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Abstrakt 

Bakgrund: På en operationssal är teamarbetet viktigt, dels för att arbetet ska fungera 

men också för att säkerställa patientsäkerheten. En viktig aspekt i teamarbetet är att de 

perioperativa sjuksköterskorna känner att de andra i teamet har förståelse för deras 

arbetsuppgifter. Syfte: Syftet med studien var att belysa perioperativa sjuksköterskors 

upplevelser av teamarbetet utifrån förståelse för deras arbetsuppgifter. Metod: En 

kvalitativ induktiv intervjustudie genomfördes med 16 perioperativa sjuksköterskor från 

tre små till mellanstora sjukhus i södra Sverige. Datamaterialet analyserades utifrån en 

kvalitativ latent innehållsanalys. Resultat: Studien visar att det finns flera saker som 

påverkar teamarbetet och sjuksköterskorna upplever att även om förståelsen för deras 

arbete från andra teammedlemmar oftast är bra, finns det möjligheter till förbättring. Ur 

resultatet framträdde det övergripande temat självständighet förutsätter delaktighet, 

med kategorierna yrkesroll, samverkan, arbetsmiljö och patientsäkerhet och därtill 

hörande underkategorier. Slutsats: Nyttan är att ge perioperativ personal en insikt i vad 

som kan underlätta teamarbetet. Det behövs fortsatt forskning inom ämnet, men det är 

också viktigt att utbildningar och arbetsplatser satsar på att träna teamarbete för att öka 

kunskapen och förståelsen mellan professionerna.  
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Abstract 

Background: In an operating theatre teamwork is important, partly to get the job done, 

but also to ensure patient safety. An important aspect of teamwork is that perioperative 

nurses feel that the other members of the team understand their work assignments. Aim: 

The aim of this study was to highlight perioperative nurses' experiences of teamwork 

based on an understanding of their work assignments. Method: A qualitative inductive 

interview study was conducted with 16 perioperative nurses from three small to 

medium-sized hospitals in southern Sweden. The data were analyzed based on a 

qualitative latent content analysis. Results: The study shows that there are several 

aspects that affect teamwork and nurses feel that although understanding of their work 

assignments from other team members usually are good, there are possibilities for 

improvement. The overall theme independence requires participation emerged from the 

result, as well as the categories profession, collaboration, work environment and patient 

safety with related subcategories. Conclusion: To give perioperative personnel an 

insight into what might facilitate teamwork can be beneficial.  Further research on the 

topic is required, but it is also important that schools and workplaces practice teamwork 

to increase knowledge and understanding between different professions.  
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1 Inledning 

Under verksamhetsförlagd utbildning och även under en kort arbetsperiod på 

operationsavdelning inför studierna, har författarna upplevt att kommunikationen och 

samarbetet i den perioperativa vården fungerar olika bra vid olika tillfällen och med 

olika personal inblandad. En stor del i samarbetet i operationsteamet har författarna med 

blivande kollegor känt beror på förståelsen för varandras yrke, kompetens och 

arbetsuppgifter. Detta har medfört att intresse har väckts för hur perioperativa 

sjuksköterskor upplever andra teammedlemmars förståelse för deras profession när de 

har ett gemensamt mål, och hur det inverkar på teamarbetet. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Teamarbete 

Teamarbete har blivit allt vanligare inom svensk vård och omsorg. Ett team kan 

definieras som en grupp individer med olika professioner och kompetenser som 

tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Tillsammans arbetar teamet för att uppnå 

patientsäkerhet, samarbetshälsa och gemensam utveckling (Carlström, Kvarnström & 

Sandberg, 2013; Sandberg, 2016). Att besitta färdigheter i teamarbete är viktigt i den 

perioperativa vården och arbetsmiljön. Förmåga att arbeta i team har visat sig ha både 

en positiv effekt på patientsäkerheten, men också på medarbetarnas välmående (Roche, 

2016). 

 

En specialistsjuksköterska arbetar ofta i ett nära team med andra specialiteter, där 

ömsesidighet och respekt är viktiga faktorer för att teamet ska fungera väl (Carlström et 

al., 2013). Hierarkisk kommunikation är en faktor som hotar detta och i 
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kommunikationen och dialogen medlemmarna emellan måste alla kunna få komma till 

tals och tillsammans fatta beslut. Däremot måste det finnas en ordning och tydlighet så 

beslut kan tas och genomföras utan att skapa större diskussioner och osämja (Carlström 

et al., 2013).  

 

Samverkan i teamarbete ingår i kärnkompetenserna för alla vårdens professioner, och är 

högst aktuell för säker vård på operationssalen (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård [ANIVA] & Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2012). Samverkan 

innebär en interaktion mellan de olika professionerna i operationsteamet som genom 

samordning kan utföra ett samarbete och utöva varje kompetens där den gör bäst nytta 

för patienten (Carlström et al., 2013). Carlström et al. (2013) menar att teamarbete är ett 

bättre sätt att arbeta än att varje profession avlöser varandra eller ett arbetslag där varje 

profession arbetar självständigt, oberoende av de andras arbete.  

 

2.2 Operationsteam 

Ett operationsteam är ett team bestående av specialistutbildad sjukvårdspersonal 

utbildade för specifika ansvarsområden och uppgifter (Gustafsson, 2014; Lind, 2016). 

Operationsteamet består enligt Gustafsson (2014) av anestesisjuksköterska, 

instrumenterande operationssjuksköterska, kirurg, anestesiolog, cirkulerande 

operationssjuksköterska eller undersköterska och patient. Enligt Cole och Crichton 

(2006) leder ett samarbete mellan flera olika professioner till en god vård för patienten. 

På en operationssal utnyttjas olika kompetenser eftersom det arbetar olika professioner i 

ett nära samarbete för att ge det bästa resultatet av operationen som möjligt. 
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Carlström et al. (2013) och Cole och Crichton (2016) menar att om alla i ett 

multiprofessionellt team är klara över sin egen kärnkompetens och är lojala mot sin 

egen profession, utnyttjas varje teammedlem där de gör bäst nytta för patienten. Det är 

inte enbart viktigt att vara lojal mot sin egen profession i ett team utan också att vara 

lojal mot teamet som helhet för att nå effektivitet. I en specialistkompetens ingår att ha 

basal kunskap, förståelse och respekt för de andra professionerna som ingår i teamet för 

att kunna samarbeta och hantera eventuella konflikter som uppstår (Carlström et al., 

2013; Söderström, 2015). 

 

Det nära samarbetet på operationssalen kan vara både krävande och intensivt och leda 

till osämja vilket kan skapa dålig arbetsmiljö och påverka hela operationsteamet 

(Sandelin & Gustafsson, 2015). Brister i teamarbetet och kommunikationen kan leda till 

misstag och att patientsäkerheten äventyras (Averlid & Bihari Axelsson, 2012; 

Catchpole, Mishra, Handa & McCulloch, 2008). Gott samarbete däremot leder till att 

arbetsmiljön blir trevlig och positivt utmanande och samarbetet mellan de olika 

professionerna är en förutsättning för att uppnå god patientsäkerhet. Inne på 

operationssalen är det operationsteamet som skapar förutsättningar för god patientvård 

och eftersom det inte finns någon självklar ledare, blir de beroende av varandra och 

måste ha en öppnare kommunikation (Averlid & Bihari Axelsson, 2012). 

 

2.3 Perioperativ sjuksköterska 

I den perioperativa vården arbetar anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan 

i alla tre faserna pre- intra- och postoperativt (ANIVA & SSF, 2012; Riksföreningen för 

operationssjukvård [SEORNA] & SSF, 2011). I den preoperativa fasen samlar de in 

data och planerar en omvårdnadsplan för patienten utifrån omvårdnadsprocessen. 
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Preoperativt arbetar de tillsammans med den cirkulerande operationssjuksköterskan 

eller undersköterskan med förberedande omvårdnadshandlingar. Ett gemensamt ansvar 

är att bland annat kontrollera identitet, vilket organ som ska opereras och att 

sidomarkering finns. Intraoperativt sker genomförandet av omvårdnadsplanen och under 

den intraoperativa fasen har de perioperativa sjuksköterskorna en kommunikation för att 

säkerställa patientens välbefinnande, positioneringen på operationsbordet och 

vätskeförluster. Postoperativt sker en utvärdering av den planerade och genomförda 

omvårdnadsplanen, för att säkerställa god vård för patienten (Gustafsson, 2014; ANIVA 

& SSF, 2012; SEORNA & SSF, 2011).  

 

Perioperativa sjuksköterskor dokumenterar även allt som sker, för en säker vård för 

patienten. I deras kompetens ingår att samarbeta med kollegor och medarbetare och 

behandla dem jämlikt och ärligt för att fungera som ett multiprofessionellt team. 

Teamarbete underlättar arbetet mot personcentrerad vård, samt höjer patientsäkerheten i 

eventuellt akut uppkomna situationer (ANIVA & SSF, 2012; SEORNA & SSF, 2011). 

 

2.3.1 Anestesisjuksköterska 

I anestesisjuksköterskans ansvar ingår att bedriva en för patienten god och säker 

anestesisjukvård. Arbetsplatsen är vanligen en anestesi- och operationsavdelning, men 

anestesisjuksköterskans kompetens kan också vara önskad inom andra verksamheter, 

såsom intensivvård, pre- och postoperativ vård, ambulanssjukvård och på 

akutmottagning (ANIVA & SSF, 2012).  

 

Enligt Gran Bruun (2013) består anestesisjuksköterskans dagliga arbete av att 

självständigt och i samarbete med anestesiolog, styra anestesin, genom administrering 

och dosering av läkemedel i förhållande till patientens sjukdomshistoria, parametrar och 
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funktioner. Vid anestesi fråntas patienten kontrollen och anestesisjuksköterskan får 

 överta den åt patienten. I anestesisjuksköterskans ansvarsområde ligger också att arbeta 

förebyggande av komplikationer som kan uppstå och observera allt som händer för att 

kunna handla omedelbart vid oförutsedda händelser (Gran Bruun, 2013). I 

kompetensbeskrivningen för anestesisjukvård framgår också vikten av att 

anestesisjuksköterskan ger god omvårdnad och skapar tillit och trygghet hos patienten 

(ANIVA & SSF, 2012).    

 

2.3.2 Operationssjuksköterska 

Inom operationssjuksköterskans ansvarsområde ingår att kontrollera att alla 

förberedelser inför operationen är gjorda så som den perioperativa tvätten, att patienten 

inte har några smycken och att uppmärksamma eventuella allergier (Gustafsson, 

Kelvered, & Sandersen, 2012; SEORNA & SSF, 2011). 

 

Operationssjuksköterskan ansvarar för aseptik och sterilitet under operationen och 

arbetar infektionspreventivt för att förhindra uppkomst av smitta eller begränsa 

smittspridning på operationssalen. Under den intraoperativa fasen kontrolleras 

kontinuerligt att hygieniska och aseptiska standarden hålls och att åtgärder vidtas vid 

upptäckt av kontamination (Bäckström 2012; SEORNA & SSF, 2011; Söderström, 

2015). Vid kirurgiska ingrepp instrumenterar och assisterar operationssjuksköterskan 

kirurgen och för att kunna ha ett professionellt samarbete krävs en utbredd kunskap om 

kroppens anatomi, kirurgiska instrument och avancerad teknisk utrustning som används 

på operationssalen (Bäckström, 2012; Gustafsson, 2014). Sterilt material inspekteras 

och kontrollräknas av operationssjuksköterskan och efter operationen kontrollräknas allt 

igen för att inte något ska ha lämnats kvar i patienten (Söderström, 2015). 

Operationssjuksköterskan ska kunna läsa av, identifiera, analysera och åtgärda olika 
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situationer som kan uppstå under operationen, och ska på ett respektfullt sätt kunna 

kommunicera både med patienten och med operationsteamet (Gustafsson, 2014; 

SEORNA & SSF, 2011). 

