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Ikke-tekniske ferdigheter

Ikke-tekniske ferdigheter er kognitive og sosiale
ferdigheter som situasjonsforståelse, kommunikasjon,
samarbeid, beslutningstaking og ledelse.

Scrub Practitioners’ List of Intraoperative Non-Technical
Skills (SPLINTS) er et observasjon og vurderingsverktøy
som gir et formelt rammeverk og et felles
begrepsapparat for å vurdere ikke-tekniske ferdigheter
hos operasjonssykepleiere.

SPLINTS
Bakgrunn
Oversettelse og tilpasning til
SPLINTS.no
Hvordan bruke instrumentet?
• Studenter
• Ferdige operasjonssykepleiere
• Simulering

Bakgrunn
Komplekst miljø og akutte situasjoner
Uheldige hendelser
Forberedt på det uventede
Fra novise til ekspert
Teamtrening

Oversettelse
Trinn i oversettelse
Trinn 1 Oversettes fra engelsk til norsk av to operasjonssykepleiere.

Trinn 2 Ekspertpanel – fem erfarne operasjonssykepleiere og studentveiledere

Trinn 3 Instrumentet presenteres for studenter i operasjonssykepleie, siste semester

Trinn 4 Oversettelse tilbake til engelsk (blindet), uavhengig tospråklig oversetter (byrå)

Trinn 5 Godkjenning av originalforfatter februar 2018

Kommunikasjon og
teamarbeid

Situasjonsbevissthet

Kategorier

• Være trygg på seg selv
• Utveksle informasjon
• Samhandle med andre i teamet

• Innhente informasjon
• Gjenkjenne og forstå informasjonen
• Forutse og være i forkant

Elementer

SPLINTS-no

Oppgaveløsning

• Planlegge og forberede
• Iverksette og overholde standarder
• Håndtere stress

Situasjonsbevissthet

Utvikle og opprettholde forståelse for miljøet på operasjonsstuen
(pasient, team, tid, kirurgisk inngrep, instrumentering og utstyr)
gjennom å se og lytte, klare å forstå situasjonen og forutse hva som
kan skje.

I nnhente inform asjon:

Aktivt søke informasjon på operasjonsstuen ved å observere, lytte,
stille spørsmål og gjenkjenne signaler.

Gjenkjenne og forstå inform asjon

Gjenkjenne og forstå informasjon fra operasjonsteamet og bruke
det sammen med egen kunnskap for å vurdere aktuelle situasjoner

Forutse og være i forkant

Tenke framover for å være i forkant og forutse hva det vil være
behov for videre i forløpet.

Forutse og være i forkant

Tenke framover for å være i forkant og forutse hva det vil være behov
for videre i forløpet.

Venter til forutsigbare problem

forløpet

Følger ikke med i det kirurgiske

Kjennetegn på uhensiktsmessig adferd
•
•

oppstår før nødvendige utstyr eller

Etterspør utstyr for sent

prosedyre eksempelvis konvertering
•

instrumenter innhentes

Ber om utstyr før kirurgen trenger

Er ukonsentrert og mister oversikten

slik at beskjeder ikke oppfattes

•

Gjør forespørsler på riktig tidspunkt

det

fra laparoskopi til laparotomi

Forutser endringer i kirurgisk

riktig rekkefølge

Gir kirurgen egnede instrumenter i

Kjennetegn på god adferd
•
•

•
•

(varmt NaCl, sug ol)
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Situasjonsbevissthet

Kategorier

• Være trygg på seg selv
• Utveksle informasjon
• Samhandle med andre i teamet

• Innhente informasjon
• Gjenkjenne og forstå informasjonen
• Forutse og være i forkant

Elementer

SPLINTS-no

Oppgaveløsning

• Planlegge og forberede
• Iverksette og overholde standarder
• Håndtere stress

Sam handle m ed andre i team et

•

•

Avbryter teammedlemmer som prøver å

utvikling i det kirurgiske forløpet

Unnlater å informere resten av teamet om

Kjennetegn på uhensiktsmessig adferd

Dele tanker/ideer og utføre praktiske oppgaver som medfører bedre
flyt i det kirurgiske forløpet.
Kommuniserer forutsigbare endringer

Kjennetegn på god adferd
•
eller behov for å stoppe, til teamet
Prioriterer flere samtidige beskjeder fra

Ignorerer forespørsel fra andre

•

•

konsentrere seg

Foreslår alternative tiltak og utstyr

Tillater forespørsler som går ut over flyten

ulike teammedlemmer korrekt
•

•

i det kirurgiske forløpet

Reagerer hensiktsmessig på avbrytelser
fra andre

teammedlemmers plassering i

Viser ikke forståelse for andre

assistanse

operasjonsstuen

Støtter andre ved å tilby hjelp og

Gir positive tilbakemeldinger til andre i

•

•
•
•

teamet
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Situasjonsbevissthet

Kategorier

• Være trygg på seg selv
• Utveksle informasjon
• Samhandle med andre i teamet

• Innhente informasjon
• Gjenkjenne og forstå informasjonen
• Forutse og være i forkant

Elementer

SPLINTS-no

Oppgaveløsning

• Planlegge og forberede
• Iverksette og overholde standarder
• Håndtere stress

Oppgaveløsning

Kjennetegn på uhensiktsmessig adferd

Planlegge og forberede
Organisere krav og tilpasse disse slik at oppgavene kan bli gjennomført med flyt og uten unødvendige avbrytelser.

Kjennetegn på god adferd

• Prioriterer oppgaver slik at flyten i det

kirurgiske forløpet hemmes

• Er forberedt slik at en unngår unødig
venting i forløpet

med instrumenter og bruken av disse

• Viser mangel på forståelse for hensikten

utstyr

• Har problemer med å finne nødvendig

• Benytter rolige perioder i prosedyren til • Åpner sterilt utstyr ukritisk
å forberede neste oppgave
• Viser effektiv organisering av
operasjonssykepleiers ansvarsområde
• Organiserer utstyr hensiktsmessig
• Prioriterer arbeidsoppgaver

Vurderingsskala

Vurderingsalternativer

5 – Meget god

4 –God

Beskrivelse

Utførselen er av meget høy standard og kan være et
godt forbilde for andre

Skalaen under kan brukes
til har
å vurdere
Utførelsen
en ensartet høy ikkefaglig standard, øker
pasientsikkerhet
tekniske ferdigheter basert
på observert
adferd

2 – Marginal

Utførelsen gir grunn til bekymring og betydelig
forbedring er nødvendig

3 – Akseptabel

1 – Dårlig

Utførelsen var ikke akseptabel og kan true
pasientsikkerheten. Støttende tiltak er påkrevet

Utførelsen var tilfredsstillende med hensyn til standard,
men kan forbedres

N - Ikke observert

Ferdigheten var ikke aktuelle i situasjonen og ble derfor
ikke observert

Hvordan bruke instrumentet?
Refleksjon over ikke-tekniske ferdigheter

• Kjennetegn på ferdighetene ( god eller uhensiktsmessig adferd?), kun til hjelp for
å sette ord på ferdigheten, skal danne grunnlag for vurdering

Brukes for selvevaluering og i veiledningssituasjoner
• Bevisstgjøring av egne ikke- tekniske ferdigheter

Individuelle ferdigheter, ikke team ferdigheter
Væremåte, ikke personlighet

Brukes ved tilbakemelding/ debriefing –simulering
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