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Abstract 
 
Introduktion: I sammanhang som kräver komplexa lösningar skapas team för att 

tillgodose dessa komplexa behov. På en operationsavdelning består detta team av 

operation- och anestesisjuksköterskor och undersköterskor. Alla professioner behöver 

samspela för att kunna ge en god vård till patienten. Som ett hjälpmedel för teamen har 

”avspark på sal” tagits i bruk, där teamet samlas på morgonen. Tidigare forskning visar 

på ett behov av en rutin som uppmuntrar till kommunikation i gruppen.  

Syfte: Syftet var att belysa hur arbetsmodellen ”avspark på sal” upplevs av operation- 

anestesisjuksköterskor och undersköterskor inom operationsteam. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Studiens baseras på 15 

ostrukturerade intervjuer med operation- anestesisjuksköterskor och undersköterskor. 

Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: ”Avspark på sal” upplevs bidra till en ökad samhörighet i teamet. Det skapas 

förutsättningar för ökad respekt och förståelse för varandra. Att ha information och 

kontroll inom teamet oavsett om det rör sig om förståelsen över professionsgränserna 

och veta vad som kommer hända ökar tryggheten inom teamet. Trots detta finns det 

svårigheter som påverkar ”avspark på sal” eller gör att det inte genomförs. 

Klinisk slutsats: Studiens resultat kan användas som utvärdering för vidare 

förbättringsarbete. Inblick kan öka förståelsen mellan medarbetarna. I liknande kontext 

eller andra sammanhang där teamarbete är en central del kan studiens resultat ligga till 

grund för införandet av likande rutiner.  

Nyckelord: Teamarbete, intraoperativt samarbete, operationsteam, arbetsmodell, 

systemteori, kvalitativ innehållsanalys, operationssal  
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Abstract 

Introduction: In contexts that require complex solutions teams are created to meet 

these complex needs. In an operation theatre this team is composed of operation- and 

anesthesia nurses and assistant nurses. All professions need to interact in order to 

provide quality care to the patient. As an aid to the teams a working model called 

“avspark på sal” put into use, where the team gathered in the morning. Previous 

research indicates a need for a routine that encourages communication in the group. 

Purpose/Aim: The aim was to illustrate how the working model “avspark på sal” is 

experienced by operation- and anesthesia nurses and assistant nurses in the surgical 

team. 

Method: A qualitative interview study with an inductive approach. The study is based 

on 15 unstructured interviews with operation- and anesthesia nurses and auxiliary 

nurses. The material was analyzed with a qualitative content analysis. 

Results: “Avspark på sal” is experienced to contribute to an increased affinity of the 

team. It creates the conditions for greater respect and understanding for each other. To 

have information and control within the team, whether it concerns the understanding of 

professional boundaries, to know what will happen to increase security within the team. 

Despite this, there are difficulties affecting “avspark på sal”. 

Clinical conclusions: The study results can be used as evaluation for further 

improvement. Insight can increase understanding between employees. In a similar 

context or other contexts where teamwork is central the study's results could provide the 

basis for the introduction of similar routine. 

Keyword: Teamwork, intraoperative cooperation, operation team, working model, 

systems theory, qualitative content analysis, operating theatre  
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1 Introduktion 

På centrallasarettet i Växjö har en ny rutin införts på operationsavdelningen. 

Arbetsrutinen, som benämns ”avspark på sal” (bilaga 1), har som syfte att underlätta 

arbetet i operationsteamet. Studiens författare arbetar på avdelningen där avspark på sal 

ska vara den del som startar upp morgonens arbetet för operationsteamet. När studiens 

författare har medverkat i ”avspark på sal” har de observerat en varierad följsamhet, att 

det finns olika saker som påverkar och att det ser ut att finnas olika åsikter om rutinen. 

Detta är för författarna en indikation på att det inte har skett en utvärdering hur ”avspark 

på sal” upplevs av operations-, anestesisjuksköterskor och undersköterskor, vilket 

belyses genom en intervjustudie för att besvara syftet. 

 

2 Bakgrund 

I bakgrunden redovisas centrala begrepp som anses relevanta för den aktuella studien. 

Dessa begrepp är operationsvård som vårdkontext, team, operationsteam, 

kommunikationens betydelse för teamet samt studiens kontext. De första fyra 

underrubrikerna belyser organisationens struktur, vad som ligger i begreppet team och 

hur ett team i operationssammanhang ser ut. Den sista underrubriken förklarar den 

kommunikationsrutin som är i fokus.  

 

2.1 Operationsvård som vårdkontext 

Det här avsnittet behandlar organisationsstrukturen och ämnar beskriva bakgrunden till 

varför team byggs upp och skapas. För att förstå varför teamet bildas och existerar är 

kunskap om organisationen viktig. Organisationer skapas och utvecklas utifrån de 
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behov som finns. Där det behövs lösningar för komplexa problem eller om en specifik 

kunskap inte är tillräcklig sätts lämpliga professioner samman för att möta dessa 

komplexa problem. De olika professionerna är beroende av varandra för att uppnå både 

de gemensamma som enskilda målen (Rosengren, 2014).  

Operationsavdelningen är en organisation. Operations- och anestesisjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare har satts samman för att möta det behov som finns på 

avdelningen. Bryts det ner till mindre beståndsdelar kan varje operationsteam ses som 

en organisation. På centrallasarettet i Växjö (CLV) har bedömningen gjorts, att det inom 

varje operationsteam behövs minst en operationssjuksköterska, en anestesisjuksköterska 

och en undersköterska som ingår i operationsteamet.  

 

2.2 Team 

I svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor beskrivs samverkan i 

team som en kärnkompetens, det vill säga, en nödvändig kunskap (Svenska 

sjuksköterskeföreningen, 2010). Detta står även beskrivet i både operations- och 

anestesisjuksköterskornas kompetensbeskrivningar (Riksföreningen för 

operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 2011; Riksföreningen för anestesi- 

och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening. 2012). Däremot finns inget beskrivet 

om undersköterskans roll och ansvar i frågan. Det är dock inte orimligt att anta att detta 

även gäller för denna yrkeskategorin. 

 

Team är en benämning för en arbetsgrupp med olika professioner (Carlström, 

Kvarnström & Sandberg, 2014). I detta sammanhang syftar benämningen profession till 

operations- och anestesisjuksköterskor samt undersköterskor. I begreppet team ligger 

kommunikation och samspel mellan olika kompetenser där man arbetar i en mindre 

grupp mot gemensamma mål (Carlström, et. al., 2014), till exempel ett operationsteam. 
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Teamarbete är den länk som för kompetenser samman, ger en sammanhängande vård 

och därigenom ökar patientsäkerheten samt möjligheten att använda resurser på bästa 

sätt (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2010).  

Inom vården har det inte alltid varit självklart att arbeta som ett team, men det har växt 

fram genom effektivisering utifrån patienters och organisatoriska behov. Genom alla 

professioners delaktighet har teamarbete implementerats inom hälso- och sjukvården 

och successivt ökat genom åren (Carlström, et. al., 2014).  

 

2.3 Operationsteam 

I ett operationsteam arbetar människor med olika kompetenser och yrkesutbildningar, 

bl.a. operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor, där allas 

huvudsakliga uppgift är att tillsammans värna om de patienter som ska vårdas. 

(Riksföreningen för operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Normer inom professionerna kan skapa klyftor i operationsteamet som begränsar 

samarbetet (Gillespie, Chaboyer, Longbottom & Wallis, 2009). Operationsteamen 

arbetar inte nödvändigtvis tillsammans bara för att de befinner sig på samma arbetsplats 

(Carlström, et. al., 2014). Medarbetarna arbetar i parallella grupperingar utifrån sin 

profession, med olika syn på vad som förväntas att göras. Detta kan förklaras med att 

det saknas rutiner som uppmuntrar till kommunikation (Rydenfält, Johansson, Larsson, 

Åkerman & Odenrick, 2011). För att arbetet ska utvecklas till ett samarbete behöver de 

olika professionerna samspela och koordineras för att alla ska arbeta i samma riktning 

(Carlström, et. al., 2014; Gillespie, Gwinner, Chaboyer & Fairweather, 2013 ). 

Teammentalitet ökar personalens välbefinnande, förmågan att prestera och arbeta 

samstämmigt, särskilt vid komplicerade situationer (Carlström, et. al., 2014; Gillespie, 

et. al., 2009). I vården bidrar olika professioner, utifrån olika perspektiv och 
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kompetenser till den vård som ges, där alla är beroende av varandra (Lindwall & von 

Post, 2012). Det är därför viktigt att ha en god förmåga att arbeta över gränsen för den 

specifika professionskompetensen (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2010). Vilket 

vidare ger möjlighet för reflektion och utveckling över sitt egna och andras arbete 

(Myklestul & Dåvøy, 2012).  