 

2.3.3 Kirurg 

Kirurgen ska kunna bedöma, diagnostisera och behandla olika kirurgiska tillstånd. Han 

eller hon innehar kunskap om diagnostik och värdering inför och efter den kirurgiska 

behandlingen. Kirurgen ska genom sin kunskap inom patofysiologi behärska kirurgisk 

teknik i både planerade och akuta situationer, samt ha kunskap om smärtbehandling och 

effekter av anestesi. I det multiprofessionella arbetet ska kirurgen kunna kommunicera 

med andra medarbetare och ha respekt för deras kompetens. En grundläggande del i 

kompetensen är att leda arbetet genom öppenhet och en dialog med medarbetarna 

(Socialstyrelsen, 2008a). I föreliggande studie innefattar benämningen kirurg den 

opererande läkaren, oavsett vad denne har för specialitet.  

 

2.3.4 Anestesiolog  

Socialstyrelsen (2008b) beskriver att anestesiologen är specialiserad inom både 

anestesi- och intensivvård, innehar kunskap och ansvarar för anestesi och smärtlindring 

för patienten i den perioperativa vården, både inom den planerade och den akuta. Vid 

kirurgiska ingrepp ska anestesiologen kunna övervaka, stötta och återställa kroppens 

vitala funktioner. En viktig kompetens är att arbeta självständigt inom specialiteten och 

leda arbetet med en svårt sjuk patient och ha förmåga till etiskt beslutsfattande i kritiska 

situationer. Anestesiologen ska också samarbeta och ha förståelse för andra specialiteter 

(Socialstyrelsen, 2008b). 
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2.4 Patientsäkerhet  

Vårdskador kan leda till bestående men och funktionsnedsättning men också att 

patienten avlider. Vid vård och behandling ska därför patienten inte utsättas för skador 

som skulle kunna undvikas. Genom att hälso- och sjukvårdspersonal arbetar 

patientsäkert, arbetar de för att skydda patienten mot vårdskador  (Söderström, 2015; 

Öhrn, 2013). 

 

Ett patientsäkert arbete utgörs av att exempelvis följa rätt rutiner, riktlinjer, 

evidensbaserade metoder och att personal med rätt kompetens vårdar patienten. 

Patientsäker vård ska bedrivas utifrån patientens bästa, och detta uppnås genom att alltid 

arbeta säkerhetsmedvetet (Öhrn, 2013). Exempel på undvikbara skador kan vara 

vårdrelaterade infektioner, trycksår och läkemedelsfel. Riskområden i en vårdsituation 

som kan leda till vårdskador är till exempel bristande  kommunikation och 

informationsöverföring som är en av de vanligaste orsakerna till att vårdskador uppstår 

(Söderström, 2015; Öhrn, 2013).  

 

Världshälsoorganisationens (WHO) (2008) checklista för säker kirurgi är en hjälp i den 

perioperativa vården och fastslogs efter att WHO identifierat olika riskområden inom 

vården. Syftet var att minska antalet vårdskador. Checklistan är framtagen för att 

operationsteamet ska använda den före induktion av anestesi, innan ingrepp och innan 

patienten lämnar operationssalen (WHO, 2008). 

 

Enligt Öhrn (2013) finns det två synsätt på misstag i vården; det individuella 

(individsyn) och systemets (systemsyn). Individsynen utgår från fel som den enskilda 

personen gjort sig skyldig till. Systemsynen utgår från att det är brister i systemet som 
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orsakat felet och inte brister hos individen. Misstag i vården kan undvikas eller 

reduceras genom att förhållandena som individen arbetar under som kan förändras. 

Utifrån detta synsätt är det viktigt att ta reda på var i systemet felet inträffat och inte 

vilken enskild person som gjort fel (Öhrn, 2013). All hälso- och sjukvårdspersonal har 

en skyldighet att bidra till att det upprätthålls en hög patientsäkerhet och 

sjukvårdspersonal innehar själv ansvar för att utföra sitt arbete på ett för patienten säkert 

sätt  (Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659).  

 

2.5 Tidigare forskning med relevans för problemområdet 

Den största delen av de perioperativa sjuksköterskornas arbete sker inne på 

operationsavdelningen. Att känna trygghet i sin roll, men också med sina kollegor, inom 

samma profession och tvärprofessionellt, är en grundläggande faktor för att kunna 

uppnå teamarbetets fulla potential och arbeta på ett patientsäkert sätt (Gran Bruun, 

2013).  

 

Silén-Lipponen, Tossavainen, Turunen och Smith (2005) visade att vid ett dåligt 

teamarbete var rädslan att göra fel stor, vilket skapade nervositet som kunde leda till 

misstag. För att förebygga misstag var det viktigt att kunna arbeta i en stödjande miljö 

med flexibilitet och motivation till att hjälpa varandra. Förståelse för varandras 

kompetens möjliggjorde att samtliga kände tillfredsställelse i teamarbetet (Silén-

Lipponen et al., 2005). Ett välfungerande teamarbete skapade känsla av väl utfört arbete 

hos medlemmarna och tillfredsställelse, både professionellt och personligt (Sigurdsson, 

2001; Makary et al., 2006).   
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I en studie av Jayasuriya-Illesinghe, Guruge, Gamage och Espin (2016) tyckte inte 

kirurgerna det var acceptabelt att någon hade synpunkter på deras arbete, framför allt 

inte sjuksköterskor som ansågs stå lägre i hierarki och ha till uppgift att utföra 

instruktioner. Kirurgerna ansåg att teamarbetet fungerade bra, att det hierarkiska 

systemet fungerade eftersom sjuksköterskor och annan personal gjorde som de blev 

tillsagda och inte ifrågasatte. Vidare påverkade könsnormerna teamarbetet negativt, 

skapade interprofessionella gränser och kommunikationshinder. Studien framhöll att 

hierarki är ett fortsatt problem i främst låg- och mellaninkomstländer (Jayasuriya-

Illesinghe et al., 2016). Sigurdsson (2001) visade också att hierarkiska problem 

påverkar teamarbetet. Perioperativa sjuksköterskor upplevde läkare som generellt sett 

okänsliga och nedlåtande i sin kommunikation och i samarbetet  med 

operationspersonalen. Gillespie, Chaboyer, Longbottom och Wallis (2010) skrev att 

dominant inflytande, hierarki och kultur av hög självständighet upplevdes försvåra 

teamarbetet. Vidare beskrev de att en skuldbeläggande kultur där personalen istället för 

att prata med varandra skrev avvikelserapporter och skuldbelade varandra skadade 

teamarbetet. Detta gav en negativ inverkan på kommunikationen och mynnade ut i 

dåliga attityder. Andra studier visade att kirurger hade en generellt mer positiv syn på 

hur både teamarbete och kommunikation fungerar medan både anestesi- och 

operationssjuksköterskor hade en mera negativ syn (Makary et al., 2006; Wauben et al., 

2011).  

 

Studier visade också att många i ett operationsteam kände att andra medlemmar i teamet 

inte hade förståelse för deras arbetsuppgifter och att det var viktigt att känna att ens 

kompetens var uppskattad (Averlid, & Bihari Axelsson, 2012; Coe & Goulds, 2007). 

Lindwall och von Post (2008) betonade vikten av att visa respekt för varandra och 

varandras arbete. Genom att visa förståelse och ha respekt för varandras professioner i 
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teamet skapades ett öppnare arbetsklimat för samtliga professionella arbetskamrater, 

vilket innebar att varje medlem kunde sätta sin egna personliga prägel på teamet och 

teamarbetet (Aslaksen Kaldheim & Slettebø, 2016). Alla professioner var viktiga och 

genom en förståelse för varandras kompetens var det lättare att stötta varandra och 

hjälpas åt, vilket kunde leda till en god laganda i motsats till när en individ bara såg till 

sina egna uppgifter (Aslaksen Kaldheim & Slettebø, 2016). I sådana fall är det lätt att 

bortse från att alla inom teamet arbetar mot det gemensamma målet att hålla en hög 

patientsäkerhet och att vården skall bli så god som möjligt för patienten (Aslaksen 

Kaldheim & Slettebø, 2016; Catchpole et al., 2008). 

 

3 Teoretisk referensram 

Studien utgick från en induktiv ansats och den teoretiska referensramen ska enligt 

Henricson (2012) vara ett stöd i den avslutande reflektionen.   

 

3.1 Systemteori 

Enligt ett systemteoretiskt synsätt ingår alla människor i ett system. Systemteorin utgår 

från helheten där alla individer och organisationer är sammanlänkade (Öquist, 2008). 

Sjukvården och operationssjukvården, kan ses som ett dynamiskt system, där en 

händelse inte alltid ger samma utslag och beror på förändrade faktorer. Ett 

operationsteam kan kallas ett system där alla teammedlemmarna med sina olika 

professioner och även patienten ingår, där varje person i systemet är en föränderlig 

faktor. Operationsavdelningen och sjukhuset där operationsteamet ingår är också delar i 

samma system.  
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Enligt Carlström et al. (2013) är ett väl fungerande team starkare än arbetsgruppen, 

vilket passar in på systemteorins synsätt att alla människor är olika delar i samma 

system och helheten av alla delarna är större än alla delarna tillsammans (Öquist, 2008). 

I ett team måste deltagarna hjälpa och värna om både varandra och patienten, och 

teamarbete är en förutsättning för att undvika eller utnyttja att även små händelser, som 

Rollenhagen (2013) skriver, kan få stora konsekvenser. En teammedlem har en lojalitet 

både mot sin egen profession och till hela teamet men också en lojalitet mot 

organisationen (Carlström et al., 2013). 

 

Enligt systemteorin påverkas systemets utveckling av hur vi är mot varandra (Öquist, 

2008). Detta går att koppla till hur ett operationsteam måste fungera för att kunna ge 

patienten bästa möjliga vård och hålla en hög patientsäkerhet. För att främja alla i 

teamet måste alla olika professioner samarbeta för att en utveckling ska kunna ske, och 

arbetar alla gemensamt mot samma mål kan det leda till förändringar. Vad resultatet blir 

beror på hur teamet kan utvecklas och hur organisationen förändras fortlöpande. Genom 

att dra nytta av olika kompetenser och att ha olika kompetenser, föds nya idéer och gör 

också att teamet och hela organisationen kan utvecklas framåt (Carlström et al., 2013; 

Cole och Crichton, 2006). Öquist (2008) beskriver att konstanter i ett system, som i ett 

team kan vara fasta rutiner, bringar ordning i kaoset och möjliggör att teamet arbetar i 

samma riktning.  

 

För operationsteamet är det viktigt att se patienten i dennes större sammanhang, genom 

att kunna förstå att patienten inte längre befinner sig i sin vana miljö och kan därför 

känna sig utsatt (Öquist, 2008). Teamet måste kunna möta och vårda patienten i dennes 

livsvärld där denne är just här och nu på operationssalen. Samtidigt måste det finnas 
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förståelse för att både teamet och patienten är delar av ett större system, och erbjuda 

patienten det som organisationen arbetar och står för (Öquist, 2008).  

 

Rollenhagen (2013) menar att gränserna för ett system kan flyttas, vidgas eller minskas, 

beroende på vilken detaljnivå som ska undersökas. Systemteorin bygger på en 

hierarkisk uppbyggnad med olika nivåer. Operationsteamet tillhör en nivå i systemet 

och andra nivåer tillhör chefer och beslutsfattande. Olika nivåer i systemet har olika 

förutsättningar och regler. Det är viktigt att hålla isär nivåerna i organisationen och att 

skillnader och olikheter finns för att helheten och systemet ska kunna utvecklas och inte 

stå still (Öquist, 2008, 2014). Ledarna eller beslutsfattarna på en högre nivå ska också 

kunna röra sig på de olika nivåerna längre ner i systemet för att få en uppfattning och 

förståelse för helheten (Öquist, 2008, 2014). I organisationen är det allas ansvar att 

arbeta för en patientsäker vård, vilken nivå i organisationen de än befinner sig på (Öhrn, 

2013).  

