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JEG VIL GERNE VIDE
MERE OM PROJEKTET
Besøg vores hjemmeside
www.teamobs.dk
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PERSONALEINFORMATION

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?

PERSONALEINFORMATION
Når en fødende har brug for akut hjælp, vil
et tværfagligt team samles på fødestuen. Det
kan være en udfordring at arbejde i akutte
teams, da teamets sammensætning varierer
fra vagt til vagt.
Med forskningsprojektet ”TEAMOBS Debriefing” ønsker vi at undersøge, om det er muligt
at gøre vores håndtering af post partum
blødning på fødegangen endnu bedre end
den er i dag. Dette vil vi gøre ved at samle det
team, som har været involveret i håndteringen af blødningen, og gennemgå forløbet for
at lære af det. Derfor vil vi i forskningsprojektet filme post partum blødning på fødestuen
for at kunne anvende videooptagelsen ved
gennemgangen af forløbet. Vi håber med
dette projekt at opnå vigtig viden, som kan
føre til en forbedret behandling.
www.teamobs.dk

Det er frivilligt at deltage i projektet, men det
er vigtigt for dig at vide, at videooptagelse kan
foregå, imens du er på arbejde. Hvis du befinder
dig på en fødestue under post partum blødning
sammen med vagthavende obstetriske læge, vil
der foregå videooptagelse. Ankomst af læge til
fødestuen vil aktivere et fastmonteret kamera
i loftet. Kun ved samtykke fra alle personer på
videooptagelsen, kan filmen imidlertid hentes
og indgå i projektet. Film uden samtykke slettes
automatisk i løbet af 48 timer, uden at nogen får
mulighed for at se den.
Forskningsprojektet forløber i to perioder. Perioden ”efterår 2020 til vinter 2021” vil udelukkende
inkludere videoer til videoanalyse. Perioden ”vinter
2021 til forår 2023” vil inkludere videoer og anvende videooptagelser i efterfølgende videodebriefinger.
HVILKE AKUTTE SITUATIONER INKLUDERES
I PROJEKTET?
Alle tilfælde af post partum blødning, hvor læger
tilkaldes til fødestuen, og hvor blødningen er på
mindst 1 liter, kan inkluderes. Alle andre situationer, hvor en læge kommer på fødestuen, inkluderes
ikke.
HVAD SKER DER, HVIS JEG INDGÅR
I PROJEKTET?
Hvis der gives samtykke fra alle personer på videooptagelsen, vil optagelsen blive hentet og gemt.
Du vil blive indkaldt til debriefing inden for en
måned efter hændelsen har fundet sted. Videooptagelsen vil blive anvendt i denne debriefing,

når I som team gennemgår og analyserer håndteringen af post partum blødningen og videooptagelsen vil KUN blive vist for det personale, som
har været involveret. Til stede vil desuden være
en-to deltagere fra forskningsteamet.
Debriefingen vil komme til at omhandle den kliniske håndtering af hændelsen med fokus på teamwork. Videoen vil efterfølgende blive analyseret af
få personer i forskningsteamet, som er uddannet
i videoanalyse. Efter endt analyse slettes videooptagelsen. Videooptagelsen kan ikke udleveres
til andre eller vises i andre sammenhænge. Alle
data opbevares anonymiseret efter datatilsynets
retningslinjer indtil projektets afslutning i efteråret
2023.
JEG VIL IKKE INDGÅ I PROJEKTET,
HVAD GØR JEG?
Hvis du ikke ønsker at indgå i projektet, noteres
at du ikke giver samtykke. Filmen vil dermed blive
slettet automatisk, så den blødningscase ikke kan
indgå i projektet.