2.4 Kommunikationens betydelse för teamet 

För att kommunikationen ska fungera krävs det att den sker på en respektfull, jämlik 

och öppen nivå inom teamet. Kommunikationen försvåras av ständigt förändrade team, 

som till exempel ett operationsteam där teamen dagligen förändras genom nya 

konstellationer, nya och/eller tillfälliga kollegor och synen på sin egen eller andras 

professioner. Detta begränsar kommunikationen inom gruppen men upplevs också 

kunna bidra till effektivitet och ökad patientsäkerhet (Carlström, et.al., 2014). Enligt 

tidigare forskning påverkar bristfällig kommunikation framtagandet av betydelsefull 

utrustning och kan skapa spänningar i teamet, vilket i sin tur skulle kunna riskera 

patientens säkerhet (Halverson, Casey, Andersson, Andersson, Park, Rademaker & 

Moorman, 2011; Sandelin & Gustafsson, 2015; Jones & Durbridge, 2016). Det kan 

förekomma svårigheter att visa förståelse för varandra i ett team med olika professioner 

(Coe & Gould, 2008). Med en strukturerad kommunikation kan roller förtydligas och 

förståelsen öka. Teamet vet var de har varandra och vad som förväntas, vilket kan vara 

till fördel vid situationer där möjlighet för kommunikation är begränsat, som vid 

exempelvis akuta och stressade situationer (Carlström, et. al., 2014; Gillespie, et. al., 

2013). Det behövs någon form av struktur på samarbetet för att samspelet ska bli 

effektivt och för att beslut skall kunna fattas, annars riskerar kommunikationen mynna 

ut i ändlösa diskussioner som inte leder någonstans (Carlström, et. al., 2014; Rydenfält 

et. al., 2011).  
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2.5 Studiens kontext 

För att effektivisera arbetet och få operationsteamet att arbeta som en helhet har 

operationsavdelningen på centrallasarettet i Växjö infört ett arbetssätt som kallas 

”avspark på sal”. Enligt de som har arbetat fram rutinen på operationsavdelningen är 

idéen hämtad från Astrid Lindgrens barnsjukhus och sedan anpassats för att passa 

operationsavdelningen på CLV. Initialt testades arbetsrutinen på tre operationssalar. 

Den generella uppfattningen var att avspark på sal underlättade arbetet och rutinen 

infördes på resterande operationssalar. På varje operationssal ska de personer som 

planeras att arbeta tillsammans ha en formell samling på morgonen, för att gå igenom 

hur arbetet ska utformas, för att vidare genomföra de planerade operationerna. Detta 

sker utifrån förutbestämda punkter som presenteras. Genomgången ska belysa och ge en 

möjlighet att förebygga eventuella hinder som kan uppstå både gällande patienter och 

personalfrågor, som förväntas ske inom varje operationsteam i början av arbetsdagen. 

Detta är inte att förväxla med World Health Organization (WHO) checklista för 

patientsäkert arbete som används inför varje ingrepp. Synkroniserat arbete som helhet är 

mer effektivt i jämförelse med att varje individ utför enskilda delar (Carlström, et. al., 

2014). En bra struktur och kontinuitet på arbetet har i tidigare forskning visats vara 

viktig för alla professionerna i operationsteamet. Det upplevdes viktigt att kunna skapa 

en arbetsplan inom grupperna. Att ha god kunskap och vara förberedd inför kommande 

ingrepp har ansetts vara fördelaktigt för gruppdynamiken (Gillespie, et. al., 2009; 

Rydenfält, et. al., 2011). Det saknas forskning angående exakt samma fenomen, som 

denna studie ämnar belysa, men i en etnografiskstudie av Gillespie, Gwinner, Chaboyer 

och Fairwather (2013) framkom att rutiner som liknande avspark på sal var en viktig del 

för samarbetet. Införandet av nya rutiner kan uppfattas som en ytterligare 

arbetsbelastning eller att samtliga i teamet inte var närvarande. Vid vissa fall 
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observerades att rutinen inte fullföljdes i sin helhet (Gillespie, et. al., 2009 Gillespie et. 

al., 2013). Problem som kan påverka förutsättningarna för teamarbetet är bland annat 

brist på tid och utrymme för kommunikation. Avspark på sal eliminerar den faktorn 

genom att göra det till en del av den dagliga rutinen (Carlström, et. al., 2014)  

 

2.6 Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska grund ligger i systemteorin. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan 

den minsta beståndsdelen ses som ett kliniskt mikrosystem där professioner förs 

samman för att uppnå gemensamma mål. Mikrosystemet är omslutet av ett större system 

som även detta omsluts av ett större system och så vidare (Carlström, et. al., 2014). 

Systemteoretiskt tänkande handlar om att belysa helheten istället för de skilda delarna. 

Istället för att söka efter kausala samband förklarar systemteorin hur saker påverkar 

varandra och hur de olika delarna samspelar (Rosengren, 2014; Öquist, 2013). 

Författarna till studien vill belysa studiens kontext utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv eftersom varje individs uppfattning påverkar de andra delarna i systemet och 

vice versa. Genom att belysa upplevelsen av avspark på sal på individnivå utifrån olika 

professioners perspektiv, kan viktiga delar i mikrosystemet identifieras och ses på 

gruppnivå. Skillnader och likheter kan ses i perspektiv av hur de samspelar med 

varandra (Rosengren, 2014). Arbetsmodellen avspark på sal syftar till att skapa 

samarbete mellan de olika professionerna inom operationsteamet, vilket är avsikten med 

mikrosystemet.  

 

2.7 Problemformulering 

Operation är en arbetsmiljö där olika professioner arbetar i ett team. Förutom att alla 

yrkeskategorier har individuella arbetsuppgifter finns uppgifter som ligger under allas 
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gemensamma ansvar. Operationsteamet och dess förutsättningar ändras dagligen. Ett 

nytt team anses av Carlström et. al. (2014) inte prestera utifrån sin fulla kapacitet 

eftersom gruppen mer eller mindre inte känner varandra. Edberg, Ehrenberg, Friberg, 

Wallin, Wijk och Öhlén (2014) ser ett ökat samarbete över professionsgränserna. Det är 

därför av intresse att belysa upplevelsen av avspark på sal. Nya metoder som integreras 

kan ta flera år innan det blivit en del av det ordinarie arbetet och det finns risk att 

operationsteamet faller tillbaka i gamla mönster och vanor (Söderström, 2015). Båda 

författarna till föreliggande studie har utbildningstjänster och har inför 

specialistutbildningen arbetat på operationsavdelningen på centrallasarettet i Växjö 

under sex månader. Under denna tiden har författarna blivit delaktiga i avspark på sal. 

En observation som gjorts är att följsamheten och kvalitén varierar. Inom vissa 

operationsteam kan avspark på sal utebli. Detta har lett till frågan hur arbetsmodellen 

avspark på sal upplevs av operation- anestesisjuksköterskor och undersköterskor inom 

operationsteam. 

 

Vi vill skapa en fördjupad förståelse utifrån operations- anestesisjuksköterskor och 

undersköterskors upplevelse av avspark på sal. Med detta vill författarna till studien få 

en fördjupad bild av åsikter angående rutinen och belysa upplevelsen av arbetsmodellen. 

Resultatet kan också ligga till grund för förbättringar i rutinen för att öka följsamheten 

och dess kvalité. Förändringar och möjliga förbättringar bör utvärderas. Studien kan ses 

som en utvärdering grundad på forskning som, av Hommel, Idvall och Andersson 

(2013), anses vara en viktig del i förbättringsarbeten.  
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3 Syfte 

Syftet var att belysa hur arbetsmodellen avspark på sal upplevs av operation- 

anestesisjuksköterskor och undersköterskor inom operationsteam. 
 

4 Metod 

4.1 Design 

I studien har en kvalitativ, induktiv ansats tillämpats. Den kvalitativa ansatsen ger 

möjlighet att studera upplevelser och skapa en djupare förståelse för det fenomen som 

ska studeras (Henricson & Billhult, 2012). Med en induktiv ansats vill författarna till 

studien förutsättningslöst samla in kunskap om personalens upplevelse av avspark på 

sal.  

 

4.2 Urval 

Studiens informanter utgörs av operations- och anestesisjuksköterskor samt 

undersköterskor som arbetar på operationsavdelning på centrallasarettet i Växjö.  

Samtliga professioners upplevelse ansågs av studiens författare vara relevant för att få 

ett helhetsperspektiv då det är en rutin som är lika för alla i operationsteamet. I 

inklusionskriterierna ingick att informanterna skulle ha deltagit vid ett eller flera 

tillfällen då avspark på sal genomförts. Läkare exkluderades eftersom denna 

yrkeskategori inte är delaktiga i avspark på sal.  

