


Hva skjer?



Mange profesjoner er innvolvert……politi, ambulanse, 
brannvesen

Men du kan ende opp 
her….



De traff hverandre for
10 minutter siden…
Bekymret?

Du er kirurgen!
Pasienten kommer om 10 minutter:
Hva gjør du?



Bedre utførelse(treff)
Takler stress bedre(lavere puls)

Kommuniserer og kontrollerer mindre 
Espevik, Johnsen & Eid, 2006



Bedre utførelse
Takler stress bedre
Kommuniserer  mer, push

Espevik, Johnsen & Eid, 2011



Læring (3)

Lærer! - hurtigere
Riktig aktivert

Kommunikasjon:

Sirkel kommunikasjon
Oppdateringer
Støtte

Espevik, Johnsen & Eid, 2011



Læring    

Koordinering



Læring og koordinering

Mental 
modell

Situasjons 
bevissthet

oppdage-
forstå- forutsi

Felles mentale 
modeller

Felles 
forventninger til 
andres atferd 



Hvilke teamprosesser er oftest 
knyttet til gode resultater?

Resultater av forskning etter hendelsen 
med US Vincennes:

Operasjonssteam under stress 
(TADMUS ”big five”)



Big Five
Teamwork

Salas, Sims &Bruke, 2005



1. Lederskap i teamet
• “Evnen til å dirigere og koordinere aktivitetene i teamet: 

utførelse, oppgaver, lære, motivere, planlegge og
organisere og skape positiv atmosfære.”

• Adferdsmarkører:
– Fasilitere:problemløsning
– Forventninger: utførelse og
samhandling
– Synkronisering
– Leter etter og evaluerer
informasjon som påvirker
teamets samhandling
– Klargjøring av roller
– Forberedelser og
tilbakemeldingsseanser



2. Teamorientering
• “Tilbøyeligheten til å ta inn over seg andres

atferd og troen på betydningen av å sette team 
mål over individuelle medlemmers.”

• Adferdsmarkører:
– Ta innover seg alternative 
løsninger for å bestemme
hva som er korrekt.(Lytte)
– Økt involvering i oppgavene, 
deling av informasjon og
deltagende målsetting



3. Monitoring
• “Evnen til å utvikle en felles forståelse av omgivelsene

og skape strategier for å aktivt følge med på hva andre
gjør.”

• Adferdsmarkører:
– Identifiserer feil og
mangler hos hverandre
– Gir tilbakemelding
som medfører selvkorrigering



4. Støtteatferd
• “Evnen til forutsi andres behov(ut I fra deres ansvar) og
støtte dem slik at arbeidsbelastningen blir fordelt.”

• Adferdsmarkører:
– Oppdage problemer med
fordelingen av arbeidsbelastning
– Skifte av ansvar over 
på ubenyttede medlemmer
– Oppgaver blir gjennomført
av andre



5. Tilpasning
• “Evnen til å justere strategier basert på informasjon

samlet fra omgivelsene ved hjelp av støtteatferd og
reallokering av teamressurser. Endre 
handlingsmønstre som en respons på endrede
omgivelser (internt eller eksternt).”

• Adferdsmarkører:
– Identifisering av “cues” som
viser at en endring har skjedd, 
tillegge dette mening og utvikling
av en ny plan for å håndtere
endringene
– Identifisere muligheter for 
forbedringer i egne rutiner
– Oppmerksom på endringer
(internt og eksternt).



Koordinerende mekanisme:
Gjensidig tillit

• “en felles tro på at alle teammedlemmer vil utføre sine 
oppgaver og beskytte andre teammedlemmers
interesser”

• Adferdsmarkører:
– Deling av informasjon
– Villighet til å innrømme
feil og aksept av tilbakemelding



Koordinerende mekanisem:
Closed loop communication

• “informasjons utveksling i teamet uavhengig av mediet.”
• Adferdsmarkører:

– Mottatt ? 
– Mottat !
– Sjekke at begge
har samme forståelse



Koordinerende mekanisme:
Felles mentale modeller

• “en organisert kunnskapsstruktur om forholdet mellom
oppgavene og hvordan møte disse.”

• Adferdsmarkører:
– Korrekte
forventninger om
andres atferd
– Identifisering av
forandringer i teamet og
oppgavene og implisitte
justeringer



“Big 
Five”

Monitorering

Støtte-
atferd

Team-
orientering

Team-
lederskap

Tilpasning

Tillit

Felles 
mentale 
modeller

Closed
loop



Hva jeg ville brukt mine 10 
minutter til?

• Forventninger – forventninger – forventninger 
• Sett/bli enige om forventninger (krav):

– Utførelse, informer uten å ha bli spurt
– Roller
– Identifiser feil, dobbeltsjekk
– Gi feedback på stedet
– Følg med hverandre, støtt, overta, finn feil
– Sitrep og prioriteringer
– Forandringer, del med de andre
– Bekreft (closed loop)
– Stol på hverandre (aksepter å bli korrigert)
– Når er jeg stresset….del!



Dette var min forståelse



El momento de la verdad


