að því að finna allar viðeigandi rannsóknargreinar bæði útgefnar og óútgefnar sem 

áttu við viðfangsefni og rannsóknarspurningu samantektarinnar. Leitað var í rafrænum gagnasöfnum, 

rannsóknabönkum og almennt á internetinu og einnig var rýnt í heimildalista rannsóknagreina og 

viðeigandi tilvísanir (sjá mynd 1, PRISMA flæðirit yfir niðurstöður heimildaleitar). 

Heimildaleit skilaði alls 1743 niðurstöðum en leitina varð að gera undir töluvert víðum skilmerkjum 

svo hægt væri að finna allar viðeigandi heimildir. Eins og sjá má á dæmi sem tekið var í aðferðakafla: 

Dæmi um leit í gagnasafni Pubmed er: Simulation AND non technical skills en sú leit skilaði 255 

niðurstöðum sem lesnar voru yfir og metið hvort þær samræmdust viðfangsefni og rannsóknarspurningu 

samantektarinnar. Eftir að heimildir sem komu oftar en einu sinni fyrir voru teknar út stóðu eftir 1416 

heimildir. Í fyrstu var lesið yfir titla og efnisþætti rannsóknanna og þá stóðu eftir 269 rannsóknir. Útdrættir 

þeirra rannsókna voru lesnir og skimað yfir aðferðafræði og úrtök. Þá stóðu eftir 54 rannsóknir sem voru 

lesnar ítarlega og eftir það stóð 21 rannsókn sem bentu til að þær uppfylltu inntökuskilyrði 

rannsóknarinnar. Þær voru lesnar í heild sinni og gagnrýnið mat á gæðum og aðferðafræði framkvæmt. 

Að því mati loknu stóðu eftir 12 rannsóknir sem uppfylltu inntökuskilyrði þessarar kerfisbundnu fræðilegu 

samantektar. 
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Mynd 1. PRISMA flæðirit yfir niðurstöður heimildaleitar á rannsóknum um áhrif hermináms við 

þjálfun á samskiptum og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum 

 

3.1.1 Einkenni valdra rannsókna og rannsóknarsnið 

Eins og áður sagði voru sett ákveðin inntökuskilyrði heimilda fyrir þessa rannsókn. Miðað var við 

rannsóknargreinar sem gefnar voru út frá árinu 2013 og þá helst frá og með árinu 2015, til að rannsóknin 

varpi ljósi á allra nýjustu þekkingu. Rannsóknir sem teknar voru með í þessa samantekt reyndust ein frá 

2013 (Garbee o.fl., 2013), ein frá 2014 (Paige o.fl., 2014) en að öðru leyti voru þær allar frá 2015 eða 

seinna (Doumouras o.fl., 2017; Fleetwood, Veenstra, Wojtowicz, Kerchberger og Velasco, 2018; Flynn, 

Sandaker og Ballangrud, 2017; Hinde, Gale, Anderson, Roberts og Sice, 2016; Nicksa, Anderson, Fidler 

 

Rannsóknir fundnar eftir leit í rafrænum gagnasöfnum n = 1743 
 

PubMed       Cinahl       Scopus       ProQuest       WebofSience 
          n = 464        n = 336      n = 263         n = 301              n = 379 
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og Stewart, 2015; Pena o.fl., 2015; Rao o.fl., 2016; Rosqvist, Lauritsalo og Paloneva, 2019; Weller o.fl., 

2015; Weller o.fl., 2016). Teknar voru til greina allar megindlegar rannsóknir þar sem metið var hvort 

mælanlegur árangur hlytist af því að þjálfa samskipti og þverfaglega teymisvinnu á skurðstofum með 

herminámi, en einnig sambærilegar megindlegar rannsóknir sem gerðar voru þannig að auðvelt væri að 

heimfæra niðurstöðurnar yfir á vinnuumhverfi skurðstofa, t.d. rannsóknir frá bráðamóttökum. Allar 

rannsóknir sem stóðust inntökuskilyrði reyndust gerðar á vinnuumhverfi skurðstofa nema rannsókn 

Rosqvist o.fl. (2019) sem var gerð á bráðamóttöku. 

Tólf rannsóknir uppfylltu inntökuskilyrði þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar. 

Rannsóknirnar voru gerðar í Bandaríkjunum (N=6), Bretlandi (N=2), Finnlandi (N=1), Ástralíu (N=1) og 

á Nýja Sjálandi (N=2). Flestar rannsóknir á þessu sviði virðast hafa verið gerðar í Bandaríkjum Norður-

Ameríku en þó einnig nokkrar í Evrópu og Eyjaálfu. Gagnrýnið mat var gert á gæðum og aðferðafræði 

þeirra rannsókna sem uppfylltu inntökuskilyrði samantektarinnar með JBI standardized appraisal tools 

(sjá fylgiskjal 2 með mati á gæðum rannsókna) og JBI-MAStARI sem sett var fram samkvæmt JBI 

reviewers manual (Joanna Briggs Institute, 2014). Heildarfjöldi stiga samkvæmt MAStARI viðmiðunum 

sem sett voru fram fyrir þessa samantekt voru 13 og skilyrði var að hver rannsókn skoraði að minnsta 

kosti 10 stig af 13 mögulegum (sjá fylgiskjal 1 með MAStARI viðmiðum). Ellefu af tólf rannsóknum 

skoruðu 12 stig samkvæmt MAStARI viðmiðunum (Doumouras o.fl., 2017; Fleetwood o.fl., 2018; Flynn 

o.fl., 2017; Garbee o.fl., 2013; Nicksa o.fl., 2015; Paige o.fl., 2014; Pena o.fl., 2015; Rao o.fl., 2016; 

Rosqvist o.fl., 2019; Weller o.fl., 2015; Weller o.fl., 2016) en það eina sem vantaði þar var 

samanburðarhópur þar sem hóparnir sem voru rannsakaðir voru bornir saman við sjálfa sig fyrir og eftir 

herminám. Rannsókn Hinde o.fl. (2016) skoraði 10 stig en þar vantaði einnig samanburðarhóp þar sem 

hópurinn sem var rannsakaður var borinn saman við sjálfan sig fyrir og eftir herminám en einnig var ekki 

ítarlega farið í það hverjir hugsanlegir áhrifaþættir væru og það að tekið hafi verið tillit til þeirra við 

úrvinnslu gagna. Helstu upplýsingar um þær rannsóknir sem stóðust inntökuskilyrði eru dregnar fram í 

töflu 2. Þar kemur fram í hvaða landi rannsóknirnar voru gerðar, ártal, höfundar, rannsóknarsnið, úrtak, 

gæðamat, mælitæki og tímamælingar ásamt tölfræðilegum niðurstöðum. 

Helmingur rannsóknanna voru meðferðarrannsóknir með hálftilraunasniði (e. quasi experimental 

design) (N=6) (Fleetwood o.fl., 2018; Flynn o.fl., 2017; Garbee o.fl., 2013; Hinde o.fl., 2016; Nicksa o.fl., 

2015; Paige o.fl., 2014) en hinn helmingurinn voru áhorfsrannsóknir (e. observational research) (N=6) 

(Doumouras o.fl., 2017; Pena o.fl., 2015; Rao o.fl., 2016; Rosqvist o.fl., 2019; Weller o.fl., 2015; Weller 

o.fl., 2016). 

3.1.2 Þátttakendur, úrtök, íhlutun og samanburður 

Samtals tóku 884 einstaklingar þátt í rannsóknunum og teymin voru 207 alls. Fjöldi þeirra einstaklinga 

sem tóku þátt í hverri rannsókn var á bilinu 13-430 og fjöldi teyma voru á bilinu 0-90 (sjá töflu 2). Allar 

rannsóknirnar notuðust við þægindaúrtök en mismunandi var eftir rannsóknum hvaða fagstéttir var verið 

að meta eins og sjá má í töflu 1. 
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Tafla 1. Fagstéttir sem metnar voru í rannsóknum samantektar um áhrif hermináms við þjálfun 

á samskiptum og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum 
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Geislafræðingar          X   

Sjúkraþjálfunarnemar    X         

Hjúkrunarnemar    X   X      

Hjúkrunarfræðingar          X X X 

Skurðhjúkrunar-

fræðingar 
 X       X    

Svæfingatæknar           X X 

Svæfingahjúkrunar-

nemar 
  X X   X      

Svæfingahjúkrunar-

fræðingar 
            

Læknanemar    X   X      

Sérnámslæknar í 

svæfingalækningum 
 X       X    

Svæfingalæknar X         X X X 

Sérnámslæknar í 

skurðlækningum 
 X    X   X  X X 

Skurðlæknar X       X  X X X 

Bráðalæknar          X   

Barnalæknar          X   

Þverfagleg 

skurðstofuteymi (ekki 

skilgreindir 

þátttakendur) 

    X        

Aðrir (ekki skilgreindir 

þátttakendur) 
         X   

  

Hluti rannsóknanna var gerður í hermisetri þar sem herminámsumhverfið var eins og á 

raunverulegum skurðstofum (Doumouras o.fl., 2017; Fleetwood o.fl., 2018; Flynn o.fl., 2017; Garbee 

o.fl., 2013; Paige o.fl., 2014; Weller o.fl., 2015). Fjórar þeirra voru gerðar með herminámi á heimavelli 

þar sem herminámið fór fram á skurðstofum (Hinde o.fl., 2016; Pena o.fl., 2015; Rao o.fl., 2016; Rosqvist 

o.fl., 2019) og rannsókn Nicksa o.fl. (2015) fór fram bæði með herminámi á heimavelli á mismunandi 

stöðum innan spítala (eins og á skurðstofum og á bráðamóttöku) og með herminámi í hermisetri þar 

sem herminámsumhverfið var eins og á raunverulegum skurðstofum. Rannsókn Weller o.fl. (2016) var 

síðan frábrugðin hinum rannsóknunum að því leyti að þar var fylgst með frammistöðu og samskiptafærni 
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þverfaglegra skurðstofuteyma við vinnu á skurðstofum en teymismeðlimir þeirra teyma sem metin voru 

höfðu tekið þátt í herminámi í rannsókn Weller o.fl. (2015). 

Í öllum rannsóknunum var verið að meta samskiptafærni fagaðila og/eða þverfaglegra teyma fyrir og 

eftir herminám (Doumouras o.fl., 2017; Fleetwood o.fl., 2018; Flynn o.fl., 2017; Garbee o.fl., 2013; Hinde 

o.fl., 2016; Nicksa o.fl., 2015; Paige o.fl., 2014; Pena o.fl., 2015; Rao o.fl., 2016; Rosqvist o.fl., 2019; 

Weller o.fl., 2015) nema í rannsókn Weller o.fl. (2016) en þar var verið að meta yfirfæranleika á þjálfun 

mannlegra samskipta frá herminámi yfir í klíník. Þar var fylgst með frammistöðu og samskiptafærni 

þverfaglegra skurðstofuteyma við vinnu á skurðstofum og teymismeðlimir þeirra teyma sem metin voru 

höfðu tekið þátt í rannsókn Weller o.fl. (2015). Rannsókn Weller o.fl. (2016) var því framhald af rannsókn 

Weller o.fl. (2015). 

3.1.3 Mælitæki og tímamælingar 

Í rannsóknunum var notast við 11 mismunandi mælitæki við mat á samskiptafærni fagaðila og/eða 

þverfaglegra teyma fyrir og eftir herminám (sjá töflu 2). Öll mælitækin áttu það sameiginlegt að vera 

viðurkennd mælitæki til að meta samskiptafærni og teymisvinnu. Mælitækin mátu meginþætti í 

samskiptafærni eins og næmi á aðstæður, ákvarðanatöku, samskipti, teymisvinnu og leiðtogahæfni. 