Urvalet syftar till att ge ett innehåll med mångfald, variation utifrån de informanter som 

bäst kan ge information relevant för syftet (Danielsen, 2012). Rekrytering gjordes 

primärt utifrån strategiskt urval, vilket innebär ett urval av informanter som uppfyller 

inklusionskriterierna och har erfarenheter om det fenomen som studeras (Fossén & 
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Carlstedt, 2012; Thomsson, 2010). I enskilda fall nyttjades snowballing, då informanter 

refererade till andra personer som hade möjlighet att delta.  

 

Muntlig och skriftlig kontakt togs med avdelningschefen som gav sitt samtycke till 

studiens genomförande på operationsavdelningen. För kännedom togs även skriftlig 

kontakt med verksamhetschefen. Informanterna tillfrågades muntligt om deltagande i 

studien. Totalt tillfrågades 23 personer varav 15 intervjuades. Av de åtta personer som 

avstod från att delta uppgav fem att det inte hade möjlighet att avsätta tid för en intervju. 

Av de 15 personer som intervjuades var fem undersköterskor, sex narkossjuksköterskor 

och fyra operationssjuksköterskor, med en spridning av yrkesverksamma år i 

professionen mellan två och 41 år. Datamaterialet samlades in under januari 2017. 

 

4.3 Datainsamling 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett enskilt rum på operationsavdelningen där 

intervjuarna kunde sitta ostört tillsammans med informanten. Alla intervjuer 

genomfördes med båda författarna närvarande. En av författarna ledde intervjun medan 

den andra intog en mer passiv roll som observatör. Informanterna fick skriftlig och 

muntlig information om studien samt att intervjun skulle spelas in. Därefter 

undertecknade informanterna en samtyckesblankett. Vid de första tre intervjuerna 

uppmärksammades informanterna på när inspelningsutrustningen startade och stängdes 

av. Vid de resterande intervjuerna startades inspelningen omedelbart efter 

undertecknade av samtyckesblanketten, utan att uppmärksamma informanterna på exakt 

när inspelningsutrustningen startades och stängdes av. Intervjuerna varade tio till 15 

minuter.  

 



 10 

För att avgöra lämplig intervjumetod genomfördes en provintervju utifrån ett 

semistrukturerat frågeformulär. Denna intervju inkluderades inte. Efter detta valdes 

ostrukturerade intervjuer. För att uppmuntra informanterna att berätta utifrån sina egna 

upplevelser genomfördes ostrukturerade intervjuer, vilka inleddes med en öppen 

ingångsfråga: Kan du beskriva hur avspark på sal går till?. Utifrån vad informanten 

valde att ta upp formades sedan frågor under intervjuns gång. När svar gavs på en 

intervjufråga reflekterade intervjuaren över vad som sades för att formulera följdfrågor. 

Enligt Thomson (2010) får intervjuaren en bild om vad som anses relevant för 

informanten och bildar utifrån detta frågor. Frågorna förbereddes inte då intervjuaren 

inte visste vad som skulle komma att sägas under intervjuerna. Enligt Danielson (2012) 

karaktäriseras en ostrukturerad intervju av att informanten ges möjlighet att berätta fritt 

om sin upplevelse och att forskaren under intervjun kan använda sig av stödfrågor, för 

att få ytterligare information. I slutet av intervjun gavs observatören möjlighet att ställa 

kompletterande frågor.  

Det inspelade materialet fördelades mellan författarna för att transkriberas ordagrant. 

Vid transkriberingen avidentifierades alla intervjuer och namn byttes ut till koder 

(Henricson & Billhult, 2012) utifrån den nummerordning intervjuerna genomfördes, ett 

till 15.  

4.4 Analys 

Vid analys av det transkriberade materialet har latent kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats använts (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Att analysera 

innehållet med en induktiv ansats innebär att texten behandlas så förutsättningslöst som 

möjligt och utifrån informanternas utsagor (Henricson & Billhult, 2012). En latent 

kvalitativ innehållsanalys tillåter tolkningar och analys av underliggande meningar 

(Danielson, 2012).  
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Författarna har genomfört analysen tillsammans för att fortlöpande diskutera och 

reflektera över texternas innehåll. I analysprocessen har författarna fått stöd av 

handledaren. Analysen började med att det transkriberade materialet lästes igenom.  

Text som bedömdes besvara studiens syfte valdes ut till meningsbärande enheter. 

Vidare gjordes en kondensering som sammanfattade den meningsbärande enheten utan 

att ändra innehållet. Det kondenserade materialet kodades för att kort beskriva 

innehållet. Alla liknande koder strukturerades i ett färgschema. Utifrån denna struktur 

fick författarna en överblick över de koder som bedömdes ha liknande innehåll.  

Koderna kontrollerades gentemot de meningsbärande och kondenserade enheterna. 

Författarna läste sedan igenom de meningsbärande enheterna, kondensering och 

koderna. Därefter fördes en diskussion mellan författarna om kodningen av materialet 

och justeringar av kodningen med utgångspunkt från denna diskussion. Utifrån likheter 

i koderna skapades subteman. Subteman förklarar innehåll i koderna. Som avslut på 

analysprocessen har huvudteman skapats som beskriver innehållet för flera subteman. 

För att förtydliga informanternas upplevelse av avspark på sal och stärka studiens 

trovärdighet valdes citat ut (Henricson & Billhult, 2012). Dessa citat har sedan använts 

för att illustrera teman och subteman i studiens resultatavsnitt. Genom citaten 

exemplifieras texten och bidrar till en förståelse för innehållet (Thomson, 2010). 

Exempel på analysförfarande illustreras i tabell 1 

 

Tabell 1 Exempel på analysförfarande 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subtema Tema 

Det är ju det här att man stannar 
upp och man pratar till punkt. 
Man gör inte något annat i 
mellan, man läser inte lite på 
patienterna eller man fipplar 

Stannar upp 
och pratar till 
punkt och inte 
gör annat 
samtidigt 

Fokuserar 
på 
avsparken 

Teammedlemmarnas 
delaktighet 

Samspel 
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inte med några instrument 
samtidigt. Man stannar upp och 
pratar färdigt och sen börjar 
man med jobbet.  

 

Man har mer koll på folk innan 
var det mer att folk … gick hem 
klockan halv tre … hade man 
inte fått den informationen på 
morgonen så bara var den 
personen borta  

Innan viste 
man inte 
varför någon 
bara försvann 

Ökad koll 
på teamet 

Effekten av struktur 
och ordning 

Struktur och ordning 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden  

Etiska överväganden har gjorts utifrån forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådets codex, 

2015). Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med informanterna.  

Informationskravet uppfylldes genom att informanterna delgavs muntlig och skriftlig 

information (bilaga 2) angående studiens syfte och informantens roll, samt att de utan 

konsekvenser och orsak kunde avbryta intervjun. För att kunna fatta ett självständigt 

beslut krävs det att alla deltagare i studien får en lättillgänglig och tydlig information 

(Kjellström, 2012). Om informanten skulle välja att avbryta intervjun skulle denne 

också få avgöra om det material som samlats in skulle exkluderas eller inkluderas. 

Kravet om samtycke uppfylldes genom att samtliga informanter skriftligt gav sitt 

samtycke att frivilligt delta (bilaga 3). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

materialet hanterades konfidentiellt och material presenterades utanför författarkretsen 

först efter det hade avidentifierats. Ljudinspelningar där det går att identifiera 

informanterna raderades efter genomförande av analysen. Det insamlade materialet 

behandlas och presenteras utan att ha tagits ur sitt sammanhang. Det kommer inte 

användas till annat än syftet för studien. På detta sätt anses nyttjandekravet tillgodoses. 

En etisk egengranskning har genomförts och slutsats dragits att etisk prövning ej 

behövdes (bilaga 4) (Etikkommittén Sydost, 2016).  
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Nyttan med studiens resultat kan vara att skapa en ökad förståelse och nya perspektiv 

genom att belysa upplevelsen av avspark på sal. Författarna bedömde nyttan med den 

nya kunskapen studien ämnar tillföra som större än eventuella risker för informanterna.  

4.6 Förförståelse 

Magisteruppsatsen ingår som en del i den specialistutbildning där författarna studerar. 