 

Winroth och Rydqvist (2008) skriver att delaktighet och medansvar i arbetet främjar 

hälsa hos medarbetaren och om organisationen möjliggör att medarbetarna kan påverka 

arbetsvillkoren ökar det också engagemanget hos individen. En engagerad och 

välmående teammedlem interagerar med sina kollegor för att stärka omvårdnaden och 

patientsäkerheten. 

 

3.2 Hälsa och välbefinnande 

Hälsa kan beskrivas som något individuellt för varje människa eftersom alla människor 

har olika erfarenheter och upplevelser. Vad som är hälsa kan variera mellan olika 

situationer beroende på människors olika livssituationer (Ekebergh, 2015). Antonovskys 
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hälsoteori (Antonovsky, 2003) framhåller att en persons upplevda hälsa beror på 

“känslan av sammanhang” (KASAM) vilket är en viktig aspekt i det perioperativa 

teamarbetet. KASAM gör att individen trots yttre påfrestningar kan behålla sin hälsa 

och känna sig delaktig i systemet (Antonovsky, 2003; Hustad, 2013). Operationsteamets 

arbete kan utvärderas inte bara på resultat av teamets arbete för patienten utan även hur 

teamarbetet påverkar teammedlemmarna och deras hälsa (Sandberg, 2016). 

 

WHO framhåller att en arbetsplats ska främja en arbetsmiljö som både fysiskt och 

psykiskt, men också organisatoriskt gagnar personalens hälsa och välbefinnande, 

arbetsplatsen ska också arbeta för att medarbetaren ska uppleva förståelse och respekt 

(Gran Bruun, 2013). Enligt Rollenhagen (2013) riskerar till exempel brister i 

arbetsmiljön även skada patienten. Hälsa är enligt Wärnå-Furu (2012) ett av 

vårdvetenskapens kärnbegrepp och ett fenomen med bred betydelse och som Dahlberg 

och Segesten (2010) beskriver är hälsa inte bara frånvaro av sjukdom, utan även är 

kopplat till lycka och välbefinnande. 

 

Averlids och Bihari Axelsson (2012) visar att välbefinnande uppnåddes när 

teammedlemmarna kände förståelse och respekt från hela teamet och inte bara sin egen 

profession. En operationssal kan vara en krävande miljö att arbeta i då det är viktigt att 

arbeta för en hög patientsäkerhet och samtidigt arbeta effektivt. En hälsofrämjande 

faktor var att få feedback och uppskattning av sitt arbete vilket motiverade och drev 

teamet. 
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4 Problemformulering 

Inom den svenska hälso- och sjukvården är teamarbete vanligt förekommande.  På 

operationssalen arbetar flera professioner tillsammans i ett multiprofessionellt team, där 

de perioperativa sjuksköterskorna  ingår.  Teamet inne på operationssalen är ett system 

där medlemmarna är beroende av varandra och teamarbetet påverkar arbetsmiljön, 

personalens välbefinnande och patientsäkerheten. De perioperativa sjuksköterskorna har 

utifrån sina olika specialistområden ett gemensamt ansvar för att identifiera vårdbehov 

för patienten, utföra en vårdplan och garantera patientsäkerheten i den perioperativa 

processen. Forskning visar att förståelse för varandras professioner är en viktig faktor 

för att uppnå ett bra teamarbete, en god arbetsmiljö och en god och säker patientvård.  

 

Mot denna bakgrund är det angeläget att belysa de perioperativa sjuksköterskornas 

upplevelser av vad de andra medlemmarna i operationsteamet har för förståelse för 

deras kompetens och arbetsuppgifter. Den föreliggande studien förväntas kunna bidra 

med ökad kunskap om och kunna förbättra och stärka teamarbetet.  

 

5 Syfte 

Syftet var att belysa perioperativa sjuksköterskors upplevelser av teamarbetet utifrån 

förståelsen för deras arbetsuppgifter. 

 

6 Metod 

Studien är en kvalitativ empirisk intervjustudie, med en induktiv ansats. Induktiv ansats 

beskrivs av Henricson och Billhult (2012) som att forskaren analyserar deltagarnas 

erfarenheter och upplevelser för att få fram slutsatser. Induktion innebär en empirisk 



  
 

15 

metod som gör att forskningen sker fritt från antaganden, genom observation eller 

intervju, vilket speglar en kvalitativ forskningsmetod (Priebe & Landström, 2012). Då 

syftet var att belysa vad deltagarna hade för upplevelser och uppfattningar var 

kvalitativa studier att föredra, vilket också rekommenderas av Hartman (2004) och 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012).  

 

6.1 Urval 

Verksamhetscheferna på tre mellanstora eller mindre sjukhus i södra Sverige 

kontaktades via e-post med förfrågan om medverkan i studien. Informationsbrev (se 

bilaga A) och samtyckesformulär (se bilaga B) bifogades i dessa e-post. Efter 

godkännande av verksamhetscheferna, kontaktades enhetscheferna för vidarebefordran 

av “informationsbrev till deltagarna” (se bilaga C) till avdelningarnas alla anestesi- och 

operationssjuksköterskor, för att de skulle få vetskap om studien. Deltagare valdes 

genom strategiskt urval, som Henricsson och Billhult (2012) beskriver är när personer i 

ett visst kontext tillfrågas som kan bidra med information som svarar på syftet, och 

passade när författarna ville vända sig till en viss population. Inklusionskriterierna var 

att deltagarna till studien skulle vara sjuksköterskor med specialistinriktning mot 

anestesisjukvård eller operationssjukvård. Personliga besök gjordes på sjukhusen för att 

informera om studien och undersöka om det fanns några anestesi- och 

operationssjuksköterskor som ville deltaga i studien och dagar planerades för intervjuer. 

Deltagarna godkände sin medverkan via samtyckesblankett (se bilaga D). 

 

Sammanlagt genomfördes intervjuer med 16 deltagare, med en fördelning på hälften 

anestesisjuksköterskor och hälften operationssjuksköterskor. Fördelningen blev 12 

kvinnor och 4 män, vilket relativt väl speglar den nationella fördelningen av anestesi- 
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och operationssjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2017). Deltagarna som deltog i studien 

hade ett åldersspann från 32 till 64 år, med en erfarenhet inom undersökt specialitet 

mellan 2 och 36 arbetade år.  

 

6.2 Datainsamling 

Inför studien hade författarna var för sig gjort pilotstudier i form av varsin intervju, med 

semistrukturerade intervjufrågor. Detta gav möjlighet att utvärdera och upptäcka 

eventuella svårigheter med de frågor som formulerats, så att de kunde bearbetas och 

omformuleras i intervjuguiden. Dessa pilotstudier inkluderades inte i studien.  

 

Det genomfördes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, som gav deltagarna 

möjlighet att öppet berätta om ett förutbestämt område och själva styra innehållet i 

intervjun. En semistrukturerad intervju innebär att alla deltagare får samma öppna 

frågor men ordningen kan variera utifrån hur deltagaren svarar. Möjlighet finns också 

att ställa följdfrågor (Danielson, 2012a). Som hjälp användes en intervjuguide (se bilaga 

E), vilken innehöll själva huvudfrågorna, stödord och stödfrågor som hjälpte intervjun 

att hålla sig inom ramarna för studiens syfte (Danielson, 2012a; Kristensson, 2014).  

 

Intervjuerna genomfördes och spelades in på de perioperativa sjuksköterskornas 

arbetsplatser under arbetstid.  Vid tre av intervjuerna deltog båda intervjuarna enligt 

deltagarnas godkännande, och resterande intervjuer genomfördes individuellt, där de 

flesta intervjuer var upplagda att anestesistuderande intervjuade anestesisjuksköterskor 

och operationsstuderande intervjuade operationssjuksköterskor.  
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6.3 Analysmetod 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ latent innehållsanalys enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012), som är en lämplig metod för att få fram kontentan av 

de upplevelser deltagarna berättade om. Eftersom studien utgick från en induktiv ansats 

analyserades intervjumaterialet objektivt där författarna undvek att använda personliga 

erfarenheter, förutfattade mening och förförståelse, för att sedan kunna sammanfatta en 

konklusion från det som framkommit (Henricson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 2016). 

En latent innehållsanalys gjordes genom en djupare tolkning av resultatet och utgör en 

röd tråd genom hela det manifesta analysmaterialet (Danielson, 2012b).  

 

Analyserna inleddes med att inspelningarna av intervjuerna transkriberades och lästes 

igenom för att få en helhet av innehållet. Efter det plockades de meningsenheter ut, som 

svarade på syftet med studien. Meningsenheter är stycken i texten som hör ihop och 

utgör grunden för analysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vidare kortades 

meningsenheterna ner till kondenserade meningsenheter vars syfte var att reducera 

texten till de mer centrala delarna och göra texten lättare att hantera.  Nästa steg var 

kodningsförfarandet som innebar att sätta en etikett, en kod, på en meningsenhet som 

kort beskrev innehållet. Slutligen ledde koderna fram till kategorier med 

underkategorier. För att komma fram till passande underkategorier och identifiera 

övergripande kategorier i den manifesta innehållsanalysen, gick författarna tillsammans 

igenom analysprocessen flertalet gånger. Exempel på analysförfarande se bilaga F.  

Sammanlagt framkom nio underkategorier med fyra kategorier (se tabell 1). Författarna 

arbetade och diskuterade gemensamt under hela analysen. Framtagandet av tema var en 

del genom hela analysprocessen och sammanfattades till slut utifrån de kategorier som 



  
 

18 

framkommit i den manifesta analysen. Temat är övergripande och genomsyrar hela 

resultatet  (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Tabell 1. Översikt över underkategorier, kategorier och tema 

Underkategori Kategori Tema 

Ny i sin yrkesroll 

Yrkesroll 

Självständighet förutsätter 

Delaktighet 

Kunskap & Erfarenhet 

Fokus 

Personbundet 

Samverkan 

Kommunikation 

Respekt 

Hur mycket teamet arbetat 

tillsammans 

Kultur & Social arbetsmiljö 

Arbetsmiljö Fysisk & Organisatorisk 

arbetsmiljö 

 Patientsäkerhet 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Inför studien genomfördes en etisk egengranskning enligt Etikkommitté Sydosts (u.å.) 

blankett för att egengranska studiens behov av etikprövning, men den gav inget utfall 

som förespråkade etisk prövning hos etikkomittén (se bilaga G). Kjellström (2012) 

skriver att etisk prövning hos en etikprövningsnämnd ska ske om det finns risk att 

forskningen påverkar individen fysiskt eller psykiskt. Lagen om etikprövning av 

forskning på människor (SFS 2003:460) stöder också att etikprövning inte berör 

magisterstudier som gäller inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå.  

 

Författarna har utgått ifrån Helsingforsdeklarationen (2013) och Sjuksköterskornas 

internationella etikkod (ICN, 2012) i deras forskningsetiska övervägande, och valt ut för 

studien relevanta delar, vilket inkluderar krav på information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande.  
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Deltagarna fick information om studien både skriftligt och muntligt. I informationen 

framgick att studien tog hänsyn till deltagarnas autonomi i relation till 

autonomiprincipen och Helsingforsdeklarationens etiska krav på att deltagande ska vara 

helt frivilligt (Helsingforsdeklarationen, 2013; Kjellström, 2012). Det framgick att 

deltagarna hade rätt till självbestämmande över medverkan och de fick lämna ett 

skriftligt samtycke. I överensstämmelse med de etiska kraven 

(Helsingforsdeklarationen, 2013; ICN, 2012) blev deltagarna även informerade om att 

medverkan kunde avslutas närhelst de önskade under studiens gång. Enligt 

konfidentialitetskravet och inte skada - principen ska uppgifter om och av deltagarna 

vara sekretessbelagt och all data ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av det, vilket deltagarna fick information om. Det syftar också till att skydda 

deltagarna från kränkningar av identiteten, samt se till att information om uppfattningar 

och handlingar inte kan användas för att skada. Allt material från studien förvaras inlåst 

(ICN, 2012; Kjellström, 2012). Med tanke på konfidentialiteten har författarna även valt 

att utelämna information om orter och arbetsplatsers namn. Då det har varit svårt att 

genomföra intervjuerna helt anonymt och det inte funnits möjlighet att befinna sig 

utanför arbetsplatsen, valde författarna att avidentifiera även citat som används i 

resultatet, för att ingen ska kunna härleda eventuell känslig information till en viss 

individ. Med stöd av inte skada-principen (Kjellström, 2012) och Sjuksköterskornas 

internationella etikkod (ICN, 2012) framhåller författarna att studien kommer vara till 

nytta för för deltagarna, verksamheten, framtida forskning och patienten.  
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7 Resultat 

7.1 Yrkesroll 

Ett arbete som perioperativ sjuksköterska kräver en specialistutbildning som sedan 

behöver förvaltas genom introduktion och erfarenhet. Att vara trygg i sig själv men 

också trygg i sina arbetsuppgifter har betydelse för teamarbetet och förståelsen av 

andras arbetsuppgifter och behov. 