Matið fór fram annað hvort með sjálfsmati, fagmati eða hvoru tveggja (sjá töflu 2). Einnig var mismunandi 

milli rannsókna hvenær samskiptafærni var metin, það er á hvaða tímapunktum var verið að meta 

frammistöðu einstaklinga og/eða teyma. Samskiptafærni var því metin fyrir, á meðan og eftir herminám 

en mismunandi var milli rannsókna hversu mörg herminámstilfelli voru keyrð, hvernær samskiptafærni 

var metin og hversu langur tími var á milli tilfella. Nánari útlistun á tímamælingum má sjá í töflu 2. 

3.1.4 Gagnavinnsla og hætta á skekkju 

Í rannsóknunum fór fram mat á samskiptafærni annað hvort með sjálfsmati, fagmati eða hvoru tveggja 

en aðeins í rannsóknum Doumouras o.fl. (2017) og Pena o.fl. (2015) kom fram að fagaðilar sem mátu 

frammistöðu einstaklinga og/eða teyma hafi bæði verið blindaðir fyrir megintilgangi rannsóknar og því 

hverjir þátttakendur voru. Í hinum rannsóknunum tíu, þ.e. Fleetwood o.fl. (2018), Flynn o.fl. (2017), 

Garbee o.fl. (2013), Hinde o.fl. (2016), Nicksa o.fl. (2015), Paige o.fl. (2014), Rao o.fl. (2016), Rosqvist 

o.fl. (2019), Weller o.fl. (2015) og Weller o.fl. (2016) kom ekki fram að fagaðilar sem mátu frammistöðu 

einstaklinga og/eða teyma hafi verið blindaðir fyrir megintilgangi rannsóknar eða því hverjir þátttakendur 

voru. 

Í rannsóknum Doumouras o.fl. (2017), Fleetwood o.fl. (2018), Flynn o.fl. (2017), Garbee o.fl. (2013), 

Paige o.fl. (2014), Pena o.fl. (2015), Rao o.fl. (2016), Rosqvist o.fl. (2019), Weller o.fl. (2015) og Weller 

o.fl. (2016) var farið vel yfir það hvernig þjálfun fagaðilar fengu fyrir framkvæmd frammistöðumats, 

hvernig áreiðanleiki var tryggður milli fagaðila og hvernig matskerfið var hannað til að koma í veg fyrir 

skekkjur. Ekki var komið inn á þetta í rannsókn Nicksa o.fl. (2015) en þar var aðeins einn fagaðili sem 

mat frammistöðu sérnámslækna í skurðlækningum. Í rannsókn Hinde o.fl. (2016) var síðan frammistaða 

þverfaglegra teyma aðeins metin með sjálfsmati þátttakenda. Í öllum rannsóknum þessarar 

kerfisbundnu fræðilegu samantektar, nema rannsókn Hinde o.fl. (2016), var ítarlega farið yfir 
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takmarkanir rannsóknanna og hættu á skekkju í rannsóknarniðurstöðum. Rannsókn Hinde o.fl. (2016) 

uppfyllti þó að öðru leyti inntökuskilyrði þessarar samantektar.
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Tafla 2. Samantekt á helstu upplýsingum úr rannsóknum samantektar um áhrif hermináms við þjálfun á samskiptum og þverfaglegri teymisvinnu á 

skurðstofum 

Höfundur/ár/land Rannsóknarsnið Íhlutun Úrtak Gæðamat Mælitæki/tímamælingar Niðurstöður 

Doumouras o.fl. 

2017. 

Bretland. 

Áhorfsrannsókn Herminám Skurðlæknar,13 og 

svæfingalæknar, 13, 

N=26 

JBI levela:  

3.e 

 

JBI MAStARIb:  

12 stig 

 

NOTSS (Non-Technical Skills 

for Surgeons) og ANTS 

(Anaesthetists Non-Technical 

Skills). 

 

NOTSS skor er á bilinu 4-16. 

Þar sem 4 er lágmarks skor en 

16 er hámarks skor. 

 

ANTS skor er á bilinu 4-16. Þar 

sem 4 er lágmarks skor en 16 

er hámarks skor. 

 

Hvert teymi tók þátt í tveimur 

bráðum herminámstilfellum: 

Annað tilfellið var blæðing við 

skurðaðgerð (e. intraoperative 

haemorrhage) og hitt tilfellið var 

erfiður öndunarvegur (e. 

difficult airway). 

 

T1: fyrir bráðatilfellið (e. crisis 

phase). 

 

T2: á meðan á bráðatilfellinu 

stóð (e. during crisis phase). 

 

Fjórir fagaðilar, reyndir 

sérnámslæknar, mátu 

frammistöðu teyma í herminámi 

út frá myndbandsupptökum. 

1) NOTSS skor skurðlæknanna var 

marktækt hærra í blæðingar tilfellinu, 

14,34±2,07 (meðaltal ± staðalfrávik), 

heldur en í öndunarvega tilfellinu, 

12,15±3,09, P<0,001c. 

 

2) NOTSS skor var marktækt hærra 

fyrir bráðatilfellið, 13,62±2,57 (á T1) 

heldur en á meðan á bráðatilfellinu 

stóð, 12,78±3 (á T2), P<0,031c. Það 

sama átti við ANTS skor 

svæfingalæknanna, en það var 

marktækt hærra á T1, 13,75±2,22, 

heldur en á T2, 12,28±2,78, P<0,001c.  

 

3) Því hærra sem skor á NOTSS og 

ANTS var fyrir og á meðan á 

bráðatilfellunum stóð, þeim mun hraðar 

tókst að leysa bráðatilfellin. Við eins 

stigs hækkun á ANTS mátti sjá 

marktækt hraðari úrlausn vandamála,  

P=0,009c. 

 

4) Skor á N0TSS var marktækt lægra í 

öndunarvegatilfellinu (12,15±3,09) 

heldur en blæðingartilfellinu 

(14,34±2,07), P<0,001c. 

 

5) Samskiptafærni varð marktækt verri í 

bráðaaðstæðum, bæði skv. NOTSS og 

ANTS. Í blæðingatilfellunum þá hafði 

hækkun á skori á NOTSS marktæk áhrif 

til hækkunar á skori á ANTS, P=0,005c 

og öfugt, þ.e. við hækkun á skori á 

ANTS varð marktæk hækkun á skori á 

NOTSS, P=0,012c. Þetta samspil kom 

ekki fram í öndunarvegatilfellinu. 
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Höfundur/ár/land Rannsóknarsnið Íhlutun Úrtak Gæðamat Mælitæki/tímamælingar Niðurstöður 

Fleetwood o.fl. 

2018.  

Bandaríki Norður-

Ameríku. 

Fyrir og eftir 

hálftilraunasnið 

Herminám Þverfagleg teymi, 9, 

N=34 
JBI level

a
:  

2.d 

 

JBI MAStARI
b
:  

12 stig 

NOTECHs II (scale for 

nontechnical skills  - validated 

scale), sjálfsmat (e. self 

evaluation). 

 

NOTECHs II skor er á bilinu 5-

35. Þar sem 5 er lágmarks skor 

en 35 er hámarks skor. 

 

Hvert teymi tók þátt í einu 

herminámstilfelli: 

 

T1: sjálfsmat fyrir viðrun. 

 

T2: sjálfsmat eftir viðrun. 

 

Teymisvinna var greind út frá 

myndbandsupptökum. 

Fagaðilar, þverfagleg 

námsnefnd með a.m.k. 10 ára 

reynslu í rannsóknum á 

herminámi í heilbrigðisþjónustu, 

mátu frammistöðu teymisins. 

1) Reyndari sérnámslæknar í 

skurðlækningum skoruðu hæst á 

NOTECHs II eða að meðaltali 30±3, 

eða um 85% af 35 mögulegum stigum. 

Sérnámslæknar á fyrri stigum náms í 

skurðlækningum skoruðu lægst eða 

19±6, eða um 53% af 35 mögulegum 

stigum.  

 

2) Ekki var marktækur munur á reyndari 

sérnámslæknum í svæfingum (29±4, 

83%) eða skurðhjúkrunarfræðingum 

(28±3, 79%). Ekki var marktækur munur 

á frammistöðu reyndari sérnámslækna í 

skurðlækningum, sérnámslækna í 

svæfingum eða 

skurðhjúkrunarfræðinga. Hins vegar 

reyndist marktækur munur á milli 

þessara þriggja hópa og óreyndari 

sérnámslækna. 

 

3) Mat fagaðila samræmdist sjálfsmati í 

öllum hópum nema marktækur munur 

var á frammistöðumati sérnámslækna á 

fyrri stigum náms í skurðlækningum 

samanborið við mat fagaðila, þar sem 

þeir mátu frammistöðu sína betri/hærri 

en fagaðilinn gerði. 

Flynn o.fl.  

2017. 

Bandaríki Norður-

Ameríku. 

Fyrir og eftir 

hálftilraunasnið 
Herminám Svæfingahjúkrunarnemar, 

N=13 

 

JBI level
a
:  

2.d 

 

JBI MAStARI
b
:  

12 stig 

NANTS-no (Nurse 

Anaesthetists Non-Technical 

Skills – Norway). 

 

NANTS-no skor er á bilinu 5-

30. Þar sem 5 er lágmarks skor 

en 30 er hámarks skor. 

Þátttakendur tóku þátt í tíu 

vikna hermináms prógrammi 

sem samanstóð af þremur 

herminámstilfellum: 

 

T1: herminámstilfelli 1. 

1) Svæfingahjúkrunarnemarnir skoruðu 

marktækt hærra á öllum þáttum 

samskiptafærni eftir því sem leið á 

prógramið, meðalskor: T1=10,5, 

T2=11,27 og T3=14,6, P≤0,001c. 

 

2) Marktækur munur var á öllum þáttum 

NANTS-no milli T1 og T3, P<0,005c og 

T2 og T3, P<0,005c. 

 

3) Einnig var marktækur munur á 

tveimur flokkum í samskiptafærni: næmi 

á aðstæðum og ákvarðanatöku milli T1 

og T2, P=0,015c. 
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Höfundur/ár/land Rannsóknarsnið Íhlutun Úrtak Gæðamat Mælitæki/tímamælingar Niðurstöður 

 

T2: herminámstilfelli 2.. 

 

T3: herminámstilfelli 3. 

Sama hermináms tilfellið var 

keyrt í öllum tilfellum en í þriðja 

og í síðasta skiptið (T3) þá var 

tilfellið þyngra. 

Tveir reyndir 

svæfingahjúkrunarfræðingar 

mátu frammistöðu nemanna út 

frá myndbandsupptökum. 

 

4) Marktæk hækkun varð á öllum 

flokkum NANTS-no milli T1 og T3, 

P<0,0167c. 

Garbee o.fl. 

2013. 

 

Bandaríki Norður-

Ameríku. 

Fyrir og eftir 

hálftilraunasnið 
Herminám Þverfagleg nemateymi, 

N=25 

 

JBI level
a
:  

2.d 

 

JBI MAStARI
b
:  

12 stig 

TAS (Teamwork Assessment 

Scales) – modified version of 

ORTAS. 

 

CATS (Communication and 

Teamwork skills assessment 

tool). 

Tvö herminámstilfelli voru 

keyrð, þ.e. fyrra tilfelli, viðrun 

eftir tilfellið, annað tilfellið og 

viðrun eftir tilfellið (u.þ.b. 2 klst. 