För att få påbörja en specialistutbildning ska studenten ha varit verksam sjuksköterska i 

minst ett år. Författarna bär med sig kunskap sedan tidigare av hur det är att arbeta i ett 

team. Båda författarna har en så kallad utbildningstjänst och har under våren 2016 gått 

bredvid de olika professionerna på operationsavdelningen, vilket också innebär att båda 

varit delaktiga i avspark på sal. Det är detta som har skapat ett intresse för studera 

personalens upplevelse av avspark på sal. Vidare innebär detta att båda författarna har 

egna upplevelser av det område som undersöks. Vid studiens start diskuterade 

författarna sinsemellan de egna upplevelserna om avspark på sal. På så vis 

medvetandegjordes den egna förförståelsen, vilket kan bidra till att minska risken för att 

endast se området utifrån det egna perspektivet (Thomson, 2010). Under arbetets gång 

har reflektioner kontinuerligt gjorts, om det som presenterats påverkats av författarnas 

förförståelse. Ostrukturerade intervjuer med en ingångsfråga valdes för att inte styra 

intervjuerna baserat på författarnas förförståelse (Thomson, 2010) 

5 Resultat 

Nedan redovisas upplevelsen av avspark på sal i två huvudteman: Samspel samt struktur 

och ordning med fem respektive fyra subteman, vilket illustreras i tabell 2. 
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Tabell 2 Teman och subteman 

Tema Subtema 

 

 

Samspel 

Teambildande möte 

Inbjudan till kommunikation 

Mötesplats för olika perspektiv 

Hjälp för nya 

Delaktighet- en förutsättning 

 

Struktur och ordning 

Gemensam planering 

Fördelning av arbetsuppgifter 

Skärpt fokus på patienten 

Tidssparande eller tidstjuv 

 

5.1 Samspel 

Ur resultatet framkommer att olika sätt att samspela är av betydelse dels för 

teammedlemmarnas upplevelse av avspark på sal, dels för resultatet av avspark på sal, 

vilket beskrivs i detta avsnitt. Genom teambildande möten och avsparkens inbjudan till 

kommunikation där alla är delaktiga kan det skapas en mötesplats för olika perspektiv. 

Detta skapar en trygg miljö för nya medarbetare och en ömsesidig förståelse i teamet.  

5. 1. 1 Teambildande möte 

Avspark på sal upplevs påverka känslan av att tillhöra ett team. Att ha en formell 

samling på morgonen bidrar till en positiv atmosfär i gruppen ”Det är trevligt att ha 

pratat med varandra och veta vilka man ska jobba med” (12). Samlingen beskrivs som 

en ”kick off” för dagen som ökar gemenskapen i teamet. Fastän teamet arbetat 

tillsammans tidigare förtydligar avspark på sal att arbetet sker i ett team. Informanter 

beskriver denna känsla med att det är trevligt att ha träffats där avsparken gynnar 
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känslan av att man är ett team, vilket ökar trivseln och förbättrar arbetsmiljön i gruppen. 

Avspark på sal underlättar arbetet och inger en positiv känsla i teamet. Avspark på sal 

fyller en viktig funktion och förbättrar möjligheten till en överblick av teamets struktur. 

Det inger en trygghet för gruppens individer att samlas och se över vilka som ingår i 

teamet och vilka som kommer att arbeta tillsammans ”Jag tror att det blir en trygghet 

för alla, för att man samlas och vi vet vilka som arbetar ihop idag” (3). Samtliga 

upplever det viktigt att alla i teamet, oavsett profession, tar initiativ till avspark på sal 

och det anses vara allas gemensamma ansvar att komma ihåg rutinen och följa den.  

 

5. 1. 2 Inbjudan till kommunikation  

Avspark på sal upplevs öppna för kommunikation i teamet. Uteblir den kan 

kommunikationen i teamet minska. Fungerar rutinen skapar det ett tillfälle där alla i 

teamet kan tala om sådant som annars kan förblir osagt och därmed minskar känslan av 

att osagda saker kommer som en överraskning. ” …man inbjuder till att prata med 

varandra genom avsparken…” (14). Denna inbjudan till kommunikation sätter en ton 

för resterande del av arbetsdagen som präglas av en mer öppen kommunikation i 

gruppen. Att ha en konkret avspark är gynnsamt för team som inte är vana vid att arbeta 

tillsammans. I situationer där gruppen är välbekanta med varandra och vet vad som ska 

göras anses avspark på sal inte vara av lika stor vikt att följa då det över tid har 

utvecklats en tyst kommunikation.  

 

5. 1. 3 Mötesplats för olika perspektiv 

Avspark på sal upplevs förbättra respekten och förståelsen för varandras professioner. 

Med olika professioner följer olika perspektiv. Operation- anestesisjuksköterskan och 

undersköterskan ser utifrån sitt respektive perspektiv på hur arbetet behöver utföras och 

vad som är viktiga delar i arbetet. Det beskrivs vara svårt att ha full inblick i och 



 16 

förståelse för varandras arbetsuppgifter. Genom avspark på sal skapas ett naturligt 

tillfälle då de olika professionernas synsätt kommer fram, idéer och tankar klarläggs, så 

att teamet strävar mot gemensamma mål  

 

…man kanske inte tänker om du är en narkossjuksköterska till exempel då 

har du ett sätt du ser på patienten om du är operationssjuksköterska så ser 

du en annan sak och undersköterskan kanske ser en annan sak. Jag tänker 

att man det blir ett sätt att man samlar de tre utgångslägena på nått sätt… 

(15).  

 

Genom olika yrkeskompetenser ser man på patienten och vården på olika sätt. De olika 

yrkeskategoriernas synsätt och kunskapsläge behövs för att tillsammans ge patienten 

bästa möjliga vård. Innan operationsteamet tar emot patienten på operationssalen anses 

det relevant att alla i teamet är medvetna om hur patienten bemöts och omhändertas på 

bästa sätt. Varje profession har sina egna ansvarsområden att ta hänsyn till, vilket gör att 

det upplevs viktigt att teamet visar förståelse och respekt för de olika professionernas 

perspektiv. 

 

… alla finns med att man pratar utifrån sitt och skapar förståelse för 

utöver vad det är den har att göra som man kanske inte tänker på t.ex. jag 

vet inte, jag har inte helheten för operationssjuksköterskan eller 

operationssjuksköterskan vet ju inte att jag måste lägga en blockad1” (13).  

 

                                                
1 Lokalbedövning 
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Avspark på sal ses som en ”mötesplats” där de olika yrkeskategorierna kan lägga fram 

och belysa vad som är relevant att fokusera på och vilka risker som kan föreligga. I 

denna mötesplats finns det utrymme att gå igenom yrkesspecifika arbetsuppgifter för att 

öka förståelse för varandra inom teamet och se bortom sina egna behov. Detta förbättrar 

informationsöverföringen mellan professionerna. Professionernas olika synsätt och 

kunskapsläge upplevs nödvändig att föra samman i sin helhet för att ge patienten bäst 

möjliga vård. Under avsparken ges möjlighet att delge information till teamet, men 

också möjlighet att få ta del av andras perspektiv. Det framkommer att genom att visa 

detta intresse och respekt för andra professioner påverkas gruppdynamiken i positiv 

riktning och minskar faktorer som skulle kunna skapa irritation i gruppen. 

 

5. 1. 4 Hjälp för nya 

I en miljö där det är många nya kollegor, studenter och andra obekanta ansikten, 

upplevs det svårt att ha kontroll över vilka alla inne på operationssalen är. Avspark på 

sal är ett bra tillfälle för en presentation av alla i teamet där alla kan berätta vad de heter 

och deras roll. Uppfattningen är att avsparken kan öka nya personers känsla av att 

tillhöra teamet. Det skapar en trygg miljö och uppmuntrar till att ställa frågor och gå 

igenom sådant som det råder osäkerhet om. I team som förändras är det svårt att ha 

kännedom om teammedlemmarnas kunskapsnivå. Informanter med en längre erfarenhet 

tror att avspark på sal kan underlätta och vara en hjälp för nya medarbetare. Är gruppen 

medveten om detta kan behoven hörsammas och arbetet anpassas efter behoven. De 

erfarna i gruppen blir mer uppmärksamma på att hjälpa och finns där för den oerfarna 

kollegan. Detta uppmuntrar nya kollegor att göra sin röst hörd om sina behov att få 

extra hjälp eller tid att förbereda sig, vilket bekräftas av informanter med en kortare 

erfarenhet i sin profession, ”Då får jag ett tillfälle att säga det också att detta ingreppet 

har jag inte haft tidigare och då kanske jag behöver lite mer tid då vet mina kollegor 
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det…”(8). 

 

5. 1. 5 Delaktighet- en förutsättning  

Att vara närvarande både fysiskt och mentalt framhålls som viktigt för en bra avspark på 

sal. För att avspark på sal inte ska upplevas som en belastning och inge känslan av att 

den upptar tid från annat arbete, behöver teamet vara närvarande på avsatt tid. 