 

7.1.1 Ny i sin yrkesroll 

Både nya och mer vana perioperativa sjuksköterskor upplever att det finns en bristande 

förståelse för kollegor när de är nya i sitt yrke. Detta kan visa sig genom att de övriga i 

teamet inte alltid tänker på att det tar längre tid att utföra vissa arbetsuppgifter. Det kan 

också upplevas att det lätt glöms bort hur det är att vara ny, men att det är viktigt att 

försöka komma ihåg känslan och ha tålamod. Just bristande tålamod från teamet är en 

återkommande upplevelse som gör att nya kan känna sig påskyndade i vissa moment. 

 

Förståelsen från nya specialistutbildade kollegor uppfattas olika av deltagarna. Det kan 

upplevas att nya kollegor har mindre förståelse för någon annans arbete men detta anses 

bero på att de är koncentrerade på sin nya yrkesroll. De verkar inte alltid se helheten och 

vad som behöver göras utöver deras egna arbetsuppgifter och väntar därför inte in de 

andra i teamet. Däremot upplevs de nya kollegorna ha bättre förståelse för andras 

arbete, genom att de är mer öppna i sitt synsätt än de som arbetat en längre tid och de 

nya upplevs mer flexibla att vilja hjälpa till överallt. Deltagarna tycker det är viktigt att 

inte glömma bort att det tar tid att komma in i sin nya yrkesroll och att det tar tid att lära 

känna sina nya kollegor. 
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7.1.2 Kunskap & Erfarenhet 

Kunskapen upplevs vara avgörande för förståelsen. En del perioperativa sjuksköterskor 

påtalar fördelen med de nya perioperativa sjuksköterskorna, som har varit runt och 

hospiterat lite och därmed har lite mer kunskap om de olika professionernas 

arbetsuppgifter och rutiner. Deltagarna ser det som en fördel och ett bra sätt att öka 

förståelsen för varandra och de uttrycker intresse för att själva få hospitera. 

 

Bristande kunskap för varandras arbete upplevs ligga till grund för att förståelse inte 

alltid finns i arbetet. Genom att visa och förklara för varandra hur det ligger till kan 

missförstånd och irritation oftast lösas. Det framkommer att om kollegorna i andra 

professioner har kunskap om anestesi- eller operationssjuksköterskans arbetsuppgifter, 

har de också lättare att uppfatta vad som kommer att ske i olika arbetsmoment och även 

lättare att förstå och se när någonting i arbetet inte riktigt fungerar. Kunskap och 

förståelse för varandras arbete upplevs också vara bra, då det minskar behovet av att 

ställa frågor som kan störa eller stressa, både perioperativa sjuksköterskor och kirurger. 

Att upprepade gånger få frågor om hur det går eller vad som händer kan upplevas som 

stressande främst i svåra situationer. Kollegor som känner varandra och har kunskap om 

varandras professioner är bättre på att läsa av varandra och har dessutom bättre 

kommunikation.   

 

“Dom kan nog ibland tycka att vi inte gör så mycket utan att vi mest står och räknar till 

fem...kan jag uppleva … “ 

 

Deltagarna kan också uppleva avsaknad av kunskap och bristande förståelse för 

varandras arbetsuppgifter utanför själva operationen, i förberedelserna innan och i 

avvecklingsarbetet efter operationen. Det handlar främst om uppgifter som inte 
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involverar hela operationsteamet vilket gör att inte alla fysiskt ser vad det är för 

arbetsuppgifter som utförs. Dessa moment upplevs då som att övriga i teamet inte har 

kunskap om vad uppgifterna består i. Förståelsen från kirurgerna upplevs som väldigt 

individuellt, där vissa är lätta att samverka med, medan andra tycker kirurgerna saknar 

förståelse för de perioperativa sjuksköterskornas arbete. Både vana och nya kirurger 

upplevs inte alltid har förståelse för att det kan bli förseningar när allt inte går som det 

ska inför och mellan operationer. Bristande kunskap om vem som har ansvar för 

exempelvis steriliteten under operationen kan upplevas som påfrestande, då 

operationssjuksköterskor har upplevt sig överkörda i sitt ansvarsområde. 

 

“ ... vi håller på åh lägger blockader åh såna här grejer, att dom tycker att det tar lång 

tid ibland vid byterna … det skulle vara bra om de va med och såg ibland att det kan ju 

verkligen krångla med en EDA-läggning … det tar tid ibland helt enkelt … dom flesta 

gångerna går det ju som på räls, med blockaderna, men så ibland hakar det upp sig…” 

 

Det framkommer att alla i operationsteamet behövs med sina olika specialistområden 

och alla är lika viktiga för att patienten ska kunna genomgå en säker operation. De 

perioperativa sjuksköterskorna menar inte att alla olika yrkesprofessioner ska kunna 

varandras arbeten fullt ut eftersom det är olika specialiteter men finns det en förståelse 

för varandras arbeten, förbättras teamarbetet. 

 

7.1.3 Fokus 

Ett särskilt moment i den perioperativa vården där bristande förståelse uppmärksammas 

av flertalet deltagare är när själva operationen är klar och patienten ska väckas. 

Teammedlemmarnas fokus försvinner till deras respektive områden vilket medför att  

förståelsen och respekten för varandras uppgifter delvis försvinner och det tas inte lika 
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mycket hänsyn till hur långt kollegorna kommit i deras respektive arbetsuppgifter. 

Anestesisjuksköterskor upplever en saknad förståelse för deras arbete när de vill väcka 

patienten i lugn och ro. Det är lätt att kollegorna börjar fokusera på att avveckla efter 

operationen vilket också medför att de börjar prata högt, stimma och rycka i sakerna. 

Det kan medföra att det är svårt att fokusera på väckningen och att patienten ska få 

vakna i en lugn och tyst miljö. Det framkommer också att operationssjuksköterskan kan 

ha påbörjat uppdukning inför nästa operation innan anestesipersonalen hinner avsluta 

sina delar i föregående operation, vilket upplevs stressande. Operationssjuksköterskor 

upplever att förståelse saknas för deras arbete när de till exempel ska räkna ner sina 

instrument eller lägga förband. Det kan då upplevas stressigt om kollegorna börjar 

plocka ihop, stöka, hämta sängar, väcka patienten och vilja köra ut patienten från 

operationssalen så fort som möjligt, innan operationssjuksköterskan får chans att avsluta 

sina arbetsuppgifter. Exempelvis kan patienten redan vara väckt innan förbandet 

kommer på plats.  

 

“ … det som är svårt är ju det att ibland glömmer man tala om vad man ska göra … 

man är i sin egen värld.” 

 

Kirurgerna kan upplevas som mer ingreppsfokuserade och objektifierar patienten, 

medan övriga teammedlemmar är mer patientfokuserade. Detta kan visa sig genom att 

kirurgerna enbart ser till att de måste få komma åt överallt, de kan luta sig mot patienten 

eller lägga instrument på patienten som kan skada. I dessa fall fokuserar då istället 

operationssjuksköterskan mer på att patienten inte ska få exempelvis tryckskador eller 

att steriliteten äventyras. 
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“ … en del läkare … kan liksom stå och putta … och anestesisköterskan liksom “ah fast 

det är tuben … den kan du inte flytta på” … ” 

 

7.2 Samverkan 

Att samverkan ska fungera bra mellan kollegorna i ett operationsteam framträder tydligt 

i intervjuerna. Samverkan och teamarbete beror på personlighet, kommunikation, 

respekt för varandra och hur mycket teamet har arbetat tillsammans.  

 

7.2.1 Personbundet 

Många deltagare påpekar att personkemin spelar stor roll i hur teamarbetet fungerar och 

vilken förståelse som finns mellan de olika yrkena. Det framkommer att den 

perioperativa sjuksköterskan förväntas kunna arbeta tillsammans med olika människor 

och att vissa kollegor arbetar väldigt bra ihop medan andra arbetar sämre ihop, vilket 

deltagarna menar har med personkemin att göra. 

 

Förståelsen och teamarbetet upplevs som personbundet och påverkas av 

teammedlemmarnas tolerans och förmåga att acceptera individuella skillnader. Hur man 

är själv som person har också betydelse för teamarbetet och hur personkemin fungerar 

mellan olika kollegor. En del upplevs sätta sig själva och sitt arbete som viktigare än 

andras, medan andra har ett öppnare synsätt. Det är också olika från person till person 

när det gäller att hjälpa varandra över professionsgränserna. 

 

“ … det är också lite personrelaterat … ibland så är det någon som sätter sig i ett hörn 

och inte hjälper till med så mycket, medan nån annan hjälper till med allt … ” 
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Anestesisjuksköterskor berättar att det kan ta lång tid att få förtroende av en del 

anestesiologer, men allt eftersom de lär känna varandra försvinner känslan att 

anestesiologen övervakar och de överlåter mer ansvar till anestesisjuksköterskan och det 

blir ett tydligare teamarbete. 

 

7.2.2 Kommunikation 

Kommunikationen inne på operationssalen och mellan teammedlemmarna upplevs som 

det viktigaste för teamarbetet och för förståelsen mellan professionerna. Teamarbetet 

upplevs som bättre när kollegorna känner varandra väl och att kunna tilltala varandra 

vid namn upplevs underlätta kommunikationen. Att berätta vilka uppgifter 

teammedlemmen har framför sig som berör det övriga teamet upplevs också öka 

förståelsen från de andra. Genom att ha en välfungerande kommunikation under 

operation om något oväntat eller akut inträffar, visas också en förståelse för vad som är 

viktigt för kollegorna, deras yrkesroller och arbetsuppgifter. 

 

Eftersom de perioperativa sjuksköterskorna har olika arbetsuppgifter beroende på 

specialitet men samtidigt ingår i samma operationsteam, upplevs det viktigt att ha en 

kommunikation och ett samarbete för att arbetet ska kunna flyta på så att ingen 

specialitet får stå och vänta eller stressa på de andra. Att hjälpas åt och arbeta nära 

tillsammans ökar förståelsen för varandras arbete. Allas arbete handlar om patienten och 

det är viktigt att kunna säga till om något är fel som inte kollegorna uppfattat eller har 

missat. Många deltagare berättar att det är viktigt att vara tydlig vid kommunikation 

eftersom det ökar förståelsen. Några deltagare berättar att ibland när förståelsen upplevs 

saknas beror det på att de själva inte är tydliga i sin kommunikation. Det är även viktigt 

att tänka på hur något sägs och att tänka på att bemöta andra som man själv vill bli 

bemött. 
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Ett öppet och lättsamt klimat inbjuder till en bra kommunikation eftersom dålig 

stämning eller irritation upplevs försvåra kommunikationen i operationsteamet. Det 

upplevs finnas en vilja att hjälpa varandra med olika arbeten som inte är bundna till 

specifika yrkeskategorier, men att det då måste finnas en tydlig kommunikation att 

hjälpen behövs. De perioperativa sjuksköterskorna upplever att anestesiologerna och 

kirurgerna är lätta att kommunicera med och finns det olika viljor är det lätt att föra en 

diskussion med dem. 