þjálfun). Sama prógram var 

síðan keyrt sex mánuðum eftir 

fyrra herminámið. 

T1: fyrra tilfelli í fyrra 

herminámi. 

T2: seinna tilfelli í fyrra 

herminámi. 

T3: fyrra tilfelli í seinna 

herminámi (6 mánuðum eftir T1 

og T2). 

1) Meðalskor á TAS og CATS hækkaði 

marktækt milli T1 og T2, P<0,005c og 

eins á TAS milli T3 og T4, P<0,005c. 

2) Sjálfsmat þátttakenda sýndi 

marktækt hærri meðalskor á TAS milli 

T1 og T2, P<0,005c og eins milli T3 og 

T4, P<0,005c. 

3) Sjálfsmat þátttakenda sýndi 

marktækt hærri meðalskor á MHPTS 

milli T1 og T2, P<0,005c og eins milli T3 

og T4, P<0,005c. 

4) Þegar reiknaður var út 

heildarávinningur hermináms bæði út 

frá mati fagaðila og sjálfsmati 

þátttakenda frá T1 yfir á T4 þá varð 

marktæk hækkun á skori á öllum 

þáttum TAS, CATS og MHPTS, 

P<0,005c. 
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Höfundur/ár/land Rannsóknarsnið Íhlutun Úrtak Gæðamat Mælitæki/tímamælingar Niðurstöður 

T4: seinna tilfelli í seinna 

herminámi (6 mánuðum eftir T1 

og T2) 

Fagaðilar (óskilgreindir) mátu 

samskiptafærni teymismeðlima 

með bæði TAS og CATS eftir 

T1 og T2 og aftur eftir T3 og 

T4. 

 

Þátttakendur fylltu út sjálfsmat 

TAS og MHPTS (Mayo High 

Performance Teamwork Scale) 

eftir T1 og T2 og aftur eftir T3 

og T4. 

Hinde o.fl. 

2016. 

Bretland. 

Fyrir og eftir 

hálftilraunasnið 
Herminám Þverfagleg teymi, N=84 

 

JBI level
a
:  

2.d 

 

JBI MAStARI
b
:  

10 stig 

SAQ-OR (Safety Attitude 

Questionnaire – Operating 

Room) Teamwork and Safety 

Climate version, a validated 

questionnaire, sjálfsmat. Skor á 

bilinu 0-100. 

SAQ-OR var lagt fyrir alla 

þátttakendur fyrir þátttöku í 

herminámi og síðan aftur 6-12 

mánuðum eftir þátttöku í 

herminámi. 

Þátttakendur tóku þátt í níu 

hemináms tilfellum. 

T1: fyrir íhlutun. 

T2: 6-12 mánuðum eftir íhlutun. 

1) Öryggismenning (e. safety climate) 

varð marktækt betri milli T1 (meðalskor 

65,8) og T2 (meðalskor 73,9), 

P<0,001c. 

2) Teymisvinna varð marktækt betri milli 

T1 (meðalskor 73,6) og T2 (meðalskor 

78,9), P=0,013c. 

3) 90% þátttakenda sögðust vera 

meðvitaðari í krefjandi aðstæðum (e. 

awareness of critical incidents) og 85% 

töldu sig vera betur í stakk búin til að 

takast á við krefjandi aðstæður. 

4) Um 100% þátttakenda mátu 

herminám á heimavelli sem dýrmæta 

aðferð til þjálfunar og 81% sögðust vilja 

endurtekna þjálfun á að minnsta kosti 

sex mánaða fresti. 

Nicksa o.fl. 

2015. 

Bandaríki Norður-

Ameríku. 

Fyrir og eftir 

hálftilraunasnið 
Herminám Sérnámslæknar í 

skurðlækningum, N=43 

 

JBI level
a
:  

2.d 

 

JBI MAStARI
b
:  

12 stig 

NOTECHs (a modified Oxford 

Non-Technical skills scale - 

validated scale). 

 

NOTECHs skor er á bilinu 5-20. 

Þar sem 5 er lágmarks skor en 

20 er hámarks skor. 

1) Sérnámslæknar í skurðlækningum á 

öðru ári í skurðlækningum sýndu 

marktækt betri samskiptafærni 

samanborið við sérnámslækna á fyrsta 

ári í vinnu, meðalskor 16±2,4 
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Höfundur/ár/land Rannsóknarsnið Íhlutun Úrtak Gæðamat Mælitæki/tímamælingar Niðurstöður 

  

Keyrð voru 28 herminámstilfelli. 

Hópurinn sem var rannsakaður 

var borinn saman við sjálfan sig 

eftir að hafa fengið herminám 

reglulega í hálft ár og eftir eitt 

ár af íhlutun (herminámi). 

 

T1: eftir að hafa fengið 

herminám reglulega í hálft ár. 

 

T2: eftir eitt ár af íhlutun. 

 

Einn fagaðili (óskilgreindur) mat 

frammistöðu og teymisvinnu. 

 

Þátttakendur veittu rafræna 

nafnlausa endurgjöf eftir 

íhlutun. 

samanborið við meðalskor 14±1,8,  

P=0,003c. 

2) Samskiptafærni annars árs 

sérnámslækna jókst marktækt milli T1 

(meðalskor 14,8) og T2 (meðalskor 

18,1), P=0,001c. 

3) Samkvæmt rafrænu endurgjöfinni 

mátu 89% læknanna herminám mjög 

gagnlegt, einnig fannst 87% læknanna 

mjög verðmætt (e. valuable) að fá 

tækifæri til þverfaglegrar þjálfunar. 

Paige o.fl. 

2014. 

Bandaríki Norður-

Ameríku. 

Fyrir og eftir 

hálftilraunasnið 
Herminám Þverfagleg nemateymi, 

10, N=66 

 

JBI level
a
:  

2.d 

 

JBI MAStARI
b
:  

12 stig 

ORTAS (Operating Room 

Teamwork Assessment 

Scales). 

 

Grunnskor á hverjum þætti 

ORTAS er á bilinu 0-6. 

 

Hvert teymi tók þátt í tveimur 

herminámstilfellum. 

 

T1: fyrir inngrip (e. pre-

intervention), þ.e. fyrir 

herminám. 

 

T2: eftir inngrip (e. post-

intervention), þ.e. eftir 

herminám. 

 

Fagaðilar (óskilgreindir) notuðu 

ORTAS til að meta 

frammistöðu og teymisvinnu og 

báru saman milli tilfella. 

 

1) Marktæk hækkun varð á meðalskori 

fagaðila milli T1 (meðalskor var á bilinu 

3,46 - 4,10) og T2 (meðalskor var á 

bilinu 4,24 - 4,75).  

 

2) Mat fagaðila á frammistöðu 

teymismeðlima á T1 og T2 var 

marktækt hærri við T2. Frammistaða 

hvers og eins einstaklings fór frá 

meðalskori 2,42 ± 0,62 á T1 í 

meðalskor 3,98 ± 0,44 á T2, P<0,001c. 

 

3) Fagaðilar mátu teymisvinnu 

marktækt betri milli T1 og T2. 

Meðalskor á sameiginlegum skilningi fór 

frá 1,96±0,68 á T1 í 4,68±0,36 á T2, 

P<0,001c og meðalskor á aðlöguðum 

samskiptum og svörun (e. adaptive 

communication and response) fór frá 

2,11±0,67 á T1 í 4,16±0,51 á T2, 

P<0,001c. 

 

4) Á sjálfsmati þátttakenda, 
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Þátttakendur mátu eigin 

frammistöðu og frammistöðu 

teymisins með ORTAS ásamt 

því að svara spurningalista 

(sjálfsmat). 

spurningalista, varð martæk hækkun á 

skori fyrir og eftir herminám, milli T1 og 

T2, á 11 atriðum af 15, P<0,001c. 

Pena o.fl. 

 

2015. 

 

Ástralía. 

 

Áhorfsrannsókn Herminám Skurðlæknar, N=40 JBI level
a
:  

3.e 

 

JBI MAStARI
b
:  

12 stig 

NOTSS (Non-Technical Skills 

for Surgeons). 

 

NOTSS skor er á bilinu 12-48. 

Þar sem 12 er lágmarks skor 

en 48 er hámarks skor. 

 

Þrjú mismunandi 

herminámstilfelli keyrð. Annar 

hópurinn fékk tilfelli 1 og 3 en 

hinn hópurinn tilfelli 2 og 3. Sex 

vikum seinna fengu síðan báðir 

hóparnir tvö herminámstilfelli, 

sá hópur sem áður hafði fengið 

tilfelli 1 fékk tilfelli 2 og öfugt en 

báðir hóparnir fengu tilfelli 3. 

Hver þátttakandi tók því þátt í 

fjórum herminámstilfellum. 

 

T1: fyrri herminámstilfelli: tilfelli 

1 og 3 eða tilfelli 2 og 3. 

 

T2: seinni herminámstilfelli: 

tilfelli 1 og 3 eða tilfelli 2 og 3. 

 

Tveir fagaðilar, skurðlæknir og 

sálfræðingur, mátu 

frammistöðu skurðlæknanna út 

frá myndbandsupptökum. 

1) Skurðlæknarnir voru með marktækt 

hærra skor á NOTSS milli T1 og T2, 

P<0,001c. Meðalskor í öllum tilfellum á 

T1 var á bilinu 29,60 – 41,38 en á T2 

var meðalskor í öllum tilfellum á bilinu 

35,75 – 39,78. 

 

2) Marktæk hækkun varð á meðalskori í 

tilfelli 1 (meðalskor fór frá 29,6 í 35,75) 

og tilfelli 3 (meðalskor fór frá 34,89 í 

35,75), milli T1 og T2. 

 

3) Marktækur munur varð í heild á 

frammistöðu í tilfellunum, P<0,001c og á 

öllum þáttum NOTSS. 

 

4) Stór hluti þátttakenda, eða 96%, var 

sammála um gagnsemi hermináms og 

87,5% töldu að herminámið stuðlaði að 

hegðunarbreytingum við klíníska vinnu. 

 

Rao o.fl. 

 

2017. 

 

Bandaríki Norður-

Ameríku. 

Áhorfsrannsókn 

 

Herminám Þverfagleg 

skurðstofuteymi, N=53 
JBI level

a
:  

3.e 

 

JBI MAStARI
b
:  

12 stig 

NOTECHs II scale for 

nontechnical skills  - validated 

scale). 

 

NOTECHs II skor er á bilinu 5-

35. Þar sem 5 er lágmarks skor 

en 35 er hámarks skor. 

1) Samskiptafærni teymanna, 

samanlagt skor á NOTECHs II,  jókst 

marktækt milli T1 og T2, P=0,007c. 

 

2) Skor á samskiptafærni hverrar 

fagstéttar jókst marktækt milli T1 og T2. 

Hjá sérnámslæknum í almennum 
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Tvö herminámstilfelli keyrð fyrir 

hvert teymi. 

 

T1: mat fagaðila á 

samskiptafærni eftir fyrra 

herminámstilfelli. 

 

T2: mat fagaðila á 

samskiptafærni eftir seinna 

herminámstilfelli. 

 

Þrír fagaðilar (óskilgreindir) 

mátu frammistöðu teymanna út 

frá myndbandsupptökum. 

 

Einnig lagður fyrir spurningalisti 

þar sem þátttakendur mátu 

þjálfunina og upplifunina af 

hermináminu. 

skurðlækningum fór meðalskor frá 

24,2±0,6 á T1 í 26,4±0,5 á T2, hjá 

sérnámslæknum í svæfingalækningum 

fór meðalskor frá 23,7±0,9 á T1 í 

26,7±0,4 á T2 og hjá 

skurðhjúkrunarfræðingum fór meðalskor 

frá 21,6±0,3 á T1 í 24,3±0,5 á T2. 

