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JEG VIL GERNE VIDE
MERE OM PROJEKTET
Besøg vores hjemmeside
www.teamobs.dk
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INFORMATION TIL GRAVIDE

FORSKNINGSPROJEKT

I TEAMSAMARBEJDE

– Evaluering af teamsamarbejde med udgangspunkt i videooptagelse af fødslen

TEAM OBS
HIGH PERFORMANCE DEBRIEFING

TEAMD E BOBS
RIEFING

HVAD BETYDER PROJEKTET FOR MIG?

INFORMATION TIL GRAVIDE
På fødegangen arbejder vi altid på at give
dig den bedste fødselshjælp og har derfor
fokus på, om det er muligt at forbedre vores
behandling. I dette forskningsprojekt ønsker vi
at undersøge, om personalets håndtering af
akut blødning efter fødslen kan gøres endnu
bedre, end den er i dag. I forskningsprojektet
”TEAMOBS Debriefing” vil vi filme behandlerteamets håndtering af akut blødning efter
fødslen og efterfølgende anvende videooptagelsen til at gennemgå forløbet med teamet
for at opnå læring.
TEAM OBS forskningsgruppen består af læger
fra fødegangen i Århus og Horsens.
www.teamobs.dk

De fleste fødsler forløber helt normalt, og fødselshjælpen gives af jordemoderen uden involvering af
andre. En lille andel af de fødende (5-6 %) vil dog
opleve, at der efter fødslen opstår blødning, hvor
der er behov for involvering af andre jordemødre,
læger og social- og sundheds-assistenter i et behandlerteam. Hvis der efter din fødsel opstår blødning, som kræver håndtering af et behandlerteam,
vil lægen og det øvrige personale blive videofilmet
med henblik på efterfølgende gennemgang og
analyse. Optagelsen har fokus på fagpersonerne
og ikke på dig og din partner. Der vil kun blive
filmet fra hovedgæret af fødelejet, dvs. man ikke
kan se dit underliv på optagelsen. Et akut kald
af læge til fødestuen vil aktivere et fast monteret
kamera i loftet. Hvis du efter din fødsel oplever
akut blødning og videooptagelse finder sted, vil du
efterfølgende blive oplyst herom. Du vil i rolig fase
blive spurgt om tilladelse til, at optagelsen kan
indgå i projektet. Kun optagelser med samtykke
fra alle personer i rummet må hentes og indgå
i projektet.
JEG VIL GERNE DELTAGE I PROJEKTET,
HVAD GØR JEG?
Hvis der optræder akut blødning efter din fødsel,
vil du kunne indgå i projektet. Du vil blive spurgt
af personalet på fødegangen, om du ønsker at
deltage. Det er ikke muligt at give samtykke på
forhånd.
HVAD SKER DER, HVIS JEG INDGÅR
I PROJEKTET?
Hvis du giver samtykke til at indgå i projektet, vil
videooptagelsen blive hentet. Videooptagelsen vil
blive anonymiseret, dvs at dine personlige data

og informationer om de medvirkende i behandlerteamet IKKE vil være tilgængelige.
Videooptagelsen vil blive anvendt
• Når behandlerteamet skal gennemgå og
analysere håndteringen af den akutte blødning, dvs videooptagelsen KUN vil blive vist
for det personale, som har været med til at
behandle dig, samt det medlem af forskerteamet, som leder gennemgangen af forløbet.
Det vil typisk dreje sig om ca. 5 personer
(læger, jordemødre og social-og sundhedsassistenter).
• Videoen vil efterfølgende blive analyseret af
få personer i forskerteamet, som er uddannet
i videoanalyse. Analysen bygger på en vurdering af den kliniske håndtering af hændelsen.
Efter denne analyse slettes videooptagelsen.
• Videooptagelsen kan ikke udleveres til andre
eller vises i andre sammenhænge. Alt optaget
materiale er underlagt persondataloven og
sundhedsloven med henblik på beskyttelse
af de medvirkende.
JEG VIL IKKE INDGÅ I PROJEKTET,
HVAD GØR JEG?
Hvis der optræder akut blødning efter din fødsel,
vil du i rolig fase blive spurgt om samtykke. Hvis
du ikke ønsker at indgå i projektet, slettes filmen
automatisk, uden nogen får mulighed for at se
den.