 

“Även om man kanske inte har jättemycket förståelse för den andres profession så måste 

man ju lyssna och kommunicera, det ökar ju ändå möjligheten för att få en förståelse.” 

 

Perioperativa sjuksköterskor kan uppleva sig irriterade över att koordinatorer och 

planerare inte är konsekventa i exempelvis information av ändringar i 

operationsprogrammet, då det händer att bara en del av teamet upplevs få information 

om ändringarna. Till exempel kan teammedlemmar förbereda och planera sin dag 

genom att läsa in sig på patienter i förväg och sen ändras operationsprogrammet utan att 

alla informeras. Det upplevs då att det saknas förståelse för hur de olika professionerna 

arbetar, även om detta också är individuellt, och att det saknas rutiner för hur vissa saker 

ska skötas. 

 

7.2.3 Respekt 

Många deltagare påpekar hur viktigt det är att känna sig respekterad och själv visa 

respekt för sina kollegor, genom att acceptera att inte alla arbetar på samma sätt och tar 

olika lång tid på sig samt respektera att någon ibland behöver mer tid och utrymme. 

Visad hänsyn till sina medarbetare och kollegor upplevs viktigt för teamarbetet. 
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“ … då kan jag säga … ”stopp, jag måste göra om” ... då stannar teamet och man får 

den tid man behöver … dom har väldigt bra respekt för det jag behöver tid för … ” 

 

En del personer upplevs svårare att säga till och att de inte lyssnar utan bara arbetar 

vidare på sitt sätt utan att ta hänsyn till andra och får de tillsägelse rinner det bara av 

dem vilket upplevs som frustrerande. Dessutom uppfattar deltagare att det kanske inte är 

riktigt rätt att lägga sig i någon annans arbete, utan respektera att det är deras expert- 

och ansvarsområde och att därför inte ifrågasätta. Att vara bromskloss eller inte 

respektera utarbetade rutiner, anses inte vara acceptabelt.   

 

“ … har de inte bra förståelse så känner man ju att de är lite otåliga och sådär … och 

det blir inte jättebra stämning alltid när de inte har förståelse och vissa saker tar ju tid 

… det är personbundet, vissa tar längre tid än andra och då får man lite dålig … 

tolerans … vissa saker tar ju tid och det är vissa moment man måste göra och då får det 

ta den tid det tar … ” 

 

Deltagarna upplever en del nya kirurger bristande i förståelse och respekt för teamets 

arbete och innesittande kunskap, även om de har varit runt och sett alla delar i sin 

utbildning. Nya kirurger upplevs gärna vilja berätta för teamet hur saker ska 

genomföras, även om teamet har god erfarenhet av situationen. 

 

Det upplevs som att en del teammedlemmar visar att de vill förstå andras arbetsområden 

och att vissa har lättare att förstå varandra. Andra tänker mer på sig själva och sätter det 

de själva gör som först och viktigast. Det upplevs också att en del teammedlemmar 

saknar intresse av att vilja förstå andras arbetsuppgifter eller yrkesprofessioner och detta 
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gäller även de som arbetat i många år. Teammedlemmar som ser deras yrkesroller och 

arbetsuppgifter som viktigare än andras kan upplevas respektlösa, vilket kan visa sig 

genom att de försöker stressa på sina kollegor och inte låter dem göra färdigt sina 

uppgifter. Att känna sig trygg med teamet och att visa respekt för varandra och inte vilja 

motarbeta eller skuldbelägga varandra upplevs som viktigt för teamsammanhållningen. 

Vissa menar att visas ingen respekt mot kollegor kan det leda till dålig sammanhållning 

som i sin tur kan påverka patienten negativt. Att vara lyhörd och att kolla av med med 

teamet upplevs som respektfullt och som en deltagare upplever det, att ge och ta är att 

kunna visa respekt för varandra. Det belyses också att det är viktigt att peppa varandra. 

 

7.2.4 Hur mycket teamet arbetat tillsammans 

Det upplevs finnas en bättre förståelse hos de som arbetat länge tillsammans på 

operationsavdelningarna eftersom de lärt känna varandra, hur och på vilket sätt de 

arbetar. De som ofta arbetar tillsammans inom samma inriktning, till exempel ortopedi, 

eller arbetar jourer ihop lär också känna varandra mer, vilket kan ge bättre förståelse för 

varandras arbete. Kollegor som arbetat länge tillsammans upplever inte heller att de 

alltid behöver uttrycka sig verbalt med vad som behöver göras eller vad de behöver 

hjälp med. Det framkommer också att kollegor som är vana att arbeta tillsammans kan 

ligga steget före i arbetet vilket gör att saker och ting blir gjorda utan verbal 

kommunikation, vilket sparar både tid och energi. Däremot kan det upplevas att de som 

arbetat i många år tillsammans har en tendens att stressa på varandra lite mer i arbetet. 

 

Perioperativa sjuksköterskor och undersköterskor arbetar nära varandra i hela den 

perioperativa vårdkedjan, vilket inte anestesiologer och kirurger gör på samma sätt. 

Därför upplevs undersköterskorna ha bättre förståelse för både anestesisjuksköterskans 

och operationssjuksköterskans arbetsuppgifter. Anestesiologerna och kirurgerna upplevs 



  
 

29 

inte har samma uppfattning om hur arbetet ska utföras utan de vill göra på ett visst sätt 

medan de andra teammedlemmarna är vana vid att göra på annat sätt. Det är lätt att 

anestesiologerna eller kirurgerna försöker köra över de andra i operationsteamet om de 

inte kan rutinerna lika bra som de perioperativa sjuksköterskorna och undersköterskorna 

eftersom de kommer som “gäster”. Teamträning mellan anestesipersonal och 

operationspersonal kan stärka deras teamkänsla som ett sammanbundet team och göra 

det svårare för exempelvis läkare att köra över någon. Detta för att alla har olika svårt 

att säga ifrån men med stöd från teammedelmmarna blir det enklare att stå upp för sig. 

 

7.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö handlar om allt som händer på arbetsplatsen och inkluderar både samspel 

mellan teammedlemmarna, hur de upplever atmosfären men också på yttre faktorer som 

lokaler och organisatoriska element.  

 

7.3.1 Kultur & Social arbetsmiljö 

Många deltagare upplever att det förr fanns en tydligare hierarki inne på operationssalen 

som kunde göra vården mer osäker, men det har blivit bättre. Ingen fick lov att lägga sig 

i någon annans arbetsområde och om någonting var fel när kirurgen kom vågade ingen 

säga till eftersom det var han eller hon som bestämde. Kirurgen ringdes inte efter förrän 

alla förberedelser var klara med patienten och uppläggningen, eftersom det fanns en 

rädsla att kirurgen skulle komma för tidigt, stå och vänta och bli sur. Det nämns att det 

ibland fortfarande är ett klimat där respekt måste förtjänas genom att i sitt arbete visa 

vad man går för. Uppfattningen är att arbeta i ett klimat där ingen varken vågar säga 

ifrån eller berömma varandra kan leda till stress som i sin tur kan leda till att det begås 

mer fel. 
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“ … en del läkare … ser sig själva lite som gudar så där liksom.” 

 

För att teamarbetet ska fungera upplever de perioperativa sjuksköterskorna att det är 

viktigt att få tid att prata och skapa en kollegial relation, där tiden för detta inte måste 

vara en specifik tid för reflektion, utan det räcker med att det finns tid att prata med 

varandra utanför själva operationen. Ett bra teamarbete märks också i fikarummet då det 

inte spelar någon roll vilket yrke någon tillhör, utan alla kan sitta och prata med alla. 

 

Deltagarna upplevde att vi-känslan är större på mindre sjukhus. Denna uppfattning 

grundas på att större anestesi- och operationsavdelningar har en uppdelning bland 

personalen, med anestesipersonal, operationspersonal och kirurger, även utanför 

operationssalen, som gör att den familjära känslan går förlorad. Det upplevs som att det 

finns förtroende från anestesiologerna och på mindre sjukhus upplever sig 

anestesisjuksköterskorna väl betrodda av anestesiologerna, som sällan närvarar vid 

sövning, men samtidigt respekterar om anestesisjuksköterskan har en önskan att 

anestesiologen ska närvara. 

 

“ … jag är väldigt glad att va på en arbetsplats där vi har så pass bra teamarbete...vi 

känner varandra, vi är bra på att kommunicera … ” 

 

Att ha ett öppet klimat där alla vågar säga vad de tycker och där viljan finns att hjälpas 

åt upplevs som en bra och rolig arbetsplats att arbeta på. Det upplevs också extra roligt 

de arbetsdagar när arbetet flyter på, vilket gör att personalen känner sig nöjda med 

teamarbetet och patientarbetet. 
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7.3.2 Fysisk och organisatorisk arbetsmiljö 

I en trång miljö kan det upplevas som sämre förståelse för varandras arbetsuppgifter och 

behov av utrymme, då olika yrkesprofessioner vill nå fram till patienten från olika håll. 

Om det är svårt att nå utrustning och material som behöver kommas åt och samtidigt 

inte förstöra något för en teammedlem, kan det uppstå irritation och ibland även 

diskussioner. Ibland upplevs det som att det inte tas hänsyn till ergonomin hos 

teammedelmmarna och att någon får stå i en obekväm ställning för att någon annan 

behöver komma åt sin utrustning eller material. Det upplevs som många viljor, det ska 

fungera praktiskt för att alla i teamet ska få plats och komma åt det var och en behöver. 

 

De perioperativa sjuksköterskorna tycker det är viktigt att det finns en känsla av 

samhörighet på arbetsplatsen. Att anestesi- och operationsavdelningen tillhör samma 

avdelning eller enhet och har gemensam chef eller chefer har stor betydelse för hela 

teamkänslan. Arbetsplatsträffar som anestesi- och operationspersonal har gemensamt 

upplevs också som något som kan öka förståelsen mellan just de yrkesgrupperna. Om 

cheferna inte har samma yrkesprofession, eller kunskap i arbetet på operationssalen som 

sina medarbetare, kan upplevelsen vara att det inte alltid finns förståelse från deras sida. 

Det framgår också att det är viktigt för medarbetarna att se cheferna ute i verksamheten. 

Då upplevs de som intresserade av att veta och förstå vad deras medarbetare gör och det 

blir en hjälp för dem att lättare styra och stärka gruppen. Organisatoriskt sett upplevs det 

ibland stressande att operationsprogram ska köras igenom och att utrymme inte finns 

om något moment drar ut på tiden. Dessutom framkommer det att vid exempelvis en 

patienttransport inte alltid finns utrymme för någon återhämtning, utan det räknas med 

att anestesisjuksköterskan direkt ska återgå till operationsarbetet, oavsett hur 

påfrestande händelsen varit. 
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“ … man har ett operationsprogram och det ska köras igenom på en dag ... ibland så 

kanske man tycker att … nu måste vi köra på det här … annars så blir det inte färdigt 

...” 

 

Att göra saker utanför arbetet upplevs öka förståelsen och teamkänslan, då de träffats på 

ett mer kravlöst sätt. Gemensamma övningar med hela teamet ses också som en viktig 

del i att bättra teamarbetet och att införa gemensamma övningar redan i 

specialistutbildningarna ses som en fördel inför kommande yrke. Arbetsplatser som 

jourtid har en perioperativ sjuksköterska utöver jourteamet som kan hjälpa till inom 

båda specialiteterna, upplevs öka förståelsen för varandras arbetsområden. 

 

7.4 Patientsäkerhet 

Upplevelsen av förståelsen och teamarbetets påverkan på patientsäkerheten går isär, där 

en del deltagare tänker att patientsäkerheten inte påverkas. De menar att även om 

förståelsen inte finns eller att det är dålig stämning, upplever de ändå att alla 

yrkeskategorier utför sitt arbete patientsäkert och strider för just sitt ansvarsområde. 