 

3) Alls 91,7% þátttakenda töldu 

þjálfunina bæta þjónustu við sjúklinga 

og 87,5% þátttakenda fannst viðrunin 

eftir tilfellin mjög gagnleg.  

 

4) Alls 96,4% þátttakenda völdu 

herminám á heimavelli fram yfir 

hefðbundið herminám í hermisetri og 

83,3% fannst herminámstilfellin reyna á 

sína faglegu og klínísku reynslu.  

 

5) Alls 75% þátttakenda fannst þjálfunin 

bæta stjórnunarhæfileika sína og 66,7% 

fannst þjálfunin bæta færni þeirra í 

teymisvinnu. 

Rosqvist o.fl. 

 

2019. 

 

Finnland. 

Áhorfsrannsókn 

 

Herminám Þverfagleg 

fjöláverkateymi 90, 

N=430 

JBI level
a
:  

3.e 

 

JBI MAStARI
b
:  

12 stig 

T-NOTECHS (the modified 

NTS (NOTECHS) scale for 

trauma – validated scale). 

 

T-NOTECHs skor er á bilinu 5-

25. Þar sem 5 er lágmarks skor 

en 25 er hámarks skor. 

 

Tvö mismunandi 

herminámstilfelli keyrð fyrir 

hvert teymi.  

 

T1: eftir fyrra herminámstilfelli. 

 

T2: eftir seinna 

herminámstilfelli. 

 

Tveir fagaðilar (svæfingalæknir 

og hjúkrunarfræðingur) mátu 

1) Teymin skoruðu marktækt hærra á 

öllum þáttum T-NOTECHS í seinna 

herminámstilfellinu, þ.e. skorið hækkaði 

marktækt milli T1 og T2.  

2) Marktæk bæting, P<0,001
c
, á öllum 

þáttum T-NOTECHS nema hjá fyrri 

matsaðila í mati á aðstæðum og 

ákvarðanatöku, þar var P=0,004
c
 

(marktækt samt sem áður). 

3) Í sjálfsmati þátttakenda var 

marktækur munur á öllum þáttum 

samskiptafærni hjá öllum þátttakendum 

nema á teymisvinnu/samvinnu hjá 

sérfræðingum og sérnámslæknum og á 

tímastjórnun hjá hjúkrunarfræðingum og 

hjúkrunarnemum.  
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frammistöðu og teymisvinnu 

eftir T1 og eftir T2. 

 

Spurningalisti þar sem 

þátttakendur mátu frammistöðu 

sína, þjálfunina og upplifun af 

hermináminu. 

4) Bæting á skori á T-NOTECHS var á 

bilinu 4-10% milli tilfella hjá báðum 

matsaðilum. 

Weller o.fl. 
 
2015. 

 

Nýja Sjáland. 

Áhorfsrannsókn Herminám Þverfagleg teymi 20, 

N=120 
JBI level

a
:  

3.e 

 

JBI MAStARI
b
:  

12 stig 

BMRI (Behavioral Marker Risk 

Index) - metur teymisvinnu og 

samskipti. 

 

Þrjú herminámstilfelli keyrð fyrir 

hvert teymi. 

 

T1: eftir tilfelli 1. 

 

T2: eftir tilfelli 2. 

 

T3: eftir tilfelli 3. 

 

Tveir fagaðilar mátu 

frammistöðu 

skurðstofuteymanna fyrir og 

eftir herminám. 

 

Spurningalisti þar sem 

þátttakendur mátu herminám 

og upplifun sína af þátttöku í 

herminámi. 

1) Skor á BMRI varð marktækt betra við 

þriðja og síðasta tilfellið samanborið við 

fyrsta tilfellið, milli T1 og T3, P=0,04c. 

 

2) Sá þáttur sem tók mestum framförum 

milli tilfella var forviðrunin. 

 

3) Alls 80% þátttakenda sögðu 

herminám raunverulegt og 87,7% 

sögðu herminámstilfelli krefjandi á við 

alvöru klínísk tilfelli.  

 

4) Alls 93,6% voru sammála um að þau 

hegðuðu sér eins og þau hefðu gert við 

raunverulegar aðstæður/aðgerðir. 

 

5) Alls 98,3% þátttakenda sögðu 

herminám mjög gagnlegt og 89,2% 

töldu að þeir myndu breyta starfsháttum 

sínum í kjölfar hermináms. 

Weller o.fl. 
 

2016. 

 
Nýja Sjáland. 

Áhorfsrannsókn 

 

 

 

 

 

Verið var að meta 

yfirfæranleika frá 

herminámi yfir í klíník. 

Framhald af rannsókn 

Weller o.fl. (2015). 

 

Herminám 

 

 

 

Þverfagleg teymi 20, 

N=120  

 

Þátttakendur voru þeir 

sömu og í rannsókn 

Weller o.fl. (2015). 

 

Samtals fylgst með 437 

tilfellum/aðgerðum sem 

skiptust jafnt á milli 

tveggja spítala sem tóku 

þátt í rannsókninni. 

JBI level
a
:  

3.e 

 

JBI MAStARI
b
:  

12 stig 

BMRI (Behavioral Marker Risk 

Index). 

 

Metið var skor á BMRI á 

þremur mismunandi 

tímapunktum: 

 

T1: við innleiðslu svæfingar. 

 

T2: á meðan á aðgerð stóð. 

 

T3: þegar sjúklingur var fluttur 

1) Skor á BMRI batnaði marktækt eftir 

hermináms íhlutun samanborið við skor 

á BMRI fyrir hermináms íhlutun. Skor á 

BMRI batnaði um meira en 20%, 

P<0,001c. 

 

2) Skor á BMRI varð marktækt betra við 

innleiðslu hjá teymum sem fengið höfðu 

hermináms íhlutun, P=0,005c. 

 

3) Skor á BMRI varð marktækt betra á 

meðan á aðgerðum stóð hjá teymum 
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Hér er ekki verið að 

skoða tilfellaþjálfun 

heldur herminám sem 

lið í kennslu til að efla 

nám og frammistöðu 

skurðstofuteyma. 

 

 

224 tilfelli/aðgerðir fyrir 

hermináms íhlutun í 

rannsókn Weller o.fl. 

(2015) og 213 

tilfelli/aðgerðir eftir 

hermináms íhlutunina. 

 

 

frá skurðstofu yfir á vöknun (e. 

during handoff). 

 

Fjórir fagaðilar mátu 

samskiptafærni 

skurðstofuteyma fyrir og eftir 

hermináms íhlutun (sem gerð 

var í rannsókn Weller o.fl. 

(2015)). 

sem fengið höfðu hermináms íhlutun, 

P>0,001c. 

a JBI (Joanna Briggs Institute) Levels of Evidence – Stig gagnreindrar þekkingar. 

b MAStARI (Meta-Analysis of Statistics Assessment and Review Instrument) sem sett var fram samkvæmt JBI reviewers manual. 

c Tölfræðilega marktækur munur/marktektarmörk liggja við P<0,05. 
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3.2 Rannsóknarniðurstöður 

Í þessum kafla fer fram samþætting rannsóknarniðurstaðna og því svarað hvort sjá megi mælanlega 

breytingu á samskiptum og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum eftir herminám. 

3.2.1 Áhrif hermináms við þjálfun á teymisvinnu og samskiptafærni 

Í tíu rannsóknum af tólf kom fram marktækur munur á teymisvinnu og samskiptafærni fyrir og eftir 

herminám, það er teymisvinna og/eða samskiptafærni varð marktækt betri milli herminámstilfella og/eða 

eftir herminám (Doumouras o.fl., 2017; Flynn o.fl., 2017; Garbee o.fl., 2013; Hinde o.fl., 2016; Nicksa 

o.fl., 2015; Paige o.fl., 2014; Pena o.fl., 2015; Rao o.fl., 2016; Rosqvist o.fl., 2019; Weller o.fl., 2015). 

Sem dæmi mátti sjá í rannsókn Flynn o.fl. (2017) mun á samskiptafærni eftir að herminámstilfelli voru 

keyrð fyrir 13 svæfingahjúkrunarnema. Nemarnir tóku þátt í tíu vikna hermináms námskeiði sem fól í sér 

þrjú herminámstilfelli. Fyrstu tvö tilfellin voru á fyrstu tveimur vikunum og þriðja tilfellið var 6-8 vikum 

síðar. Svæfingahjúkrunarnemar skoruðu marktækt hærra á öllum þáttum samskiptafærni eftir því sem 

leið á. Það sama kom fram í rannsókn Rao o.fl. (2016) þar sem samskiptafærni í þverfaglegum 

skurðstofuteymum var metin milli tveggja herminámstilfella. Samanlagt skor í samskiptafærni teymanna 

ásamt skori í samskiptafærni hverrar fagstéttar jókst marktækt milli tilfella. Þetta kom einnig fram í 

rannsókn Paige o.fl. (2014) en þar fór fram mat á samskiptafærni þverfaglegra teyma bæði með 

sjálfsmati þátttakenda og með mati fagaðila. Þar kom fram marktæk hækkun á skori fyrir og eftir 

herminám bæði á sjálfsmati þátttakenda og mati fagaðila. Marktæk hækkun varð á meðalskori fagaðila 

milli tilfella og frammistaða teymismeðlima og teymisvinna varð einnig marktækt betri milli tilfella. Gott 

dæmi um marktækan mun á teymisvinnu og samskiptafærni mátti einnig sjá í stórri rannsókn Rosqvist 

o.fl. (2019) sem gerð var í Finnlandi. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 430 talsins og voru þeir hluti af 

90 þverfaglegum fjöláverkateymum. Þar var frammistaða í samskiptafærni og teymisvinnu metin eftir 

þátttöku í tveimur herminámstilfellum. Teymin skoruðu marktækt hærra á öllum þáttum samskiptafærni 

í seinna herminámstilfellinu, þ.e. skorið hækkaði marktækt milli tilfella eða á bilinu 4-10% milli tilfella. Í 

sjálfsmati þátttakenda var einnig marktækur munur á öllum þáttum samskiptafærni hjá öllum 

þátttakendum nema í teymisvinnu/samvinnu hjá sérfræðingum og sérnámslæknum og á tímastjórnun 

hjá hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarnemum. Garbee o.fl. (2013) reiknuðu út heildarávinning 

hermináms bæði út frá mati fagaðila og sjálfsmati þátttakenda og niðurstaðan varð sú að marktæk 

hækkun var á skori á öllum þáttum mælitækjanna sem mátu samskiptafærni þátttakenda 

rannsóknarinnar. 

Rannsóknarniðurstöður Doumouras o.fl. (2017) bentu til þess að þjálfun gæti bætt bæði samspil milli 

stétta og samskiptafærni sem aftur hefði áhrif á heildarútkomuna. Í rannsókninni var verið að meta 

samskiptafærni 26 skurð- og svæfingalækna í tveimur mismunandi herminámstilfellum. Annað tilfellið 

var blæðing við skurðaðgerð sem leiddi til mjög óstabíls sjúklings en hitt tilfellið var erfiður öndunarvegur 

sem leiddi til mikillar lækkunar í súrefnismettun og að lokum var þörf á barkaskurði. Marktækt betra 

samspil var á milli stétta í blæðingartilfellinu en þá hafði hækkun á skori í samskiptafærni skurðlæknanna 

marktæk jákvæð áhrif á samskiptafærni svæfingalæknanna og öfugt, þ.e. við hækkun á skori í 

samskiptafærni svæfingalæknanna varð marktæk hækkun á skori í samskiptafærni skurðlæknanna. 
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Þetta samspil kom hins vegar ekki fram í öndunarvegatilfellinu en rannsakendur töldu vanta upp á 

sameiginlegan skilning hjá skurðlæknunum í því tilfelli. 