Frustration i gruppen beskrivs uppstå om någon kollega har gått iväg och påbörjat annat 

arbete och de andra i teamet behöver vänta. Detta kan upplevas leda till en 

kedjereaktion där någon annan i gruppen går iväg och gör andra arbetsuppgifter. Under 

tiden kommer den som saknades tillbaka och då saknas någon annan i gruppen. För att 

råda bot på detta framkom önskemål om att alla ska träffas inne på salen innan mer 

yrkesspecifika arbetsuppgifter påbörjas.  

 

Allas delaktighet upplevs vara en viktig del i avspark på sal. Det är inte alltid teamet har 

möjlighet att samlas. I vissa situationer finns det arbetsuppgifter som måste komma 

före. Är gruppen informerad om detta möter det heller inga hinder då det finns en 

ömsesidig förståelse. Däremot är det viktigt att när avspark på sal görs ska alla 

teammedlemmar vara samlade, aktivt delta, och delaktiga för att avspark på sal ska 

fungera bra. Hur aktiv en kollega är upplevs vara personligt, där vissa personer beskrivs 

som mer aktiva och intar då också en mer aktiv roll under avsparken, medan det finns 

de som har en mer passiv hållning och upplever att de inte får utrymme för att få sin röst 

hörd. Därför behövs en balans för att ge alla utrymme att vara delaktiga. Vid 

genomförandet av avsparken beskrivs det viktigt att man stannar upp och lägger sitt 

fokus i avsparken och inte gör något annat under tiden.  
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Det är ju det här att man stannar upp och man pratar till punkt. Man gör 

inte något annat emellan, man läser inte lite på patienterna eller man 

fipplar inte med några instrument samtidigt. Man stannar upp och pratar 

färdigt och sen börjar man med jobbet. (1) 

 

Riktas fokus delvis mot andra sysslor samtidigt som avspark på sal genomförs finns 

risken att information, som sedan visar sig vara viktig för vidare arbete, inte når fram till 

alla i teamet. Följsamhet och attityd till kollegornas deltagande i avspark på sal är något 

som upplevs vara varierande. Exempelvis beskrivs avspark på sal ibland onödigt, 

tidskrävande, att arbetsmodellen inte anses som en del av arbetsuppgifterna eller inte 

har blivit en inarbetad rutin. För att motverka trenden anses det viktigt att inte ge upp, 

att stötta initiativtagande och medarbetare i teamet att följa arbetsmodellen. Avspark på 

sal görs allt mer eftersom medarbetarna har en bättre insikt och positivare syn i rutinens 

utförande.  

 

5.2 Struktur och ordning  

Avspark på sal skapar förutsättningar för struktur och ordning. Genom att tillsammans 

göra en planering och fördela arbetsuppgifter skapas det en struktur och ordning som av 

vissa upplevs vara tidssparande och skapa möjligheter till ökat patientfokus. Andra 

menar att avspark på sal stör den struktur och ordning som redan finns och att 

genomförandet av avspark på sal stjäl mer tid än vad det gör nytta. 

5.2.1 Gemensam planering  

Att ha en plan för dagen ger en överblick för att skapa bättre förutsättning för teamet att 

förutse tänkbara problem. Avspark på sal ger teamet ett bättre tillfälle att lägga upp en 
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övergripande plan, vilket upplevs skapa trygghet i teamet ”då har man ju planerat 

dagen och det känns tryggt…” (3). 

 

Efter införandet av arbetsmodellen beskrivs det att avsparken gör att personalen tänker i 

nästa steg utifrån den planeringen som görs på morgonen. Uteblir avspark upplevs 

dagen bli mer oplanerad och osäker. Därför anses det vara fördelaktigt att utifrån 

avsparken göra upp en plan för att få en snabb överblick om vilka operationer som 

planeras och om det är något speciellt som gruppen behöver tänka på. Att planera 

utifrån arbetsmodellen är ett tillfälle för gruppen att göra teamet medvetna om 

förändringar som kan ske under dagen. Genom att planera för raster eller kunna 

förmedla vidare till personalsamordnare2  att se över personalresurser, beskrivs vara 

relevant eftersom teammedlemmarna blir medvetna om personalförändringar, som de 

sedan kan förhålla sig till. Om det klargörs på morgonen minskar upplevelsen av stress i 

teamet. Innan införandet av avspark på sal kunde det försvinna någon och kvar fanns 

frågetecken om varför den kollegan försvann och om den kommer tillbaka. Eller om det 

kom in en ny kollega och det rådde oklarheter om dennes närvaro. Det anses nu finnas 

en förbättrad förståelse för personalbyte och en trygghet i att vara förberedd på 

förändringarna.  

 

…men har de ändå varit där på morgonen och sagt att jag går hem 

klockan tre idag då förstår man mer avlösningen att det kommer in nya 

personer på sal kanske till och med under en operation som blev avlösta. 

(12) 

 

                                                
2 Den person som för dagen har överblick av personalresurser på alla operationssal 
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Oavsett om det rör sig om arbets- eller personalplanering upplevs avsparken inte alltid 

hålla utifrån de uppgjorda planerna, vilket kan bero på t. ex. förändring av 

verksamheten, omorganisering av teamet, splittring av teamet, andra salars behov, som 

vidare påverkar planeringen.  

 

Det kan ju vara såhär att det är beroende av andra salar som man inte 

har möjlighet att styra sig själv därför att det måste flyta på, på grund av 

olika saker. Operatörer, instrument eller röntgen, c bågar eller vad de nu 

är. Ibland är det ju så. Så det är ett pussel.  (6) 

 

Oavsett vetskapen om att planeringen utifrån avsparken förändras under dagen, upplevs 

det som något bra att göra. Dock uttrycker sig informanterna olika. Någon upplever att 

planeringen i avsparken inte påverkas av förändring och omplacering av teamet, medan 

andra upplever att om personalstyrkan hade ökat skulle teamet hållit sig samman bättre, 

vilket hade gjort att planeringen i avsparken skulle gå att följa. 

 

5.2.2 Fördelning av arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifter som ligger under ett gemensamt ansvar, t.ex. ringa3 ner nästa patient, 

ringa4 efter operatörer, kan fördelas i gruppen. En fördelning är till fördel då gruppen 

inte bara kan ta för givet att alla vet vem som ska göra vad. Utan en tydlig 

arbetsfördelning ökar risken att arbetsuppgifter förbises. I team där det är fler av samma 

yrkeskategori upplevs avsparken förbättra fördelningen av arbetsuppgifterna för att få 

en struktur och ordning där resurserna utnyttjas på bästa sätt. Sker en tydlig 

arbetsfördelning där alla är delaktiga förbättras samarbetet i gruppen. Enligt 
                                                
3 När en patient befinner sig på en vårdavdelning i väntan på opereras kontaktas vårdavdelningen när patienten kan 
komma till operationsavdelningen.  
4 Operatören kontaktas när operationsteamet är redo för operationsstart. 
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informanterna flyter arbetet på bättre om alla vet vad de ska göra. Det underlättar 

arbetet att veta vem som har ansvaret för dessa gemensamma arbetsuppgifter.  

 

…och vi ska stå och väcka och hinna ringa efter nästa och jag vet inte 

vaknar hon nu eller sen det kan man ju inte veta, det är piska på kanske 

kan det vara skönt om någon annan kan ringa efter till avdelningen för det 

går ju jättebra att göra det… (11) 

 

Avsparken anses vara till störst nytta i team där det inte finns en arbetsfördelning sedan 

tidigare. Det framkommer att det finns en operationssal på avdelningen där endast 

enstaka personer arbetar och där avspark på sal inte upplevs vara av lika stor vikt då 

arbetsfördelningen är gjord sedan tidigare. Behovet av avspark på sal, för att fördela 

arbetet, är heller inte lika stort i samband med rutinmässiga ingrepp. 

 

5.2.3 Skärpt fokus på patienten  

Huruvida avspark på sal har någon effekt på patienten är informanterna osäkra på. De 

upplever dock att när rutinen följs underlättar detta samarbetet då teamet vet vad som 

ska göras i patientarbetet. Det gör att teamet har utarbetat en plan för omhändertagandet 

vilket i sin tur skulle kunna öka patientsäkerheten. Omhändertagandet blir inte lika 

ostrukturerat för patienten om teamet under avsparken har planerat arbetet innan 

patienten kommer in på operationssalen ”Kanske det inte upplevs så rörigt på salen. 

”För ibland så kanske man har hämtat in patienten så pratar man om sådana saker som 

egentligen inte rör patienten” (4). De tror att detta bidrar till ett ökat fokus på patienten 

”… det kanske egentligen ger ett tryggare intryck att vi fokuserar på patienten när 

patienten är där och inte håller på med massa annat” (9). Uppfattningen är att det 

skapar en trygghetskänsla för patienten om teamet är samarbetade och väl förberedda  
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5.2.4 Tidssparande eller tidstjuv 

Vissa informanter upplever att avsparken sparar deras tid och underlättar arbetet.   