Även om det finns konflikter inom operationsteamet är det ingenting som går ut över 

patienten. 

 

Den motstående uppfattningen är att förståelsen för varandras arbeten kan ha påverkan 

på patientsäkerheten. Ibland kan det uppfattas att det saknas kunskap och förståelse för 

exempelvis aseptik och “det sterila”. Väcks patienten för tidigt och det börjar rivas och 

slitas i draperingen innan förbandet är lagt medför det en ökad risk för infektioner. Det 

framkommer också att det hänt att till exempel implantat tappats i golvet och sedan varit 

nära att användas igen. 
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Genom att det finns inarbetade rutiner som operationsteamet arbetar efter upplever de 

perioperativa sjuksköterskorna att patientsäkerheten stärks eftersom operationsteamet då 

arbetar på ett sätt de är vana vid. Patientsäkerheten kan upplevas som hotad om en 

anestesiolog eller kirurg kommer och vill arbeta på ett sätt som är okänt för resterande 

del av operationsteamet och detta inte förankras före operationen. Ett öppet klimat för 

kommunikation mellan alla yrkeskategorier leder till att det lättare går att hålla en god 

patientsäkerhet då alla i operationsteamet kan vara tydliga i sin kommunikation. Vikten 

av ett öppet klimat och att kunna säga till om något är fel upplevs som viktigt för 

patientsäkerheten och bör inte avgöras av vem som ingår i operationsteamet eller tas 

som kränkande utan bara vara en hjälp till att göra arbetet säkert. 

 

“ ... det tycker jag är en framgångsfaktor för patientsäkerheten … att alla vågar prata 

med alla … ” 

 

7.5 Tema 

Ur den manifesta analysen med kategorier och underkategorier framkom temat 

självständighet förutsätter delaktighet i den latenta analysen. Varje teammedlem har sin 

yrkesspecialisering och arbetar självständigt inom sitt ansvarsområde, men ska 

samtidigt vara delaktig och aktiv i operationsteamet och verksamheten. I den operativa 

kontexten går det inte vara enbart självständig utan arbetet sker delvis parallellt, men 

förutsätter också att övriga teammedlemmar finns och utifrån sina respektive 

självständigheter samarbetar och är delaktiga för att nå ett gemensamt mål. Yrkesroll 

handlar om individens självständighet i sitt specialistområde, medan samverkan handlar 

om hur självständigheten genom teamarbete blir en delaktighet. Att vara både 
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självständig och delaktig är viktigt inom arbetsmiljön eftersom i arbetsmiljö ingår allt i 

ens arbete. Den perioperativa sjuksköterskan är delaktig både i den kultur och det 

sociala sammanhang som finns på arbetsplatsen, men ingår också i hela organisationen 

och har på så sätt både ett ansvar och en möjlighet att vara delaktig i verksamhetens 

utveckling. Patientsäkerhet skapas genom att varje teammedlem sköter sitt självständiga 

arbete med en strävan att samtidigt vara en aktiv del i teamet och uppnå det 

gemensamma målet. 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod med intervjuer valdes för att få en djupare förståelse utav de 

perioperativa sjuksköterskornas upplevelser (Henricson & Billhult, 2014). Denna metod 

visade sig relevant eftersom syftet med studien uppnåddes. Fördelen med intervjuer är 

att det går förtydliga frågor som deltagarna inte riktigt förstår, i jämförelse med enkäter 

som Hartman (2004) beskriver har svårigheter med att vissa frågor blir nästintill 

omöjliga att ställa. Intervjuer har också fördelen att det går ställa följdfrågor på det som 

deltagaren säger, för att fördjupa informationen. En nackdel upplevdes vara att 

intervjuerna till stor del hängde på intervjuarnas kommunikativa förmåga, samt kan vara 

avgörande av personkemin mellan deltagaren och intervjuaren (Kristensson, 2014). 

Författarna upplevde vissa svårigheter med att få deltagare intresserade för medverkan 

enbart via e-post, varför de besökte arbetsplatserna för att personligen nå deltagare. 

Först då ställde deltagare upp. Det är  möjligt att svårigheten att skaffa deltagare 

berodde på bekymmer med att boka en tid för intervju i deras verksamhet. De vet aldrig 

om de kommer hinna ifrån och kan känna sig stressade av att ha en tid att passa. När 

författarna var på plats kunde de vänta in deltagare tills de fick tid.  
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Kvalitativ latent innehållsanalys med induktiv ansats valdes för att induktion utgår från 

deltagarnas erfarenheter utifrån vilka slusatser sedan kan dras (Alvesson & Sköldberg, 

2008). I en kvalitativ latent innehållsanalys finns möjligheten att röra sig mellan 

manifest och latent nivå (Kristensson, 2014). Problemet med induktiv ansats blev för 

författarna att de i största möjliga mån skulle bortse från sin förförståelse i ämnet som 

studerades. Enligt Kristensson (2014) finns det fördelar med att intervjuaren har 

kunskap och erfarenhet i ämnet som ska studeras. Författarnas förförståelse har varit till 

nytta eftersom deltagarna upplevde att de pratade med någon som innehar lite kunskap i 

deras arbete. Likt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver, har författarna 

försökt utnyttja sin förförståelse under intervjuerna genom att öppenhet för sin 

förförståelse göra det möjligt att finna ny kunskap och fördjupa förståelsen med hjälp av 

deltagarnas upplevelser. Risken med förförståelsen är att författarna har insikt som gör 

att vissa saker blir självklara och inte ställer följdfrågor på detta, vilket kan gjort att 

intervjuerna inte blev lika djupa.  

 

Till en början var båda författarna med och intervjuade, men sedan delades intervjuerna 

upp så anestesistudenten intervjuade anestesisjuksköterskor och operationsstudenten 

intervjuade operationssjuksköterskor. Detta så deltagaren inte skulle uppleva det jobbigt 

att dela eventuell känslig information mot respektive yrkesroller med någon som 

representerar en annan framtida profession. En känsla fanns att deltagaren skulle känna 

sig tryggare med endast en intervjuare istället för två. Nackdelen med en intervjuare är 

att följdfrågor som den andre intervjuaren kunde tänkt på möjligen uteblivit. Författarna 

saknar vana att intervjua vilket skulle kunnat påverka hur djupa svaren blev. 

Intervjutekniken och intervjuguiden skulle också kunnat förbättrats genom att fler 

pilotstudier gjorts, vilket Kristensson (2014) förespråkar.  
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Trovärdighetsbegrepp inom den kvalitativa forskningen syftar till att bedöma en 

kvalitativ studies hållbarhet. Dessa begrepp är tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet 

och verifierbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Tillförlitlighet handlar om sanningshalten av det färdiga resultatet, hur mycket 

förförståelsen påverkat de tolkningar som gjorts under analysprocessen (Kristensson, 

2014; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Under analysförfarandet har författarna 

gemensamt försökt granska texterna objektivt, för att inte förförståelsen ska ta över allt 

för mycket och påverka analysen och resultatet. I detta fallet har båda författarna en viss 

förförståelse inom området gällande teamarbete och förståelse för olika professioner på 

en operationsavdelning, vilket kan ha påverkat tolkningen av det insamlade materialet.  

Det är svårt att veta hur mycket författarnas förförståelse har påverkat tolkningen då 

detta oftast sker undermedvetet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att väga 

upp saknad erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys, har författarna valt att bearbeta 

kodningsförfarandet tillsammans. Tillförlitligheten stärks genom att studien inkluderar 

exempel på analysprocessen, vilket rekommenderas av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012). 

 

Tillförlitlighet har ökats eftersom föreliggande studie inte har  exklusionskriterier. Detta 

har ökat spridningen i ålder och yrkesverksamma år, då förståelsen för en annan 

profession möjligen ändrats hos deltagarna allt eftersom de vuxit in i sina professioner. 

Enligt Kristensson (2014) ökar ett varierat urval tillförlitligheten och i föreliggande 

studie är fördelningen mellan anestesi- och operationssjuksköterskor jämn, samt att 

deltagarnas könsfördelning stämmer relativt väl överens med fördelningen nationellt i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2017).  
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Tillförlitligheten kan ha påverkats negativt av att deltagarna upplevde det svårt att gå 

direkt från arbetet in i en intervju för att sedan fortsätta arbeta. Teamarbete och 

förståelse tillhör vardagen vilket kan ha gjort att deltagarna hade svårare att erinra sig 

upplevelser och känslor i ämnet, vilket kan ha påverkat djupet i materialet. Det kan vara 

lättare att komma ihåg traumatiska händelser eller händelser som sticker ut. 

Tillförlitligheten kan vägas upp av att liknande resultat framkom i flertalet intervju 

(Kristensson, 2014). 

 

Överförbarhet, som beskriver huruvida resultatet kan tillämpas i andra sammanhang, 

kan öka genom en noggrann genomgång av studiens metod (Kristensson, 2014; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Delar av studiens resultat är förhållandevis 

specifika för operationssjukvården,  men stora delar handlar om allmänna övergripande 

upplevelser av teamarbete och skulle gå att överföra till andra typer av team. Eftersom 

studien genomförts på tre sjukhus i liknande storlek, ökar överförbarheten för 

verksamheter i liknande storlek, men kan vara låg för överföring på större sjukhus. 

Enligt Kristensson (2014) är det läsaren som kan avgöra vad som skulle kunna användas 

i andra sammanhang. 

 

Giltighet beskriver hur sanna resultaten är och handlar om resultatets stabilitet 

(Kristensson, 2014; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att stärka giltigheten i 

studien användes intervjuguide som hjälp vid intervjuerna för att alla deltagarna skulle 

få samma öppna frågor inom det område som undersöktes. Mycket av det som 

framkommit i resultatet har dessutom stöd i tidigare forskning. 
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Verifierbarhet handlar om att resultatet ska finnas representerat i det insamlade 

materialet (Kristensson, 2014). För att säkerställa verifierbarheten spelades alla 

intervjuer in och transkriberades ordagrant. Det genomfördes en manifest analys av 

materialet och i studiens resultat används citat för att styrka innehållet. 

 

De etiska riktlinjerna som tidigare tagits upp i de forskningsetiska övervägandena har 

följts för att skydda deltagarna. Informationskrav och samtyckeskrav har följts genom 

att deltagarna fått all information om studien som ansågs vara befogat, både muntligt 

och skriftligt, fått möjlighet att ställa frågor om studien samt godkänt sitt deltagande 

genom att skriva under en samtyckesblankett. För att uppfylla konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet har material från intervjuerna avidentifieras, kommer inte användas 

för något annat ändamål än denna studien samt förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Ytterligare för att hålla på konfidentialitetskravet är deltagarna spridda från tre olika 

sjukhus för att skydda deltagarna och arbetsplatserna, om känslig information 

framkommit från intervjuerna. Ett etiskt problem skulle kunna vara att författarna har 

kopplingar till vissa av arbetsplatserna som studien genomfördes på. Det kan vara ett 

etiskt dilemma att författarna fått kunskap om vad kollegor har för upplevelser om de 

andra professionerna. För att komma ifrån detta har den som intervjuat till störst del haft 

samma inriktning som deltagarens profession. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Även om studien utgår från två olika professioners perspektiv visar resultatet att 

anestesi- och operationssjuksköterskorna har likartade uppfattningar om hur teamarbetet 

fungerar och vilken förståelse de olika teammedlemmarna har för varandras 

professioner och ansvarsområden. Den generella upplevelsen är att förståelsen för 
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varandras uppgifter och teamarbetet fungerar bra och att de skillnader som framkommer 

är snarare individuella än bundna till profession. Till en början under intervjuerna var 

deltagarnas funderingar kring förståelsen från de övriga teammedlemmarna 

övervägande positiv och de hade svårt att erinra sig upplevelser relaterat till förståelse.  