Í rannsókn Rao o.fl. (2016) töldu 91,7% þátttakenda herminám bæta þjónustu við sjúklinga en 75% 

þátttakenda fannst herminám bæta stjórnunarhæfileika sína og 66,7% fannst þjálfunin bæta færni þeirra 

í teymisvinnu. Í tveimur rannsóknum var sérstaklega tekið fram að þær hefðu sýnt að herminám 

þverfaglegra teyma beri góðan árangur og stuðli að árangursríkri teymisvinnu (Hinde o.fl., 2016; Paige 

o.fl., 2014). 

3.2.2 Áhrif teymisvinnu og samskiptafærni á frammistöðu í herminámi 

Við mat á teymisvinnu og samskiptafærni fagaðila og/eða þverfaglegra teyma fyrir og eftir herminám 

kom fram í tveimur rannsóknum að samskiptafærni hafði marktæk áhrif á það hversu hratt var brugðist 

við aðstæðum og hversu hratt tókst að leysa vandamálin/bráðatilfellin (Doumouras o.fl., 2017; 

Fleetwood o.fl., 2018). Þetta kom mjög skýrt fram í rannsókn Doumouras o.fl. (2017) en þar kom fram 

að því hærra sem skor í samskiptafærni var fyrir og á meðan á bráðatilfellunum stóð, þeim mun hraðar 

tókst þátttakendum að leysa bráðatilfellin. Því betri samskiptafærni því styttri tíma eða færri mínútur tók 

að leysa tilfellin. Einnig kom fram að samskiptafærni var marktækt verri í bráðaaðstæðunum hermináms 

heldur en áður en vandamálin/bráðatilfellin komu upp. 

3.2.3 Áhrif starfsreynslu á frammistöðu í herminámi 

Starfsreynsla þátttakenda í rannsóknunum virtist hafa áhrif á frammistöðu í herminámi en það kom til 

dæmis fram hjá Fleetwood o.fl. (2018) þar sem reyndari sérnámslæknar í skurðlækningum skoruðu 

hæst í samskiptafærni eða um 85% af 35 mögulegum stigum á meðan sérnámslæknar á fyrri stigum 

náms í skurðlækningum skoruðu lægst, eða um 53% af 35 mögulegum stigum. Niðurstöður þeirra leiddu 

í ljós að ekki var marktækur munur á frammistöðu reyndari sérnámslækna í skurðlækningum, 

sérnámslækna í svæfingum eða skurðhjúkrunarfræðinga en hins vegar reyndist marktækur munur á 

milli þessara þriggja hópa og óreyndari sérnámslækna. Niðurstöður Fleetwood o.fl. (2018) samræmdust 

niðurstöðum Nicksa o.fl. (2015) en þar kom fram að sérnámslæknar í skurðlækningum á öðru ári sýndu 

marktækt betri samskiptafærni samanborið við sérnámslækna á fyrsta ári. Samskiptafærni annars árs 

sérnámslækna jókst marktækt milli tímamælinga eftir hermináms íhlutun en ekki varð marktækt betri 

samskiptafærni milli tímamælinga eftir hermináms íhlutun hjá fyrsta árs sérnámslæknum.  

Hið gagnstæða kom þó fram í  rannsókn Flynn o.fl. (2017) þar sem 13 svæfingahjúkrunarnemar tóku 

þátt í tíu vikna hermináms prógrammi sem samanstóð af þremur herminámstilfellum. Þar voru 

þátttakendur þægindaúrtak hjúkrunarfræðinga, með að minnsta kosti tveggja ára starfsreynslu, á 

mismunandi sviðum hjúkrunar og búnir með 6 mánuði af 18 í sérnámi sem svæfingahjúkrunarfræðingar. 

Í niðurstöðum þeirra kom fram að klínísk reynsla virtist ekki hafa marktæk áhrif á samskiptafærni 

þátttakenda rannsóknarinnar, þ.e. reyndari hjúkrunarfræðingar sýndu ekki marktækt betri 

samskiptafærni heldur en óreyndari hjúkrunarfræðingar. 

3.2.4 Áhrif starfsreynslu á sjálfsmat þátttakenda í herminámi 

Í rannsóknum Fleetwood o.fl. (2018) og Paige o.fl. (2014) kom fram að starfsreynsla hafði áhrif á 

sjálfsmat þátttakenda í herminámi. Rannsókn Fleetwood o.fl. (2018) var gerð í Bandaríkjum Norður-
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Ameríku og voru þátttakendur hennar níu þverfagleg teymi, samtals 34 einstaklingar. Teymin 

samanstóðu af reyndum sérnámslæknum í skurðlækningum, sérnámslæknum á fyrri stigum náms í 

skurðlækningum, reyndum sérnámslæknum í svæfingum og skurðhjúkrunarfræðingum. Samskiptafærni 

bæði einstaklinga og teyma var metin með viðurkenndu mælitæki í samskiptafærni (NOTECHs II) og fór 

matið bæði fram með sjálfsmati og mati fagaðila. Hvert teymi tók þátt í einu herminámstilfelli og mat á 

samskiptafærni fór fram fyrir og eftir viðrun herminámstilfellisins. Í niðurstöðum kom fram að mat fagaðila 

samræmdist sjálfsmati í öllum hópum nema að marktækur munur var á frammistöðumati sérnámslækna 

á fyrri stigum náms í skurðlækningum samanborið við mat fagaðila, þar sem þeir mátu frammistöðu sína 

betri/hærri en fagaðilinn gerði. Reyndari sérnámslæknar í skurðlækningum áttu það til að meta 

frammistöðu sína aðeins verri en fagaðilar mátu hana en sérnámslæknar á fyrri stigum náms í 

skurðlækningum mátu samskiptafærni sína yfir meðallagi og að þeir væru í heildina vandvirkari en raun 

bar vitni. Ekkert sjálfsmat sérnámslækna á fyrri stigum náms í skurðlækningum samræmdist fagmati, 

því fagaðilar mátu samskiptafærni þeirra almennt undir meðallagi. Einnig kom fram að sérnámslæknar 

á fyrri stigum náms í skurðlækningum öðluðust betri sýn á eigin getu fyrir og eftir viðrun, það er á milli 

tímamælinga í rannsókninni. Þessar rannsóknarniðurstöður samræmdust niðurstöðum Paige o.fl. 

(2014) þar sem fram kom að nemum hætti til að ofmeta teymis- og samskiptafærni sína og því hafi 

sjálfsmat þeirra verið marktækt hærra heldur en mat fagaðila á samskiptafærni þeirra. 

3.2.5 Viðhorf til hermináms 

Almenn ánægja var með þátttöku í herminámi í rannsóknunum en það kom sérstaklega fram í rannsókn 

Pena o.fl. (2015) þar sem 96% þátttakenda voru sammála um gagnsemi hermináms. Hjá Hinde o.fl. 

(2016) kom einnig fram að nær allir þátttakendur mátu herminám sem dýrmæta aðferð til þjálfunar og 

81% þeirra sögðust vilja endurtekna þjálfun á að minnsta kosti sex mánaða fresti. Í rannsókn Pena o.fl. 

(2015) voru allir þátttakendur sammála um að viðrunin eftir tilfellin væri góð leið til að efla og kenna 

samskiptafærni en það kom einnig fram í rannsókn Rao o.fl. (2016) að 87,5% þátttakenda mátu 

viðrunina eftir tilfellin mjög gagnlega. Í rannsókn Nicksa o.fl. (2015) kom fram, í rafrænni endurgjöf, eftir 

þátttöku í herminámi að 89% læknanna mátu herminám mjög gagnlegt. Rannsóknin var gerð með 43 

sérnámslæknum í skurðlækningum sem fengu herminámsíhlutun reglulega í eitt ár en 87% þeirra mátu 

herminám sem mjög verðmætt tækifæri til þverfaglegrar þjálfunar. Þeim fannst gott að fá tækifæri til 

þjálfunar í öruggu umhverfi þar sem hægt var að þjálfa mikilvæga þætti eins og teymisvinnu, samskipti 

og fagmennsku, ásamt því að fá jafnóðum endurgjöf varðandi frammistöðu sína. 

3.2.6 Hegðunarbreytingar og yfirfærsla frá herminámi yfir í klíník 

Í nokkrum rannsóknum kom fram að herminám stuðlaði að hegðunarbreytingum við klíníska vinnu. Hjá 

Pena o.fl. (2015) kom fram að stór hluti þátttakenda eða 87,5% töldu að herminámið stuðlaði að 

hegðunarbreytingum við klíníska vinnu. Í rannsókn Weller o.fl. (2015) kom fram að 80% þátttakenda 

sögðu herminám raunverulegt og 87,7% sögðu herminámstilfelli jafn krefjandi og alvöru klínísk tilfelli. 

Alls 93,6% þátttakenda í rannsókninni voru sammála um að þeir hegðuðu sér eins í herminámi og þeir 

hefðu gert við raunverulegar aðstæður/aðgerðir, 98,3% þátttakenda sögðu herminám mjög gagnlegt og 

89,2% töldu að þeir myndu breyta starfsháttum sínum í kjölfar hermináms. Það samræmdist síðan 
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rannsóknarniðurstöðum Paige o.fl. (2014) þar sem fram kom að strax mátti sjá árangursríkari 

teymisvinnu og breytta hegðun hjá nemunum eftir fyrra herminámstilfellið. 

Bæði í rannsóknum Hinde o.fl. (2016) og Nicksa o.fl. (2015) kom fram yfirfærsla frá herminámi yfir í 

klíník. Læknunum sem tóku þátt í rannsókn Nicksa o.fl. (2015) fannst þeir betur í stakk búnir til að takast 

á við sambærilegar klínískar aðstæður eftir að hafa æft þær með herminámi. Þeim fannst sú færni sem 

þeir þjálfuðu með herminámi skila sér út í klíníska vinnu þar sem þeim fannst þeir betur undirbúnir til að 

til að takast á við krefjandi og erfið tilfelli. Þetta kom einnig fram hjá Hinde o.fl. (2016) en 90% þátttakenda 

töldu sig vera meira meðvitaða í krefjandi aðstæðum og 85% töldu sig vera betur í stakk búnir til að 

takast á við krefjandi aðstæður. Meirihluti þátttakenda mátu sig einnig betur undirbúna til að takast á við 

krefjandi aðstæður í klíník 6-12 mánuðum eftir að hafa tekið þátt í herminámi. 