Vid införande av arbetsmodellen förutsågs avspark bli en tidstjuv och ännu en rutin som 

skulle ta tid från ett redan pressat schema. I resultatet framkommer det en variation av 

åsikter om det är av fördel att lägga tid på avspark på sal eller inte. Några anser att 

avspark på sal inte är tidsbelastande och inte behöver ses som en tidstjuv då 

arbetsmodellen på ett enkelt sätt ger en struktur för dagen. Till skillnad från andra som 

beskriver hur rutinen upptar tid som de skulle vilja lägga på sina individuella 

arbetsuppgifter, t.ex. duka upp instrument eller förbereda läkemedel. Det råder delade 

meningar hur vida alla i teamet följer avspark på sal eller inte. Eftersom avspark på sal 

är en tämligen ny rutin upplever informanterna att rutinen ibland inte görs eller följs i 

sin helhet då det lätt glöms bort. Samtliga informanter är eniga om att ”feedback till 

varandra efter varje operation” är en del i avsparken som inte görs. Arbetsmodellen 

kan ses som en onödig rutin som har tillkommit och som egentligen inte ingår i 

arbetsuppgifterna ”Har vi avspark 07.35 börjar jag 07.30 vill jag ju börja arbeta vid 

07.30” (10). De som ser avsparken fördelaktig anser att det sparar tid, minskar 

missförstånd och sparar energi. Om man hade haft all information upplevs avsparken 

som en bra rutin att förhålla sig till. Av olika anledningar kan information som ska tas 

upp i avsparken ibland saknas. Ovisshet om vem som är operatör eller narkosläkare 

uppges som exempel på sådan information. För att utnyttja den avsatta tiden för avspark 

på sal på bästa sätt finns det en vilja att vara förbered och ha inhämtat information om 

de punkter som ska tas upp. Detta påverkas om det inte finns tillräckligt med tid att 

förbereda sig. Informanterna upplever att avspark på sal då inte får full effekt ”… det 

tycker jag funkar jättebra om man hinner läsa på vad det är för patienter jag har 

framför mig, annars är det helt meningslöst.” (11). Avspark på sal skulle förbättras om 
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den senarelades för att personal ska känna sig mer förberedda. Som det ser ut nu 

beskriver vissa hur avspark på sal inger en känsla av stress och att vara jagad. Oavsett 

saknad information upplever informanterna att man gör det bästa av situationen och 

följer avsparken utifrån det man vet.  

 

6 Diskussion 

Avspark på sal skapar känslan av att tillhöra ett team, ger ett tillfälle för kommunikation 

och samspel,  samt ökar respekten och förståelsen för varandra. Det upplevs vara allas 

gemensamma ansvar att ta initiativ till arbetsmodellen och se till att den genomförs. Det 

råder delade meningar om huruvida avspark på sal är till fördel för teamet eller inte. 

Både personliga upplevelser men också utomstående faktorer samspelar och påverkar 

upplevelsen av arbetsmodellen.  

6.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. 

Metoden gav författarna möjlighet att undersöka och belysa personalens subjektiva 

upplevelse av avspark på sal (Danielson, 2012). Den induktiva ansatsen bedömdes som 

lämplig eftersom kunskapen då inhämtas så förutsättningslöst som möjligt och det är 

informanternas berättelser som styr. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En 

enkätstudie skulle förmodligen generera ett större urval men bedöms utifrån 

utvecklandet av en provenkät inte belysa informanternas unika upplevelser. 

 

Lundman & Hällgren Graneheim (2012) referera till Patton (2002) som menar att 

variation av informanterna ökar studiens trovärdighet eftersom det ger möjlighet till att 

belysa ämnet från olika perspektiv. Informanterna hade arbetat två till 41 år inom den 

aktuella vårdkontexten. Målet var att genomföra 15 intervjuer med en ambition att ha 
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fem från varje yrkeskategori, operation- anestesisjuksköterskor och undersköterskor. 

Med detta avsåg författarna att få variation i upplevelserna. Att bestämma ett ungefärligt 

antal intervjuer är enligt Thomson 2010 rimligt för att inte fortsätta intervjua. 

Författarna riskera annars att fortsätta datainsamlingen utan att fundera på om befintligt 

datamaterial är tillräckligt för att besvara syftet. Rekrytering av undersköterskor och 

anestesisjuksköterskor mötte inga hinder, medan operationssjuksköterskorna hade svårt 

att avsätta tid för att delta i intervjustudien. Fem undersköterskor, sex 

anestesisjuksköterskor och fyra operationssjuksköterskor intervjuades. Det centrala i 

studien var dock att belysa individuella upplevelser, oavsett yrkeskategori och det har 

inte funnits någon strävan att kvantifiera något resultat. Enligt den ursprungliga planen 

skulle rekrytering ske genom ett strategiskt urval där informanterna tillfrågades och tid 

bokades in. Väl på plats nyttjades i vissa fall snowballing eftersom informanter hade 

bättre överblick över vilka kollegor som var lediga just för stunden och kunde tillfrågas. 

Detta blev till fördel för studien och underlättade rekryteringen. Det visade sig nämligen 

vara svårt för informanterna att boka in en tid för intervju eftersom det i förväg är svårt 

att veta hur dagen på operationsavdelningen kan se ut. Detta är enligt Thomson (2010) 

ett problem som kan uppstå vid strategiska urval. Hade endast ett strategiskt urval 

använts skulle rekrytering av informanter tagit längre tid än vad tidsramen tillåtit.  

 

Rekryteringen av informanter kan ha påverkats av att informanterna känner författarna. 

Detta kan öppna för möjligheten att informanterna kände sig mer bekväma och vågade 

uttrycka sig, men kan även ha bidragit till att informanterna hade svårt att tacka nej.  

 

Studiens författare beräknade att intervjuerna skulle ta cirka 30 minuter per tillfälle. 

Under intervjuernas gång framgick det att intervjuerna tog mellan tio till 15 minuter. 

Vid genomgång och analys av det insamlade materialet påverkade inte den kortare 
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intervjuernas kvalité och svarade på studiens syfte. Intervjuernas tid anses inte heller 

vara någon nackdel då det ökade möjligheten att rekrytera informanter eftersom det 

uttryckligen upplevdes svårt att avsätta 30 minuter av sin arbetstid.  

 

Intervjuerna genomfördes ostrukturerat med en öppningsfråga som var lika för alla. För 

att få en fördjupad förståelse formulerades sedan stödfrågor med utgångspunkt från de 

svar som gavs. Nackdelen med ostrukturerade intervjuer är att informanterna lätt 

kommer ifrån ämnet men det kan samtidigt ge en ny syn på upplevelsen då 

informanterna får möjlighet att tala fritt (Forssén & Carlstedt, 2012).  

Enligt Danielson (2012) är det en fördel att göra provintervjuer och göra nödvändiga 

justeringar. Avsikten var att göra semistrukturerade intervjuer med förbestämda, öppna 

frågor. Vid provintervjun visade det sig inte vara en bra metod eftersom frågorna 

präglades av förutfattade meningar om avspark på sal. Av denna anledning 

exkluderades provintervjun ur datamaterialet. Den ostrukturerade intervjun ger 

informanten möjligheter att fritt beskriva sina känslor och upplevelse (Forsberg & 

Wengström, 2012). Genom att samtliga informanter fick samma öppna ingångsfråga 

fick de lika förutsättning att börja berätta om sina subjektiva upplevelser utan styrning 

från intervjuarna. Styrkan i den ostrukturerad intervjun är att den är formbar utifrån 

informanten (Forsberg & Wengström, 2012). Studiens författare hade tänkt att göra de 

första intervjuerna tillsammans och sedan var för sig. Att vara två intervjuare innebär 

enligt Thomson (2010) både för- och nackdelar. Författarna upplevde det fördelaktigt att 

båda närvarade under intervjun varför alla intervjuer genfördes med båda närvarande. 

Två intervjuare kan komplettera varandra och öka uppmärksamheten för vad som sägs 

under intervjun. Informanten kan också finna trygghet i att det är två som tolkar det som 

sägs. Nackdelen är att intervjuarna kan råka avbryta varandra (ibid.). Detta försökte 
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intervjuarna undvika genom att en hade huvudansvar för intervjun medan den andra 

intog en roll som observatör. 