 

Resultatet visar att individens fokus inte har med kunskap och erfarenhet att göra, utan 

är en egen aspekt i teamarbetet och operationsprocessens olika delar som gör att 

medlemmarna vid olika moment av operationen tappar uppfattningen av vad kollegorna 

gör och helt fokuserar på sitt eget ansvarsområde. De perioperativa sjuksköterskorna 

upplever sig enade i att arbetet är patientfokuserat, men det finns upplevelser av att 

kirurgernas fokus mer ligger på själva ingreppet som genomförs. Systemteorin menar 

att det måste finnas kopplingar mellan systemets olika delar (Öquist, 2008). Varje 

profession kan ses som en del med fokus i sitt ansvarsområde och uppstår det gnissel 

mellan kollegorna, hänger inte kopplingarna riktigt samman, vilket kan riskera att 

patientsäkerheten åsidosätts. Det genomgående temat speglar att det är viktigt med 

individens självständighet, men fungerar inte delaktigheten samtidigt kan det uppstå 

brister i teamarbetet. Enligt systemteorin har helheten alltid företräde framför delarna, 

vilket de perioperativa sjuksköterskorna försöker väga upp genom att kliva in och se till 

att patienten inte glöms bort, och att samspelet mellan delarna i sammanhanget fungerar 

(Öquist, 2008).  

 

Det finns få studier som tar upp att teammedlemmarna har olika fokus i den 

perioperativa vården. Däremot beskriver Agha, Fowler och Sevdalis (2015) att 

situationsmedvetenhet är en viktig färdighet, vilket till viss del skulle kunna härledas till 

det fokus som kommer fram i föreliggande studies resultat. I Rydenfält, Johansson, 

Larson, Åkerman och Odenricks (2012) studie framkommer också att 
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anestesipersonalen och operationspersonalen har upplevelser av att “andra sidan” inte 

visar hänsyn till deras arbete. Detta stödjer föreliggande studies resultat, som visar att 

både anestesi- och operationspersonal upplever att kollegorna inte alltid respekterar 

varandra. Detta handlar inte om en ovilja att visa varandra respekt utan snarare att 

personalen är så inne i sin professions arbetsuppgifter och helt enkelt inte tänker på vad 

som händer i andra delar av operationssalen. Det kan också bli lättare att fastna i sitt 

eget fokus om det finns en kultur på avdelningen som gör att de vill arbeta undan sina 

egna uppgifter på grund av tidspressen att klara av operationsprogrammet. 

 

Hu et al. (2012) framhåller att det förekom mest kommunikationsproblem i arbetet 

utanför den intraoperativa fasen, vilket stöder föreliggande resultat med att personalen 

blir väldigt fokuserade i sina arbetsuppgifter under det preoperativa och postoperativa 

arbetet. Denna skillnad mellan hur olika teammedlemmar fokuserar på det de anser vara 

det viktigaste vid en operation, skulle kunna påverka kommunikationen och kan delvis 

vara orsak till missförstånd och upplevelse av brist på respekt. Som både  Rollenhagen 

(2013) och Öquist (2008) framhåller i systemteorin, kan små händelser och 

missförstånd i förlängningen få stora konsekvenser, för både patienten och teamet. 

Genom att visa respekt och värna om varandra minskar risken för missförstånd. 

 

Respekt teammedlemmar emellan upplevs som hög inom den svenska 

operationssjukvården. Kommunikationen mellan teammedlemmarna upplevs allt mer 

öppen och den hierarki som var tydligare förr verkar numera ses som ett föråldrat 

synsätt. De perioperativa sjuksköterskorna upplever att de har del i beslutsfattande och 

även kan diskutera och komma med förslag, vilket enligt Lindwall och von Post (2008) 

gör att de kan känna professionell stolthet över att effektivt kunna bidra med sin 

kunskap. Att få känna delaktighet och stolthet skapar välbefinnande hos en människa 
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och kan bidra med stärkt hälsa (Dahlberg och Segesten, 2010; Wärnå-Furu, 2012) I en 

allt för hierarkisk struktur missas att varje medlem har en lika viktig roll och som temat 

framhåller blir självständigheten meningslös om den inte ingår i delaktigheten. I ett 

operationsteam där ingen vågar säga ifrån till någon med högre utbildning kan 

teamarbetet försvåras och medföra en patientsäkerhetsrisk (Aslaksen Kaldheims & 

Slettebø, 2016). 

 

Asklasen Kaldheim och Slettebø (2016) samt Averlid och Bihari Axelsson (2012) 

beskriver liknande resultat som föreliggande studie att  förståelse och respekt för 

varandras arbetsuppgifter gör att teammedlemmarna känner sig uppskattade, vilket är 

viktigt för självkänslan och att arbetet ska kännas meningsfullt. Att känna 

meningsfullhet är enligt Antonovsky (2003) och begreppet KASAM viktigt för 

individens välbefinnande och hälsa. Visad respekt och förståelse underlättar för teamet 

att kommunicera konstruktivt eftersom kommunikation som inte baseras på respekt kan 

göra att vissa i teamet inte vågar uttrycka sig om någonting är fel. Makary et al. (2006) 

betonar att ett bra teamarbete med ett öppet kommunikativt klimat som tillåter att även 

sjuksköterskan får dela med sig av sina uppfattningar, leder till ökad patientsäkerhet. En 

dålig stämning på operationssalen kan påverka kvaliteten på samarbetet och leda till 

försämrad kommunikation. Detta ökar risken för missförstånd och att information 

missas vilket kan medföra att patienten far illa (Aslaksen Kaldheim & Slettebø, 2016; 

Averlid & Bihari Axelsson, 2012; Gillespie et al., 2010).  

 

Genom ett öppet klimat där respekt visas mot varandra, utnyttjas varje medlems 

kompetens, oavsett utbildningsnivå. Detta gör att teamet kan drivas till att utvecklas 

framåt, de hierarkiska gränserna suddas ut, samtidigt som varje teammedlem kan känna 

välbefinnande av att vara en del i samma system (Makary et al., 2006; Sigurdsson, 
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2001; Öquist, 2008). Averlid och Bihari Axelsson (2012) och Lindwall och von Post 

(2008) vidareutvecklar föreliggande resultat med att i arbetssituationer där kollegor 

visar respekt för varandras kompetenser och arbete uppstår dels välbefinnande, men 

också värme i relationerna och atmosfären. Personalens stämning tycks även i sin tur 

påverka  patienten. En individs hälsa främjas av trivsel på sin arbetsplats och av att 

känna sig respekterad, inte bara för sin profession utan som person (Dahlberg & 

Segesten, 2010; Wärnå- Furu, 2012)  Det upplevs viktigt i föreliggande studie att också 

organisationen utanför operationssalen, med operationsplanering och koordinatorers 

kommunikation, tar hänsyn till alla teammedlemmar, vilket stöds av det 

systemteoretiska tankesättet (Öquist, 2008). Sandelin och Gustafsson (2015) visar att 

perioperativa sjuksköterskor som känner sig förbisedda och ignorerade, upplever att det 

påverkar teamarbetet, deras humör och hälsa. 

 

Studien av Mills, Neily och Dunn (2008) uppvisar liknande resultat som framkommer i 

föreliggande studie, att de perioperativa sjuksköterskorna, av respekt, inte alltid delar 

med sig av sin uppfattning, när det handlar om någon annans, främst kirurgernas 

ansvarsområde. Samtidigt riskerar de att senare känna skuld om de inte får försvara 

patienten och  prioritera patientens säkerhet (Sandelin & Gustafsson, 2015). Genom att 

självständighet förutsätter delaktighet skulle detta kunna påverka den perioperativa 

sjuksköterskan negativt om han eller hon bara såg till sin självständiga del under 

operationen. Ett respekterande klimat skapar en kollegial trygghet hos personalen vilket 

kan kopplas till Gillespie et al. (2010) och Dahlberg och Segesten (2010) att 

skuldbeläggande skadar teamarbetet vilket är negativt för hälsa och välbefinnande. 

Sandelin och Gustafsson (2015) stödjer resultatet i hur viktigt det är att visa respekt för 

varandra i teamarbetet och Hu et al. (2012) pekar mot att kommunikationen är lite bättre 

kollegor emellan inom samma profession än interprofessionellt.  
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Att patientens säkerhet riskeras när teamarbetet inte fungerar optimalt stöds av 

Mazzocco et al. (2009) som kommer fram till att risken för operationsrelaterade 

komplikationer eller till och med död, ökar om operationsteamet brister i sin 

kommunikation och samarbete. Det stödjer föreliggande studie att i ett teamarbete som 

främjar interprofessionell kommunikation och där de hierarkiska gränserna suddats ut, 

kan varje individ våga ta steget utanför sin roll och tilltala vilken profession som helst 

för att säkerställa patientsäkerheten. Det framkommer också hur viktigt de perioperativa 

sjuksköterskorna upplever det är att deras kunskap utnyttjas. Skillnaden visas i 

Jayasuriya-Illesinghe et als. (2016) studie där den hierarkiska kulturen gör att vana 

sjuksköterskor inte får visa sina kunskaper ens för nya kirurger, då det kan leda till 

konflikter och att kirurgen måste återta sin hierarkiska plats. I ett systemteoretiskt 

synsätt kan detta sättas i samband med att operationsteamet är ett system och om varje 

teammedlem, oberoende yrkeskategori, vågar säga ifrån eller tilltala alla i teamet gör det 

att hela operationsteamet arbetar mot en säkrare patientvård (Öquist, 2008). 

Sammanfattningsvis visar det att även om ett hierarkiskt system är på upphällningen 

inom modern västerländsk sjukvård, finns det till viss del fortfarande kvar i 

operationsvårdssammanhang. 

 

Resultatet visar att cheferna också måste hjälpa personalen och avdelningen att 

utvecklas som grupp och det är viktigt för personalen att se sina chefer röra sig ute i 

verksamheten. I ett systemteoretiskt perspektiv kan det liknas vid att cheferna får en 

större förståelse för helheten om de rör sig på nivåer som är lägre än deras. Får cheferna 

en större förståelse av helheten kan det hjälpa dem att driva teamet och avdelningen 

framåt (Öquist, 2008). Här visas att självständighet förutsätter delaktighet inte bara 

gäller de perioperativa sjuksköterskorna utan även chefernas självständighet förutsätts 
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av att de är delaktiga i avdelningen och sin personal för att nå framsteg.  Winroth och 

Rydqvist (2008) skriver att en organisation som gör personalen delaktig och möjliggör 

personlig utveckling i arbetet kan också öka personalens hälsa.  Som Agha et al. (2015) 

nämner måste en ledare verka för att alla teammedlemmar når sin fulla potential och på 

så sätt ökar patientsäkerheten. 

 

Teammedlemmar som känner sig trygga och sedda hos sina kollegor och som upplever 

delaktighet i arbetet kommer också utnyttja sin självständighet i en för teamet och 

verksamheten positiv riktning. En familjär arbetsmiljö och en organisation som främjar 

vi-känslan genom att vara en gemensam enhet, utan “vi” och “de”, stärker teamarbetet, 

personalens välbefinnande och hälsa, vilket i förlängningen också gynnar patienterna 

genom ett vänligt och tryggt bemötande (Dahlberg & Segesten, 2010). Förståelse och 

respekt för varandras arbete är en förutsättning för personalens välbefinnande och 

möjlighet att känna tillfredsställelse i teamarbetet.  

 

9 Slutsats 

Nyttan med studien är att perioperativa sjuksköterskor och annan operationspersonal får 

en insikt i hur förståelsen upplevs och påverkar teamarbetet och kollegornas 

välbefinnande. Förhoppningsvis kan studien skapa en eftertanke kring bemötande och 

samarbete.  

 

När det uppstår problem som berör hela teamet och skapar diskussion, bör det ges 

möjlighet att i multiprofessionella grupper få diskutera och reflektera över hur arbetet 

ska genomföras och ta fram riktlinjer som ska gälla för alla. Om teammedlemmar ser 

problemen enbart utifrån sin profession och saknar förståelse för hur andra arbetar ökar 
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risken för att alla inte blir nöjda. I förlängningen medför det att diskussionen kan uppstå 

igen. För att stärka teamarbetet och öka förståelsen mellan de olika yrkesprofessionerna 

är det viktigt att verksamheten främjar teamträning och i samband med detta ge 

utrymme för reflektion samt att kollegor lär känna varandra.  