Í rannsókn Weller o.fl. (2016) sem gerð var á Nýja Sjálandi var sérstaklega verið að meta 

yfirfæranleika frá herminámi yfir í klíník. Rannsóknin var framhald af rannsókn Weller o.fl. (2015), en í 

þeirri rannsókn tóku þátt 20 þverfagleg teymi og samtals 120 einstaklingar, þar sem samskiptafærni 

þverfaglegra teyma var metin fyrir og eftir herminám. Þátttakendur í rannsókn Weller o.fl. (2016) voru 

því þeir sömu og í rannsókn Weller o.fl. (2015). Í rannsókn Weller o.fl. (2016) var fylgst með 437 

tilfellum/aðgerðum sem skiptust jafnt á milli tveggja spítala sem tóku þátt í rannsókninni. Fylgst var með 

224 tilfellum/aðgerðum fyrir hermináms íhlutun og 213 tilfellum/aðgerðum eftir hermináms íhlutunina 

sem fram fór í rannsókn Weller o.fl. (2015). Fjórir fagaðilar sem fengið höfðu þjálfun til að meta 

samskiptafærni með BMRI (viðurkenndu mælitæki sem metur samskiptafærni) mátu frammistöðu 

skurðstofuteyma fyrir og eftir hermináms íhlutunina. Skor á BMRI var metið var á þremur mismunandi 

tímapunktum: við innleiðslu svæfingar, á meðan á aðgerð stóð og þegar sjúklingur var fluttur frá 

skurðstofu yfir á vöknun. Fram kom í niðurstöðum Weller o.fl. (2016) að skor á BMRI varð marktækt 

betra eftir hermináms íhlutun samanborið við skor á BMRI fyrir hermináms íhlutun en skorið batnaði um 

meira en 20%. Skor á BMRI varð bæði marktækt betra við innleiðslu hjá teymum sem fengið höfðu 

hermináms íhlutun og á meðan á aðgerðum stóð. Þó sást ekki marktækur munur á skori á BMRI hjá 

teymum sem fengið höfðu hermináms íhlutun þegar sjúklingur var fluttur frá skurðstofu yfir á vöknun. 

Í rannsóknarniðurstöðum tveggja rannsókna kom einnig fram að herminám hafði áhrif á 

öryggismenningu. Hjá Hinde o.fl. (2016) kom fram að öryggismenning varð marktækt betri eftir 

herminám og Paige o.fl. (2014) sögðu herminám stuðla að menningarbreytingum innan stofnana. 
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4 Umræða 

Markmið þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar var að varpa ljósi á og samþætta 

rannsóknarniðurstöður birtra fræðigreina um það hvort mælanlegur árangur hlytist af að þjálfa samskipti 

og þverfaglega teymisvinnu á skurðstofum með herminámi. Í niðurstöðum samantektarinnar kemur fram 

að marktækur mælanlegur munur var á teymisvinnu og samskiptafærni fyrir og eftir herminám, það er 

að teymisvinna og/eða samskiptafærni varð marktækt betri milli herminámstilfella og/eða eftir herminám. 

Þær sýndu að herminám hefur marktæk jákvæð áhrif á samskiptafærni og teymisvinnu á skurðstofum 

og reyndist öflug tækni til þjálfunar á þeim þáttum. 

Í umræðum verður fjallað um helstu rannsóknarniðurstöður með hliðsjón af fræðilegum bakgrunni 

samantektarinnar og dregnar ályktanir út frá niðurstöðum varðandi notkun hermináms við þjálfun á 

samskiptum og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum. Farið verður yfir styrk þekkingar 

rannsóknarniðurstaðna og einnig helstu styrkleika og takmarkanir samantektarinnar. Að lokum verða 

settar fram tillögur um hagnýtingu samantektar ásamt tillögum að úrbótum og frekari rannsóknum. 

4.1 Styrkur þekkingar rannsóknarniðurstaðna 

Helmingur rannsóknanna sem teknar voru með í samantektina voru meðferðarrannsóknir með 

hálftilraunasniði en hinn helmingurinn voru áhorfsrannsóknir. Rannsóknir voru flokkaðar niður eftir styrk 

og áreiðanleika þeirra niðurstaðna og þekkingar sem þær veita. Talað er um að kerfisbundnar fræðilegar 

samantektir tróni þar á toppnum eða séu hæsta stig þekkingar því þar hafi farið fram kerfisbundin 

samþætting áreiðanlegra rannsóknarniðurstaðna. Þar fyrir neðan koma slembiraðaðar 

samanburðarrannsóknir (e. randomized controlled trial) og síðan þar á eftir önnur rannsóknarsnið eins 

og meðferðarrannsóknir með hálftilraunasniði og áhorfsrannsóknir. Fræðin hafa bent á að ekki er hægt 

að svara öllum rannsóknarspurningum með slembiröðuðum samanburðarrannsóknum og þá 

sérstaklega þegar kemur að rannsóknum á mannlegu eðli. Þá hefur sýnt sig að rannsóknarniðurstöður 

vel hannaðra athugunarrannsókna þar sem aðferðafræði er góð geti verið jafn áreiðanlegar og 

niðurstöður slembiraðaðra samanburðarrannsókna. Þar af leiðandi er það ekki einungis 

rannsóknarsniðið sem segir til um styrk og áreiðanleika rannsóknarniðurstaðna heldur skiptir vönduð 

aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar megin máli (Polit og Beck, 2017). Ályktunargildi 

hálftilraunasniða telst nokkuð veikara en ályktunargildi tilraunasniða en þrátt fyrir það eru þau oft besta 

mögulega tilraunasniðið þegar ekki er mögulegt að hafa samanburðarhóp eða slembiskipt í hópa. Þegar 

um íhlutunarrannsóknir án samanburðarhóps er að ræða eins og í öllum rannsóknum samantektarinnar 

þá þarf að hafa í huga að orsakasambandið getur verið veiklað vegna skorts á samanbuðarhópi 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Gæði rannsókna samantektarinnar voru í meðallagi miðað við 

stig gagnreyndrar þekkingar en aðferðafræði þeirra var heilt yfir góð og niðurstöður marktækar. 

Allar rannsóknirnar notuðust við þægindaúrtök en þegar rannsóknir eru gerðar með þægindaúrtökum 

eru þær framkvæmdar með því framboði einstaklinga sem hentar best hverju sinni. Fræðimenn hafa 

bent á að aðal vandamálið við þægindaúrtök sé að hætta er á að úrtakið endurspegli mögulega ekki það 

þýði og þær breytur sem rannsóknarspurningin á við. Þægindaúrtök eru viðkvæmari fyrir skekkju sökum 

þess að þar bjóðast eða velja einstaklingar sjálfir að vera þátttakendur í rannsókninni og því eru auknar 

líkur á að þeir séu ólíkir einstaklingum sem bjóða sig ekki fram til þátttöku. Þó hefur verið bent á að það 
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sé alltaf ákveðin hætta á úrtaksskekkju í rannsóknum, óháð úrtakstegund, sökum þess að erfitt er að 

vera fullviss um að úrtakið endurspegli á allan hátt þýðið (Polit og Beck, 2017). Þátttakendur 

rannsóknanna voru þó nokkuð einsleitir hópar og það dregur úr skekkju niðurstaðna. 

Í rannsóknunum var notast við 11 mismunandi viðurkennd mælitæki við mat á samskiptafærni 

fagaðila og/eða þverfaglegra teyma fyrir og eftir herminám en það dregur úr hættu á skekkju í 

niðurstöðum að notast sé við áreiðanleg viðurkennd mælitæki. Hafa verður þó í huga að þegar munur 

er á milli aðferða og mælitækja sem notast er við í rannsóknunum eykur það líkur á skekkju við 

samþættingu rannsóknarniðurstaðna (Polit og Beck, 2017). Í rannsóknunum fór fram mat á 

samskiptafærni annað hvort með sjálfsmati, fagmati eða hvoru tveggja en aðeins í tveimur rannsóknum 

af tólf kom fram að fagaðilar sem mátu frammistöðu einstaklinga og/eða teyma hafi bæði verið blindaðir 

fyrir megintilgangi rannsóknar og því hverjir þátttakendur voru. Það eykur hættu á skekkju við 

frammistöðumatið því það getur haft áhrif á væntingar fagaðila til þátttakenda, hvað þeir segja, hvernig 

þeir bregðast við og hvernig þeir meta frammistöðu einstaklinga og/eða teyma (Polit og Beck, 2017). Í 

tveimur rannsóknum var einnig bent á hættu á Hawthorne áhrifum bæði vegna þess að það var verið 

að fylgjast með þátttakendum og að þeir bjuggust við að samskiptaþátturinn væri hluti af 

frammistöðumatinu. Með Hawthorne áhrifum er átt við að frammistaða þátttakenda endurspegli ekki 

raunverulega frammistöðu þeirra. Þátttakendur séu meðvitaðir um að fylgst sé með þeim, vilji standa 

sig vel og þar af leiðandi verði færni þeirra betri en hún hefði annars verið (Polit og Beck, 2017). 

Í tíu rannsóknum af tólf var komið inn á hvernig þjálfun fagaðilar fengu fyrir framkvæmd 

frammistöðumats, hvernig áreiðanleiki var tryggður milli fagaðila og hvernig matskerfið var hannað til að 

koma í veg fyrir skekkjur. Þjálfun þeirra sem framkvæma frammistöðumat í rannsóknum og áreiðanleiki 

milli fagaðila er mikilvægur til að draga úr líkum skekkju (Polit og Beck, 2017). Það er engu að síður 

alltaf ákveðin hætta á skekkju í mati á upplýsingum eða frammistöðumati en þær koma oft og tíðum 

fram vegna ómeðvitaðra tilhneiginga hjá þeim sem framkvæma matið. Það hversu strangur eða linur 

einstaklingurinn er við matið stjórnast meðal annars af bakgrunni hans og væntingum til þeirra sem verið 

er að meta. Sérhæfð þjálfun við notkun matstækja er því nauðsynleg til að tryggja áreiðanleika við matið 

(Guðrún Pálmadóttir, 2013). Í einni rannsókn var síðan frammistaða þverfaglegra teyma aðeins metin 

með sjálfsmati þátttakenda en í þannig aðstæðum er alltaf aukin hætta á skekkju. Bent hefur verið á að 

sú skekkja kemur oft og tíðum fram vegna þess að einstaklingum hættir til vilja vera hjálpsamir og einnig 

vilji þeir að rannsakendur sjái sig í jákvæðu ljósi (Polit og Beck, 2017). Þátttakendur eiga það því til að 

hegða sér öðruvísi en þeir hefðu vanalega gert vegna nærveru rannsakenda en þannig getur komið 

fram skekkja í svörun þátttakenda (Guðrún Pálmadóttir, 2013). 

Við samþættingu og túlkun rannsóknarniðurstaðna í þessari samantekt var tekið tillit til skekkja og 

áhersla lögð á áreiðanlegar marktækar rannsóknarniðurstöður. Hafa verður í huga að það er alltaf 

ákveðin hætta á skekkju við framkvæmd rannsókna og við túlkun rannsóknarniðurstaðna en það fer allt 

eftir eðli rannsóknar og aðferðafræði hversu víðtækar þessar skekkjur eru (Polit og Beck, 2017). Til að 

draga úr líkum á skekkju var formfastri aðferðafræði kerfisbundinna fræðilegra samantekta markvisst 

fylgt eftir við samþættingu rannsóknarniðurstaðna samantektarinnar. 
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4.2 Áhrif hermináms við þjálfun á teymisvinnu og samskiptafærni 

Niðurstöður þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar sýna að marktækur munur verður á 

teymisvinnu og samskiptafærni fyrir og eftir herminám, það er teymisvinna og/eða samskiptafærni verður 

marktækt betri milli herminámstilfella og/eða eftir herminám. Það rennir styrkum stoðum undir þær 

kenningar að herminám sé árangursrík leið við þjálfun þverfaglegra skurðstofuteyma en fram kemur í 

kennslufræðum heilbrigðisstétta að notkun hermináms við þverfaglega þjálfun í heilbrigðisþjónustu sé 

talin öflug tækni til að efla og bæta samvinnu og samskipti þverfaglegra teyma (Pinar, 2015; Swanwick, 

2013). 