 

Under de första tre intervjuerna berättade författarna tydligt när inspelningen startade 

och avslutades. När inspelningen inte var igång upplevde författarna att informanten 

talade obehindrat och mer avslappnat. Lika så hade informanterna mer att berätta när 

inspelningsutrustningen var avstängd. Därför påbörjades inspelningen i samband med 

att samtyckesblanketten undertecknades för att minska den spänning som infann sig hos 

informanterna. De upplevelser som inte kom med i inspelningen bedömdes som 

värdefull information men exkluderades efter etiska överväganden.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen är en vedertagen metod inom vårdvetenskapen vid 

analys av t.ex. intervjuer. Metoden tillåter tolkning på olika nivåer för att finna variation 

och mönster i texten och skapa struktur i materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012; Kristensson, 2014). Enligt Kristensson (2014) är innehållsanalysen en bra metod 

för nybörjare att använda sig av. Inledningsvis ämnade författarna genomföra analysen 

med en manifest innehållsanalys, där resultatet presenteras textnära utan tolkning 

(Kristensson, 2014). Eftersom studiens författare inte till fullo kan garantera att det inte 

läggs in tolkningar då detta oftast görs omedvetet i texten och att den påverkas av den 

rådande förförståelsen valdes den latenta innehållsanalysen istället (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Studiens trovärdighet kan påverkas av författarnas 

förförståelse och är inte helt oberoende av detta. I den latenta innehållsanalysen kan 

förförståelsen utnyttjas i analysprocessen då författarna är medskapare till innehållet 

(ibid.). För att öka studiens trovärdighet har analysen genomförts gemensamt av 

författarna och under analysens gång har författarnas förförståelse av materialets 

innebörd jämförts avseende likheter och skillnader. Genom detta förfarande strävade 
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studiens författare efter att så sanningsenligt som möjligt kunna beskriva upplevelsen av 

avspark på sal. Detta förfaringssätt ökar, enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012), 

studiens trovärdighet. Genom en utförlig beskrivning av urval och analysförfarande ges 

läsaren möjlighet att själv bedöma studiens trovärdighet och överförbarhet. Trots 

utförlig beskrivning av urval och analysförfarande ligger det sista ordet beträffande en 

studies överförbarhet hos läsaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att ge 

läsaren en möjlighet att bedöma kategoriernas innehåll presenteras citat i varje subtema. 

Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) ligger det en styrka i att presentera citat 

för att ge läsaren en möjlighet att göra en bedömning av resultatets giltighet.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen har sin grund i det systemteoretiska tänkandet där delar samspelar 

i en större helhet. Teamet och de unika upplevelserna om arbetsmodellen ses som ett 

mikrosystem med överordnade system där ingen del är helt oberoende av den andra 

delen. (Carlström, et. al., 2014: Öqvist, 2008). I resultatet framkommer det att avspark 

på sal upplevs påverka känslan av att tillhöra ett team där samlingen på morgonen bidrar 

till en positiv atmosfär i gruppen och inger en känsla av trygghet för personalen. Det är 

inte helt självklart att man arbetar i ett samspelt team vilket kan orsakas av att teamen 

arbetar parallellt istället för att se sig som ett samverkande mikrosystem (Rydenfält, 

et.al., 2011; Sandelin & Gustafsson, 2015; Carlström, et. al., 2014).  

 

Miljön inne på en operationssal kan vara intensiv och stressande vilket förklarar teamets 

betydelse att arbeta tillsammans för att sätta patienten i centrum (Costello, Clarke, 

Gravely, Dágostino Rose, Puoplo, 2011). Det anses därför ligga under allas 

gemensamma ansvar att ta initiativ till avspark på sal, att rutinen inte glöms bort och att 

alla följer den. Arbetsmodellen kan upplevas som ett störande moment då det finns en 
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vilja att komma igång med arbetet på morgonen. Vissa upplever att det inger en känsla 

av stress och att vara jagad medan andra upplever att arbetsmodellen är för tidigt lagd 

för att inhämta information. Att ha en rutin lagd vid ett tillfälle som upplevs påverka 

arbetet negativt, bekräftar Gillespie et. al. (2009) förstärker denna känslan av stress.  

Söderström (2015) poängterar att det kan ta flera år innan en ny rutin blir en del av det 

ordinarie arbetet. I studiens resultat framkommer det att orsaken till att avspark på sal 

inte blir av kan vara att det inte har blivit en rutin ännu, trots att det kan vara något som 

är till fördel. Detta är i enlighet med tidigare forskning där det framgår en skillnad i vad 

som sägs och faktiskt görs (Gillespie et. al., 2013).  

 

Trots intrycket av många fördelar med avspark på sal framkommer också svårigheter. 

Rutiner likande avspark upplevs i annan forskning vara viktig för teamet, trots det finns 

det brister i att faktiskt utföra dem (ibid.), vilket även tycks vara fallet för avspark på 

sal. Det upplevs finnas utomstående faktorer som påverkar både huruvida avspark på sal 

blir gjord eller att den tappar sin effekt. Detta exemplifieras genom att planen som 

teamet kom överens om ändras p.g.a. förändringar i verksamheten, att gruppen behöver 

ta andra operationssalars behov i beaktande och att personalen under dagen flyttas. 

Förändringar i teamet påverkar möjligheten att ha en strategi för dagen (Gillespie et. al., 

2009). Teamet kan inte se sig som ett självstyrande system eftersom det finns 

utomstående faktorer som påverkar Rydenfält, et.al. (2011). Huruvida detta spelar roll 

för avspark på sal råder det delade meningar om då vissa anser att det gör avspark på sal 

verkningslös medan andra ser fördelar med avsparken trots vetskapen om förändringar. 

Det finns faktorer som inte teamet kan styra över men som påverkar upplevelsen av 

avspark på sal t.ex. andra delar av verksamheten. Detta kan ses som ett överordnat 

system som omsluter mikrosystemet (Carlström, et. al., 2014).  
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Det framkommer av resultatet att det även finns faktorer inom teamet som påverkar 

samspelet t.ex. att komma i tid, fokusera på avsparken, respekt och förståelse för 

varandra. Varje unik upplevelser om hur avspark på sal är, dess för- och nackdelar, hur 

andra förhåller sig till arbetsmodellen är delar som alla samspelar i hur avspark på sal 

blir och upplevs som helhet, på så vis samspelar skillnader och likheter i teamet sett 

som ett system (Rosengren, 2014; Öqvist, 2008). Detta kan varje individ påverka för att 

avspark på sal ska bli så bra som möjligt för alla. Det framkommer i resultatet 

kedjereaktioner som samspelar i huruvida arbetsmodellen blir genomförd eller uppfattas 

av andra i gruppen. Om exempelvis en person går iväg innan avspark på sal är 

genomförd kan teamet ha svårt att samlas vilket kan leda till att avspark inte blir av eller 

försenas. Av vissa upplevs avspark på sal som något som tar tid. Att då behöva lägga 

ytterligare tid skulle kunna förstärka denna känslan.  

 

Avspark på sal upplevs öppna för kommunikation i teamet. Tidigare forskning visar att 

det kan finnas behov av en rutin som öppnar för kommunikation och uppmuntrar till 

interaktion i gruppen. Finns det inte en rutin hämmas kommunikationen (Rydenfält, 

et.al. 2011), vilket bekräftas av denna studies resultat. Om avspark på sal uteblev 

minskade kommunikationen i teamet. Kan teamet öppet kommunicera och möjliggöra 

att varje professions röst blir hörd och lyssnad till, bevarar det säkerheten för patienten 

(Jones & Durbridge, 2016). En bristande kommunikation kan resultera i att teamet 

arbetar ineffektivt vilket kräver mer resurser, som kan leda till operationsförseningar 

och på så vis samspela med det större systemet (Carlström, et. al., 2014). Bristande 

kommunikation kan också leda till spänningar i teamet som i sin tur inger en försämrad 

upplevelse och obehag för patienten (Sandelin & Gustafsson, 2015). Genom att skapa 

en mötesplats (vilket avspark på sal kan betraktas som) skapas möjlighet att påverka 

kommunikationen positiv riktning (Sandelin & Gustafsson, 2015; Rydenfält, et.al., 
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2011). I studiens resultat framkommer det att vissa upplever att avspark på sal inte är av 

lika stor betydelse i team där medlemmarna i gruppen är välbekanta med varandra, 

eftersom alla vet vad som ska göras. Gruppen har då över tid utvecklat ett samarbete där 

samordning av arbetet, i form av t.ex. avspark på sal, inte upplevs som nödvändig. 

Behovet av avspark på sal upplevs större i samband med arbete i slumpmässigt 

sammansatta team som inte har haft möjlighet att utveckla ett sådant samarbete. Med en 

god kommunikation kan även dessa team samarbeta väl (Gillespie et. al., 2012). 