 

Att få hospitera hos varandra kan öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter när man 

får en insikt i kollegornas arbete. På de arbetsplatser som infört detta för nyutbildade 

anestesi- och operationssjuksköterskor har den övriga personalen börjat uppleva en 

öppnare syn och bättre förståelse från sina nya kollegor. Gemensamma övningar redan 

under specialistutbildningarna för anestesi- och operationssjuksköterskorna skulle också 

vara ett bra sätt att stärka kunskapen om varandras arbeten med möjlighet att träna 

teamarbete tillsammans och reflektera. 

 

Det är ett viktigt och aktuellt forskningsområde, som är under ständig utveckling och 

därför också behöver studeras ytterligare för att dels stärka samarbetet och teamkänslan, 

men också patientsäkerheten. Denna studien är för liten för att dra generella slutsatser 

och behov finns av att vidga perspektivet till en djupare förståelse för varandras 

professioner. Detta skulle kunna genomföras genom studier som involverar inte bara 

perioperativa sjuksköterskor men också anestesiologer, kirurger och undersköterskor. 

Dels går det att fördjupa föreliggande studies resultat genom fokusgruppsintervjuer med 

deltagare tillhörande samma yrkesprofession dels med multiprofessionella grupper för 

att få till en diskussion som kunde berika bilden av teamarbetet. Att i grupp diskutera 

upplevelser av förståelse och teamarbete kan fördjupa kunskapen i ämnet, eftersom det 

var lättare för deltagarna att diskutera dessa ämnen med kollegorna i fikarummet. Med 

fokusgruppsintervjuer hade intervjumaterialet kunna bli djupare, genom att deltagarna 

kunnat spinna vidare på varandras tankar och upplevelser.  
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev till verksamhetschef 

 
 

Till Verksamhetschef/Enhetschef 
 

Förfrågan om att få genomföra en intervjustudie 
Vi är två sjuksköterskor på Linnéuniversitetet som läser specialistinriktning mot 

anestesisjukvård och operationssjukvård. I vår utbildning ingår att skriva en 

magisteruppsats vårterminen 2017, som kommer att presenteras vid Linnéuniversitetet. 

 

Syftet med magisteruppsatsen är att belysa hur anestesi- och operationssjuksköterskor 

upplever det multiprofessionella teamarbetet på en operationssal, med inriktning mot 

förståelse. Ett bra teamarbete leder till en bra arbetsmiljö och höjer personalens 

välbefinnande och patientsäkerheten. Tidigare studier visar att teamarbetet påverkas av 

hur medarbetarna har förståelse för och respekterar varandras arbete. Vi ser denna 

studie som en möjlighet att få en inblick i hur anestesi- och operationssjuksköterskor 

upplever att förståelsen för deras profession och arbete fungerar, och att förståelsen ska 

kunna ligga till grund för eventuell utveckling av teamarbetet, främst för ökad 

arbetsmiljö i form av trivsel och välbefinnande, och i förlängningen även ökad 

patientsäkerhet.  

 

Vi har för avsikt att genomföra en empirisk studie i form av intervjuer. En önskan från 

vår sida är att få tillåtelse att komma i kontakt med anestesi- och 

operationssjuksköterskor på er enhet. Intervjuerna ämnar vi, med ert godkännande, 

genomföra under anestesi- och operationssjuksköterskornas arbetstid, alternativt när det 

passar dem. Intervjuerna beräknas ta 30-45 minuter för var och en och kommer att ske 

individuellt. De kommer även att spelas in för att kunna skrivas ut och därefter 

analyseras. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att 

redovisas så att ingen enskild person eller arbetsplats kan identifieras.  

Allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas närhelst deltagare önskar utan att behöva 

uppge anledning till varför.  

 

 

Får vi ert samtycke att intervjuer genomförs på er enhet kan vi planera in tid därefter.  

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta någon av nedanstående. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Annie Arvidson Svensson   Emma Johansson        Carina Werkander 

Harstäde 

Anestesi- 

sjuksköterskestuderande 

Operations-

sjuksköterskestuderande 

Handledare 

Tel: xxx            Tel: xxx         

E-mail: xxx        E-mail: xxx    E-mail: xxx 
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Bilaga B Samtyckesformulär verksamhetschef/enhetschef 

  
 

Samtyckesformulär 
  

Jag har tagit del utav informationen om magisteruppsats med syftet att belysa hur 

anestesi- och operationssjuksköterskor upplever det multiprofessionella teamarbetet på 

en operationssal, med inriktning mot förståelse och samtycker till att studien genomförs 

på min enhet. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att deltagarna kan 

avbryta studien när helst de önskar. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet i studien kommer att redovisas så att ingen enskild person eller arbetsplats kan 

identifieras. 

  

Jag som verksamhetschef ger härmed mitt samtycke till att studien får genomförs på 

min enhet. 

 

 
Enhet/Verksamhet 

  

 
Ort, datum 

  

 
Namnunderskrift 

  

 
Namnförtydligande 

  

 

 

  

  

 

 

 

Ansvariga för studien 

 

 

Annie Arvidson Svensson   Emma Johansson        Carina Werkander 
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Anestesi- 

sjuksköterskestuderande 

Operations-

sjuksköterskestuderande 

Handledare 

Tel: xxx            Tel: xxx         

E-mail: xxx        E-mail: xxx    E-mail: xxx 
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Bilaga C Informationsbrev deltagare 
 

 
 

Förfrågan och information till dig som specialistsjuksköterska om medverkan i en 

intervjustudie  

 

Vi är två sjuksköterskor på Linneuniversitetet som läser specialistinriktning mot 

anestesisjukvård och operationssjukvård. I vår utbildning ingår att skriva en 

magisteruppsats vårterminen 2017, som kommer att presenteras vid Linnéuniversitetet.  

 

Syftet med studien är att belysa hur anestesi- och operationssjuksköterskor upplever det 

multiprofessionella teamarbetet på en operationssal, med inriktning mot förståelse. I 

teamarbete är det viktigt med förståelse och respekt för varandras kompetens, vilket vi 

vill undersöka hur sjuksköterskor i den perioperativa vården upplever att det är idag. Ett 

bra teamarbete leder till en bra arbetsmiljö och höjer personalens välbefinnande och 

patientsäkerheten.  

 

Vi har därmed en förfrågan till dig om du vill delta i denna intervjustudie. Tackar du ja 

kommer vi att boka tid under din arbetstid som passar dig. Intervjun beräknas ta 30-45 

minuter och kommer att göras enskilt. Den kommer även att spelas in för att kunna 

analyseras. Det du säger kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att 

redovisas så att varken du eller din arbetsplats kan identifieras.   

 

Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas närhelst du önskar utan att behöva uppge 

anledning till varför.  

 

 

 

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta någon av av nedanstående. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Annie Arvidson Svensson   Emma Johansson        Carina Werkander 

Harstäde 

Anestesi- 

sjuksköterskestuderande 

Operations-

sjuksköterskestuderande 

Handledare 

Tel: xxx            Tel: xxx         

E-mail: xxx        E-mail: xxx    E-mail: xxx 
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Bilaga D Samtyckesformulär deltagare 
 

 
 

Samtyckesformulär 
 

Jag har tagit del utav informationen om magisteruppsats med syftet att belysa hur 

anestesi- och operationssjuksköterskor upplever det multiprofessionella teamarbetet på 

en operationssal, med inriktning mot förståelse, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem 

besvarade och samtycker till deltagande. 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

 

 

 
Underskrift av forskningsperson 

 

 
Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 
Underskrift av informationsgivare  

 

 
Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga E Intervjuguide 

Intervjuguide 

Intervju nr …… 

Intervjuare ………………………….. 

Datum 2017-XX-XX 

Ålder ______ 

Kön ______ 

Arbetsplats:_________________  

Specialistyrke:___________________ 

Hur många år har du arbetat som specialistsjuksköterska? ______ 

Hur många år har du arbetat som specialistsjuksköterska på din arbetsplats?_____ 

 

Kort sammanfattning av studien och syfte, för att deltagaren ska komma in i vad det är 

vi vill prata om.  

 

Intervjufrågor 

 Hur upplever du förståelsen för dina uppgifter? 

 Hur tror du förståelsen påverkar teamarbetet? 

 Finns det delar av dina arbetsuppgifter som det finns bättre eller sämre förståelse 

för? 

 Hur påverkar förståelsen för ditt/varandras arbete kommunikationen i teamet? 

 Finns det någon profession som har lättare eller svårare att förstå just din 

profession? 

 Vad kan förståelsen ha för påverkan på patientsäkerheten? 

 Kan du berätta om en situation där förståelse för din profession framgått tydligt? 

 Vad är viktigt att tänka på gällande förståelsen för varandras arbete? 

 Hur upplever du det är att säga ifrån om du behöver mer tid? 

 Har du förslag på vad verksamheten skulle kunna göra för att öka förståelsen 

och respekten för din profession? 

 Har du något annat du kommer på som är viktigt gällande förståelse och 

teamarbete? 

 

 

 

 

Eventuella följdfrågor: 

Kan du utveckla ditt svar? 

Påverkar det ert samarbete? 

På vilket sätt? 

Hur visar det sig? 

Hur menar du? 

Kan du ge exempel? 

Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga F Exempel på analysförfarandet 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

...jag måste ju 

lära mig att stå 

upp för mina 

principer 

också... 

måste lära mig 

att stå upp för 

mitt 

stå upp för sitt 

ansvar 

Personbundet Samverkan 

...det är ju inte 

så att någon 

som är rädd att 

säga ifrån här... 

ingen här är 

rädd att säga 

ifrån 

 

våga säga ifrån 

 

Kultur & Social 

arbetsmiljö 

Arbetsmiljö 

Det kan ju vara 

ibland när det är 

trångt, om man 

är i samma 

område.. 

 

ibland när det är 

trångt, man är i 

samma område 

 

trång miljö 

 

Fysisk & 

Organisatorisk 

arbetsmiljö 

 

Arbetsmiljö 

 

...jag måste få 

tid och räkna 

ner mina grejor 

och ah lägga 

förband och 

sådant där...då 

är patienten 

redan väckt 

måste få tid för 

mina grejor men 

då är patienten 

redan väckt 

arbetar om 

varandra 

Fokus Yrkesroll 

det var mycket 

mer hierarki 

förr...för man 

hade ingen rätt 

att trampa sig in 

på varandras 

områden...och 

de gjorde 

vården mycket 

osäkrare 

förr hade man 

ingen rätt att 

trampa sig in på 

varandras 

områden 

hierarki förr Kultur & Social 

arbetsmiljö 

Arbetsmiljö 

...det är lätt att 

det blir osterilt 

om man väcker 

patienten för 

tidigt... 

lätt att bli 

osterilt när 

patienten väcks 

för tidigt 

risk för att 

osterila 

 Patientsäkerhet 
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Bilaga G Etisk egengranskning 
Titel: Självständighet förutsätter delaktighet – Perioperativa sjuksköterskors upplevelser 

av hur förståelse påverkar teamarbetet 

Student: Annie A. Svensson och Emma Johansson 

Handledare: Carina Werkander Harstäde 

Etisk Egengransking, blankett hämtad från Etikkommittén sydost (u.å.) 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är 

ett led i studien)? 
  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 

som innebär en uppenbar risk att påverka?  
  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 

funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är 

direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 

6 

Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 

eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 

genomförande. 
  x 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 

till fysisk person) och anmälas till registeransvarig 

person (PUL- ansvarig).   
  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 

samt anpassat till nivån på studien. 
x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 

vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 

projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 

med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t 

ex vid enkäter i skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 

när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

x   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 
x   
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