Skurðstofuumhverfið er flókið og krefjandi umhverfi þar sem árangursrík samskipti og þverfagleg 

teymisvinna er talin vera lykillinn að öruggri þjónustu við sjúklinga (Parush o.fl., 2011; Weller og Boyd, 

2014) en rannsóknir hafa sýnt að með herminámi megi sjá hvar misbrestir í samskiptafærni verða 

(Weller og Boyd, 2014). Niðurstöður samantektarinnar sýna að samskiptafærni hefur marktæk áhrif á 

hversu hratt er brugðist við í bráðaaðstæðum og að samskiptafærni verði marktækt verri í 

bráðaaðstæðum hermináms. Niðurstöður sýna einnig að betri samskiptafærni leiði til þess að teymi 

bregðist hraðar við í bráðaaðstæðum herminámstilfella. Doumouras o.fl. (2017) benda á að 

samskiptafærni hefur þar af leiðandi marktæk áhrif á það hversu hratt tekst að leysa 

vandamálin/bráðatilfellin en því betri samskiptafærni því betri útkoma sökum þess að það tekur styttri 

tíma eða færri mínútur að leysa tilfellin. Þannig benda niðurstöður til þess að góð samskiptafærni stytti 

viðbragðstíma í bráðaaðstæðum sem ýtir enn frekar undir mikilvægi þjálfunar á teymisvinnu og 

samskiptafærni. Jafnframt var bent á að herminám veiti fagfólki tækifæri til að upplifa og þjálfa óalgengar 

og erfiðar aðstæður í öruggu umhverfi og þannig megi skapa ákjósanlegt námsumhverfi fyrir fagfólk 

ásamt því að herminám stuðli að virkri endurgjöf sem ýtir undir hámarks lærdóm af tilfellunum. Það 

samræmist kennslufræðum heilbrigðisstétta en þar kemur meðal annars fram að einn helsti kostur 

hermináms sé sú virka endurgjöf sem fram fer við þjálfunina (Swanwick, 2013). Niðurstöður benda því 

til þess að mikilvægt sé að þjálfa samskiptafærni og þverfaglega teymisvinnu með herminámi þar sem 

bæði er lögð áhersla á þjálfun í hefðbundnum vinnuaðstæðum og í bráðaaðstæðum. Þannig gefst 

fagfólki tækifæri til þjálfunar í öruggu umhverfi þar sem hægt er að þjálfa mikilvæga þætti eins og 

teymisvinnu, samskipti og fagmennsku, ásamt því að það fái jafnóðum endurgjöf varðandi frammistöðu 

sína. Út frá niðurtöðum samantektarinnar má því ætla að fagfólk sé betur í stakk búið til að takast á við 

sambærilegar klínískar aðstæður eftir að hafa æft þær með herminámi. 

4.3 Áhrif starfsreynslu á frammistöðu og sjálfsmat í herminámi 

Niðurstöður samantektarinnar gefa til kynna að starfsreynsla hefur áhrif á frammistöðu í herminámi en 

fram kemur að þær fagstéttir sem hafa lengri starfsreynslu og eru reyndari í klínískri vinnu sýna marktækt 

betri samskiptafærni en þær óreyndari. Einnig kemur fram að starfsreynsla hefur áhrif á sjálfsmat 

þátttakenda í herminámi þar sem reynsluminni sérnámslæknar meta frammistöðu sína betri en hún í 

raun og veru er. Ásamt því kemur fram að nemum hættir til að ofmeta teymis- og samskiptafærni sína í 

herminámi. Eðli málsins samkvæmt eykst samskiptafærni einstaklinga oft og tíðum eftir því sem þeir 

starfa lengur í klínískri vinnu en það getur einnig haft áhrif á frammistöðu og sjálfsmat óreyndari 

einstaklinga að ekki hefur verið lögð mikil áhersla á kennslu og þjálfun í samskiptafærni í fræðilegu 
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námsefni og við menntun heilbrigðisstarfsfólks í gegnum tíðina (Gordon o.fl., 2012). Eftir að rannsóknir 

leiddu í ljós hversu margir sjúklingar hljóta varanlegan skaða eða deyja af völdum alvarlegra atvika sem 

upp koma á heilbrigðisstofnunum (Jha o.fl., 2013; Kohn o.fl., 2000; Weller og Boyd, 2014) og eftir að 

skýrsla Alþjóða Heilbrigðisstofnunarinnar um aukið öryggi sjúklinga á heimsvísu var lögð fram árið 2009 

(WHO, 2009) þá hefur aukin áhersla verið lögð á þjálfun samskipta og þverfaglegrar teymisvinnu með 

herminámi til að auka öryggi í þjónustu við sjúklinga (Nicksa o.fl. 2015). Niðurstöður samantektarinnar 

gefa til kynna að mikilvægt sé að kenna grunnþætti í samskiptafærni og teymisvinnu til að tryggja 

árangursrík samskipti og örugga útkomu fyrir sjúklinga. Flynn o.fl. (2017) benda á mikilvægi þess að 

koma auga á það sem einkenni fagleg vinnubrögð og góða samskiptafærni innan svæfinga og leita 

þannig markvisst leiða til að tryggja framúrskarandi menntun svæfingahjúkrunarfræðinga. Nemar í 

svæfingahjúkrunarfræði hafa að jafnaði fengið takmörkuð tækifæri og kennslu til að þróa og þjálfa 

mannlega færni í klínískum aðstæðum á skurðstofum áður en þeir hefja þar störf. Því er ákaflega 

mikilvægt að setja öryggi sjúklinga í forgang og hafa ber í huga að rannsóknir hafa sýnt fram á að skortur 

á samskiptafærni er oft orsök mannlegra mistaka (Gordon o.fl., 2016; Wunder, 2016). Því getur 

herminám þar sem megináhersla er lögð á samskipti og teymisvinnu verið ákjósanlegur kostur við 

kennslu og þjálfun heilbrigðisstarfsfólks en þannig má bæta samskiptafærni og þverfaglega teymisvinnu 

á skurðstofum sem síðan leiðir til árangursríkari útkomu og aukins öryggis fyrir sjúklinga. 

4.4 Viðhorf, hegðunarbreytingar og yfirfærsla frá herminámi yfir í klíník 

Í niðurstöðum samantektarinnar kom fram að þátttakendur litu mjög jákvæðum augum á herminám eftir 

að hafa tekið þátt í rannsóknunum. Þátttakendur í rannsókn Weller o.fl. (2016) töldu sig hafa dregið 

mikinn lærdóm af þátttöku sinni ásamt því að hafa fundið fyrir hugarfarsbreytingum eftir herminámið. 

Þátttakendur töldu þessar hugarfarsbreytingar halda áfram eftir þátttöku í herminámi og að þær hefðu 

jákvæð áhrif á klíníska vinnu. Þessar niðurstöður samræmast fyrri rannsóknarniðurstöðum á upplifun 

heilbrigðisstarfsfólks af herminámi, eins og t.d. í rannsókn Hawkins o.fl. (2014) á upplifun 

svæfingahjúkrunarfræðinga af herminámi. Þar kemur fram að þeim finnist herminám vera nauðsynlegur 

hluti af grunnþjálfun svæfingahjúkrunarfræðinga og að þau telji herminám auka klíníska færni og vera 

góðan undirbúning fyrir klínísk störf. Paige o.fl. (2014) benda einnig á að herminám stuðli að bættri 

teymisfærni nema, auki árangur í klínískri vinnu og bæti þannig útkomu sjúklinga. Jákvætt viðhorf 

þátttakenda til hermináms ýtir enn frekar undir þær kenningar að herminám sé árangursrík leið til 

þjálfunar en kenningar um nám fullorðinna byggja fyrst og fremst á því að hvati einstaklinga til náms 

komi frá upplifunum þeirra, reynslu, virkri þátttöku og því hversu viðeigandi þeir telji námsefnið vera 

(Kurup o.fl., 2017). Svo virðist sem samhljómur hafi verið milli rannsóknarniðurstaðna samantektarinnar 

þess efnis að herminám væri árangursríkt, leiddi til aukinnar færni í samskiptum og teymisvinnu og að 

sú færni skili sér út í klíníska vinnu. Því má draga þær ályktanir að með herminámi megi bæta 

samskiptafærni og þverfaglega teymisvinnu og þannig megi fækka alvarlegum atvikum, auka öryggi 

sjúklinga og auka starfsánægju heilbrigðisstarfsfólks. Ávinningur hermináms er því fjölþættur en 

rannsóknir hafa áður bent á að árangursrík teymisvinna auki starfsánægju hjúkrunarfræðinga, dragi úr 

streitu, auki afköst og skilvirkni, ásamt því að líkur á að hjúkrunarfræðingar haldist í vinnu þar sem 

teymisvinna er góð eru meiri (Kalisch o.fl., 2009). 
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Niðurstöður gefa til kynna að þjálfun í samskiptafærni og þverfaglegri teymisvinnu dragi umsvifalaust 

úr alvarlegum atvikum og auki öryggi sjúklinga svo um munar. Weller o.fl. (2015) benda á að miðað við 

þær framfarir sem eiga sér stað á samskiptafærni með herminámi megi álykta sem svo að það muni 

leiða til marktækrar lækkunar á aukaverkunum og/eða dauðsföllum eftir aðgerðir. Weller o.fl. (2016) 

benda að sama skapi á það að í fyrri rannsóknum á samskiptafærni á BMRI (Behavioral Marker Risk 

Index sem metur teymisvinnu og samskipti) þá hefur lágt skor á BMRI haft marktæk tengsl við fylgikvilla 

og/eða dauða eftir skurðaðgerðir (Mazzocco o.fl., 2009). Með tilliti til fyrri rannsókna á BMRI draga 

Weller o.fl. (2016) þá ályktun að við 20% betri samskiptafærni verði 14% færri fylgikvillar og/eða 

dauðsföll fyrstu 30 dagana eftir skurðaðgerðir. Þessar ályktanir ýta afgerandi undir mikilvægi þjálfunar 

á samskiptafærni og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum. 

Í niðurstöðum er jafnframt gefið til kynna að herminám á heimavelli sé ákjósanlegur kostur til þjálfunar 

og að fagfólk velji herminám á heimavelli fram yfir hefðbundið herminám í hermisetri. Rao o.fl. (2016) 

benda á að herminám þverfaglegra skurðstofuteyma getur oft verið flókið í framkvæmd sökum þess að 

það krefst þess að allar umræddar fagstéttir hafi kost á að komast í herminám. Þeir benda einnig á að 

herminám á heimavelli auðveldar aðkomu þverfaglegra teyma því þá eru að minnsta kosti allir 

viðkomandi aðilar á staðnum. Þær niðurstöður samræmast fræðilegri umfjöllum um herminám á 

heimavelli þar sem bent er á að sú aðferð hermináms eykur skilvirkni þjálfunar fyrir teymi í 

heilbrigðisþjónustu. Þannig gefst fagfólki tækifæri til þjálfunar í klínískum aðstæðum án þess að það 

þurfi að yfirgefa vinnustaðinn (Guise og Mladenovic, 2013). Það þjálfunarform er því ákaflega hagkvæmt 

bæði fyrir stofnanir og einstaklinginn sjálfan. Herminám á heimavelli er ekki síður ákjósanleg leið til 

þjálfunar sökum þess að það er talið brúa bilið milli fræða og klínískrar vinnu en Guise og Mladenovic 

(2013) bentu á þá staðreynd að klínískir starfshættir eru alltaf töluvert á eftir nýjustu 

rannsóknarniðurstöðum og áætlað er að það geti tekið allt að 17 ár fyrir um 14% af 

rannsóknarniðurstöðum að verða teknar til notkunar í klínískri vinnu. Með notkun hermináms við þjálfun 

heilbrigðisstarfsfólks má því flýta fyrir innleiðslu nýrrar gagnreyndrar þekkingar. 