Informanterna upplever det som viktigt att andra arbetsuppgifter inte utförs samtidigt 

eftersom att man riskerar att missa viktig information. Därför är det viktigt att 

uppmärksamheten riktas mot varje individ för att få sin röst hörd och kunna delge 

information (Jones & Durbridge, 2016). Det behöver finnas en balans för att ge alla 

utrymme till delaktighet. I Jones och Durbridge (2016) studie upplevde informanter att 

vissa personer upplever sig som passiva mottagare av information och begränsas i sitt 

utrymme att vara delaktig. Detta kan påverka möjligheten till inflytande i situationer 

liknande avspark på sal (Gillespie et. al., 2013) 

 

Avspark på sal ökar respekten och förståelsen för varandras professioner. Samspelet i 

ett team är en dynamisk process där olika professioner har olika bakgrund och 

erfarenheter som samspelar i ett större system (Sandelin & Gustafsson, 2015; Öqvist, 

2008). Operations,-narkossjuksköterskor och undersköterskor har olika nivåer vad 

gäller erfarenhet, kunskap och arbetsuppgifter (Sandelin & Gustafsson, 2015). Enligt 

denna studiens resultat skapar denna bredd av erfarenhet och kunskap förutsättningar 

för att kunna ge patienten bästa möjliga vård. Ingen profession är oberoende av andra, 

alla är ömsesidigt beroende för att teamet ska fungera som en helhet (Öqvist, 2008). 

Rydenfält, et.al. (2011) fann i sin studie att det saknades en rutin som ger möjlighet till 

informationsutbyte och där med en förståelse utifrån professionernas perspektiv. 
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Avspark på sal kan utifrån informanternas upplevelse ses som en mötesplats för de olika 

professionerna, där det ges möjlighet att delge varandra information baserat på 

respektive arbetsuppgifter. Gränsdragningar mellan professionerna begränsar 

kommunikationen i teamet men kan också öka effektiviteten. Saknas det en ömsesidig 

förståelse skulle detta kunna hämma samarbetet och informationsutbytet oavsett tydliga 

roller (Gillespie et. al., 2009; Gillespie et. al., 2013). Det framkommer att detta 

informationsutbyte är önskvärt att ha då det upplevs svårt att, trots god vilja, ha full 

inblick i varandras professioner. På så vis ses helheten istället för det skilda delarna 

(Öqvist, 2008). Det finns arbetsuppgifter specifikt för varje profession som också måste 

utföras vilket samspelar med avspark på sal. Det finns ett behov av förståelse för detta i 

teamet, vilket gör att det är lättare att acceptera.  

 

Enligt studiens resultat är det gemensamma målet, för alla oavsett yrkeskategori och 

arbetsuppgifter, att ge patienten den bästa vården. I föreliggande studie är informanterna 

vara överens om det gemensamma målet. I Coe och Gould (2008) studie framkommer 

det att endast en liten del upplever att det alltid fanns ett gemensamt mål. Det kan råda 

olika uppfattningar om det gemensamma målet vilket gör teamet oeniga, vilket i sin tur 

påverkar samarbetet och bemötandet i gruppen (Sandelin & Gustafson, 2015; Coe & 

Gould, 2008). Om så är fallet drar författarna slutsatsen att avspark på sal skulle vara ett 

tillfälle att tala om gemensamma mål för att öka teamets enighet, vilket kan ses som en 

åtgärd att få teamet att arbeta i samma riktning (Öqvist, 2008), i enlighet med Rydenfält, 

et. al. (2011) förslag om en mötesplats för kommunikation. 

Av resultatet framkommer en betydelse för informanterna att ha en kännedom om vilka 

som ska arbeta tillsammans, vilka alla är och hur teamet kommer förändras under 

dagen. Det framkommer att detta kan tydliggöras under avspark på sal. Finns inte denna 

kännedom i teamet skapas en osäkerhet och reservationer att tala med varandra och 
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samarbeta (Gillespie et. al., 2013). Med detta i åtanke borde detta även påverka inte bara 

fortsatt arbete under dagen men också utfallet av själva avspark på sal, som kräver att 

gruppen talar med varandra. Under avspark på sal kan förståelse för förändringar i 

teamet påverkas. Vissa informanter beskriver det som ett störande moment att 

förändringar sker utan kännedom. Denna upplevelsen är inte unik för aktuell avdelning 

utan återfinns av Rydenfält, et. al. (2011) där informanterna beskriver samma fenomen 

och där fokus tas från patientarbetet.  

 

7 Slutsats 

Studiens resultat visar att det finns en variation i hur avspark på sal upplevs. På 

operationsavdelningen på centrallasarettet i Växjö kan examensarbetets resultat 

användas som en utvärdering för vidare förbättringsarbete av arbetsmodellen. Den ger 

en inblick i vad de som arbetar med rutinen dagligen upplever och skulle kunna öka 

förståelsen mellan medarbetarna. Det framkommer också förslag på 

förbättringsmöjligheter till exempel att senarelägga avsparken och att alla tänker på att 

stanna inne på operationssalen till avspark på sal är genomförd. Finns det 

arbetsuppgifter som måste gå före är det viktigt att tydliggöra detta för övriga i teamet 

eftersom ett individuellt beslut påverkar övriga i teamet. Ökad förståelse för hur andra 

upplever avspark på sal skulle kunna bidra till att det bästa görs av situationen. Det är av 

relevans att hitta en medelväg där allas behov tillgodoses.  

Studiens resultat skulle kunna vara till hjälp i liknande kontext eller andra sammanhang 

där teamarbete är en viktig del. 

Förslag till fortsatt forskningsarbete utifrån studiens resultat skulle fördjupade studier i 

respektive område kunna genomföras. För att öka spridningen av föreliggande studie 
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skulle den vid vidare studier kunna kompletteras med en observationsstudie av team och 

genomförandet av avspark på sal.  
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Bilaga 1. ”Avspark på sal” 

AVSPARK PÅ SAL 
Team på opsal 

 
•   Samling av teamet på salen 07:35 

•   Vilka ska jobba ihop idag? Op, nsk, usk ev. studenter 

•   Ansvarig narkosläkare 

•   Operatör/er 

•   Vem ansvarar inom teamet för att ringa efter patienter? 

•   Specifik information Anestesi: Svårt luftväg. /ev blockader 

•   Specifik information Operation: Uppläggning. Instrument 

•   Avlösning vid lunch, fika? Behöver vi hjälp med detta? 

•   Utbildning/ möte under dagen? 

•   Feedback till varandra efter varje operation? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

 
  
Information om ”Avspark på sal” - En intervjustudie om 
operations- anestesisjuksköterskors och undersköterskors 
upplevelser 
 
”Avspark på sal” är en arbetsmodell som syftar till ett ökat samarbete mellan 
medarbetarna som arbetar tillsammans på operationssalen under dagen.  
 
Vi vill nu genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan 
leda till en ökad förståelse för hur kommunikationsrutinen ”avspark på sal” upplevs.  
 
Syftet är att belysa hur arbetsmodellen ”avspark på sal” upplevs av operation- 
anestesisjuksköterskor och undersköterskor inom operationsteam. 
 
Operation- anestesisjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på 
operationsavdelningen på Växjö lasarett kommer att tillfrågas om deltagande i denna 
intervjustudie.  
Har du erfarenhet av ”avspark på sal” och känner att du vill dela med dig av dina 
upplevelser kontakta någon av oss via e-post eller telefon. 
 
Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan 
avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 30 minuter. 
 
Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 
kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 
personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 
 
Vi heter Emmeli Johansson och Jennifer Färm och går på Linnéuniversitetet i Växjö och 
läser till specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård. I utbildningen ingår 
att göra ett magisterarbete, vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att 
göras. Har du några frågor så hör gärna av dig. 
	  
Växjö	  2017-‐‑01-‐‑17	  
Studerande:    Handledare: 
Emmeli Johansson   Fil. dr. Universitetsadjunkt   
Jennifer Färm    Rosita Brolin 
Telefon: 0705560002, 0723107610  Telefon: 0498-56117 
Mejladress: emmelijohanss@hotmail.com Mejladress: rosita.brolin@lnu.se 
                    Jennifer.farm@hotmail.com 
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 Bilaga 3. Samtyckesformulär 
 

 
  
Jag har tagit del av information om ”Avspark på sal” - En intervjustudie om operations- 
anestesisjuksköterskors och undersköterskors upplevelser. Jag har fått tillfälle att ställa 
frågor, fått dem besvarade och samtycker till deltagande. Jag har fått information om att 
deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta och jag när som helst kan 
avbryta min medverkan att ange orsak. 

 

_________________________________________________________  

Underskrift av forskningsperson  

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivare  

_________________________________________________________ 
Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga 4. Etisk egengranskning 

 