Í ljós kom að herminám þverfaglegra teyma stuðlar að menningarbreytingum innan stofnana og 

Paige o.fl. (2014) segja helstu kosti hermináms vera bætta virkni innan þverfaglegra skurðstofuteyma 

og breytta menningu á skurðstofum. Hinde o.fl. (2016) benda einnig á að fyrri rannsóknir hafi sýnt fram 

á tengsl milli jákvæðrar öryggismenningar og bættrar útkomu fyrir sjúklinga og einnig hafi þær sýnt fram 

á að þverfagleg teymisþjálfun dregur úr dánartíðni skurðsjúklinga. Það samræmist 

rannsóknarniðurstöðum Patterson o.fl. (2013) þar sem fram kemur að regluleg þjálfun starfsfólks á 

skurðstofum með herminámi ber marktækan árangur þegar kemur að framgangi skurðaðgerða, ásamt 

því að stuðla að jákvæðri öryggismenningu innan starfseiningar. Niðurstöður samantektarinnar gefa því 

til kynna að þjálfun með herminámi geti leitt til bættrar öryggismenningar innan starfseininga og 

stofnana, sem er ekki síður mikilvægt með tilliti til öryggis sjúklinga.  

Heildarniðurstöður þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar gefa því til kynna að rík ástæða sé 

til innleiðingar hermináms við þjálfun á samskiptafærni og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum og 

ávinningur þjálfunar skili sér í bættri samskiptafærni, árangursríkri teymisvinnu og auknu öryggi fyrir 

sjúklinga sem gangast undir skurðaðgerðir. 
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4.5 Styrkleikar og takmarkanir samantektar 

Helstu styrkleikar þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar eru þeir að gerð var greinargóð 

heimildaleit í viðurkenndum gagnasöfnum, inntökuskilyrði voru skýr og fram fór gagnrýnið mat á gæðum 

og aðferðafræði rannsókna. Rannsóknarniðurstöður voru síðan samþættar út frá Polit og Beck (2017) 

ásamt því að stuðst var við PRISMA yfirlýsinguna (Moher o.fl., 2009). Því voru vinnubrögð samkvæmt 

settum reglum um framkvæmd kerfisbundinnar fræðilegrar samantektar. 

Helstu takmarkanir samantektarinnar eru þær að heimildaleit varð að gera undir töluvert víðum 

skilmerkjum svo hægt væri að finna allar viðeigandi heimildir en þó er hætta á að góðar rannsóknir um 

efni samantektarinnar sem ekki féllu innan skilmerkja hafi fallið utan samantektarinnar. Einnig er hætta 

á að leitarorð hafi ekki verið fullnægjandi eða að mögulega hafi verið gerðar góðar rannsóknir á öðrum 

tungumálum sem hafi verið útilokaðar sökum þess að krafa var gerð um að þær væru á ensku. Möguleiki 

er á að til séu óbirtar rannsóknir um efnið eða góðar eldri rannsóknir sem útilokaðar voru frá þátttöku 

sökum aldurs. Því er ekki hægt að útiloka að til séu rannsóknir sem mögulega hefðu varpað öðru ljósi á 

eða breytt niðurstöðum þessarar samantektar. Reynsluleysi nemanda er jafnframt ein af takmörkun 

samantektarinnar því nemandi hefur litla reynslu af gerð kerfisbundinna fræðilegra samantekta. Þrátt 

fyrir takmarkanir samantektarinnar þá var megintilgangi hennar náð og rannsóknarspurningu sem lögð 

var til grundvallar samantektinni svarað. 

4.6 Hagnýting samantektar 

Samantektin rennir styrkum stoðum undir þá hugsjón nemanda að herminám ætti að vera órjúfanlegur 

partur af daglegu starfi á skurðstofum. Skurðstofuumhverfið er bæði flókið og krefjandi starfsumhverfi  

þar sem árangursrík samskipti og þverfagleg teymisvinna er talin vera lykillinn að öruggri þjónustu við 

sjúklinga. Með þessari samantekt er varpað ljósi á þá þætti sem einkenna árangursrík samskipti og 

teymisvinnu ásamt því að niðurstöður benda afdráttarlaust til þess að herminám sé árangursrík leið við 

þjálfun á samskiptafærni og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum. Nýta má þann þekkingargrunn sem 

samantektin veitir til þróunar og þjálfunar á samskiptafærni og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum 

en hún ítrekar mikilvægi þeirrar þjálfunar og gefur til kynna hvaða árangur hlýst af þjálfun með 

herminámi. Niðurstöður þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar mætti nýta til rökstuðnings og 

framþróunar í þjálfun þverfaglegrar teymisvinnu og mannlegra samskipta á skurðstofum ásamt því að 

nýta þær til þróunar náms og skipulags kennsluhátta í svæfingahjúkrunarfræði á Íslandi. Jafnframt getur 

samantektin nýst sem grunnur að frekari rannsóknum á þessu sviði. 

4.7 Tillögur að úrbótum og frekari rannsóknum 

Niðurstöður benda afdráttarlaust til þess að herminám sé góð leið við þjálfun á samskiptafærni og 

þverfaglegri teymisvinnu. Einnig kemur fram að herminám sé líka góð leið til að styðja starfandi 

svæfingahjúkrunarfræðinga við að aðlagast síbreytilegu vinnuumhverfi sínu og veitir þeim tækifæri til 

þjálfunar á nýrri tækni og færni innan svæfinga. Í því flókna þverfaglega umhverfi sem 

svæfingahjúkrunarfræðingar ásamt öðrum fagstéttum starfa í á skurðstofum er mikilvægt að bæði 

einstaklingar og teymin í heild átti sig á því hversu mikilvæg góð samskipti og þverfagleg teymisvinna 

er. Einnig er mikilvægt að þau átti sig á því hversu mikil áhrif hún hefur á útkomu og öryggi þeirra 
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sjúklinga sem gangast undir skurðaðgerðir. Því gæti reynst vel að veita fagfólki fræðslu um helstu þætti 

árangursríkra samskipta og teymisvinnu ásamt almennri fræðslu um áhrif hermináms til þjálfunar. Ekki 

er einungis þörf á almennri fræðslu um mikilvægi þessara þátta heldur er ákaflega mikilvægt að fagfólk 

fái svigrúm til þjálfunar en með reglulegri þjálfun stuðlum við að markvissri, árangursríkri og öruggri 

þjónustu við sjúklinga. Hermiþjálfun hefur um áratugaskeið verið fastur liður í þjálfun flugmanna og 

óaðskilinn hluti af þeirra störfum. Miðað við niðurstöður rannsókna á þessu sviði ættum við í 

heilbrigðisþjónustu að taka flugöryggismálin okkur til fyrirmyndar og innleiða aukna hermiþjálfun og gera 

hana að föstum lið í okkar daglegu störfum inni á skurðstofum. Með þeim hætti gætum við þjálfað 

teymisvinnu og samskipti í hefðbundnum vinnuaðstæðum ásamt því að æfa sjaldgæfar og krefjandi 

bráðaaðstæður. Þannig mætti tryggja áreiðanleika teyma, sameiginleg markmið, árangursrík samskipti, 

aukna samhæfingu og bætta samvinnu milli teymismeðlima. Þannig fær fagfólk tækifæri til að læra, 

þjálfa og öðlast aukna faglega færni í daglegum áskorunum. Því eitt er víst að við sem 

heilbrigðisstarfsmenn getum alltaf lagt okkur fram um að gera betur og bæta þá þjónustu sem við erum 

að veita. 

Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir hér á landi um áhrif hermináms við þjálfun á samskiptafærni 

og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum. Gagnlegt væri að gera vandaða megindlega rannsókn á 

áhrifum hermináms við þjálfun á samskiptafærni og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum á Íslandi. 

Þannig væri hægt að meta samskiptafærni og teymisvinnu þverfaglegra skurðstofuteyma með 

viðurkenndu mælitæki fyrir, á meðan og eftir herminám og þannig sjá hvernig herminám nýtist til 

þjálfunar á þessum þáttum. Áhugavert væri að gera rannsóknina yfir ákveðið tímabil þar sem 

þátttakendur tækju reglulega þátt í hermiþjálfun en þannig mætti meta áhrif hermináms milli tilfella og 

yfir tímabilið. Einnig væri mikilvægt að gera eigindlega rannsókn á upplifun einstaklinga og teyma af 

hermiþjálfun á skurðstofum, til að varpa ljósi á það hvaða þættir eru vel metnir og hvaða þætti mætti 

bæta. Sú rannsókn gæti stuðlað að markvissari og heildstæðari hermiþjálfun á skurðstofum en þannig 

væri hægt að draga upp heildræna mynd af áhrifum hermináms til þjálfunar. Jafnframt væri gagnlegt að 

gera eigindlega viðtalsrannsókn við einstaklinga og/eða rýnihópa á því hvernig mismunandi fagstéttir 

sem starfa á skurðstofum upplifa samskipti og þverfaglega teymisvinnu á skurðstofum. Þannig mætti 

kortleggja samskipti og samskiptahætti okkar betur til að hægt væri að vinna að árangursríkum 

samskiptaháttum á skurðstofum. Nýta mætti rannsóknarniðurstöður til framþróunar og við skipulagningu 

hermiþjálfunar á skurðstofum. 
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Ályktanir 

Helstu ályktanir sem draga má af niðurstöðum þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektarinnar eru: 

 

• Herminám hefur marktæk jákvæð áhrif á samskiptafærni og teymisvinnu á skurðstofum. 

• Betri samskiptafærni leiðir til þess að teymi bregðast hraðar við í bráðaaðstæðum 

herminámstillfella, það er góð samskiptafærni getur stytt viðbragðstíma í bráðaaðstæðum. 

• Starfsreynsla hefur áhrif á frammistöðu og eigið frammistöðumat í herminámi. 

• Mikilvægt er að kenna grunnþætti í samskiptafærni og teymisvinnu með herminámi til að 

tryggja árangursrík samskipti og örugga útkomu fyrir sjúklinga.  

• Mikilvægt er að þjálfa samskiptafærni og þverfaglega teymisvinnu með herminámi þar sem 

bæði er lögð áhersla á þjálfun í hefðbundnum vinnuaðstæðum og í bráðaaðstæðum. 

• Fagfólk er betur í stakk búið til að takast á við sambærilegar klínískar aðstæður eftir að hafa 

æft þær með herminámi.  

• Mikilvægt er að leita leiða til að efla samskipti og þverfaglega teymisvinnu á skurðstofum í 

gegnum hermiþjálfun og stuðla þannig að bættri útkomu og auknu öryggi fyrir sjúklinga sem 

gangast undir skurðaðgerðir. 

• Herminám leiðir til aukinnar færni í samskiptum og teymisvinnu og sú færni skilar sér út í 

klíníska vinnu. 

• Regluleg þjálfun starfsfólks á skurðstofum með herminámi ber marktækan árangur þegar 

kemur að framgangi skurðaðgerða, ásamt því að stuðla að jákvæðri öryggismenningu innan 

starfseiningar. 

• Herminám á heimavelli er ákjósanlegur kostur til þjálfunar því það eykur skilvirkni þjálfunar 

fyrir teymi í heilbrigðisþjónustu og fagfólk velur það fram yfir hefðbundið herminám í 

hermisetri. 

• Þörf er á vönduðum megindlegum og eigndlegum rannsóknum á áhrifum hermináms við 

þjálfun á samskiptafærni og þverfaglegri teymisvinnu á skurðstofum á Íslandi. 
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