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Abstrakt 
Bakgrund: Idag är det brist på operationssjuksjuksköterskor i Sverige, vilket har resulterat i 

att flera operationsavdelningar är förhindrade att bedriva full operationsverksamhet. Erfarna 

operationssjuksköterskor går i pension under de närmsta åren samtidigt som intresset att 

utbilda sig till operationssjuksköterska varit svagt. Bristen på behöriga 

operationssjuksköterskor kan förvärras om inte åtgärder görs, vilket kan få svåra 

konsekvenser som att antalet operationer måste reduceras ytterligare eller ställas in vilket 

skulle bidra till ett lidande för patienten samt en ökad arbetsbelastning på den befintliga 

personalen. Syfte: Syftet var att beskriva grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om 

operationssjuksköterskans profession. Metod: En kvalitativ studie med en fenomenografisk 

ansats utfördes. Ett strategiskt urval genomfördes, vilket resulterade i nio individuella 

intervjuer med grundutbildade sjuksköterskor på ett sjukhus i södra Sverige. Resultat: 

Analysen resulterade i fyra kategorier: En intresseväckande profession, En krävande 

profession, En teknisk profession och En osynlig profession. Var och en av kategorierna 

bestod av två underkategorier. Slutsats: Grundutbildade sjuksköterskor har otillräcklig 

kunskap och kännedom om operationssjuksköterskans profession. Ökad klinisk erfarenhet och 

information om operationssjuksköterskans profession skulle kunna skapa ett ökat intresse 

eller underlätta i valet om en framtida operationssjuksköterskeutbildning. 

 

Nyckelord 
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Abstract 
Background: Today is a shortage of operating theater nurse in Sweden, which has resulted in 

several operational departments are unable to engage fully operational business. Experienced 

operating theater nurse will retire in the next few years while the interest to train as a 

operating theater nurse has been neglected. The lack of competent operating theater nurse 

may worsen if no measures implemented to change the situation, which can have serious 

consequences, such as the number of operations must be further reduced or canceled, which 

would contribute to the suffering of the patient and an increased workload on existing staff. 

Aim: The aim of the study was to describe nurses perceptions of operating theater nurse 

profession. Method: A qualitative study with phenomenographically was performed. A 

strategic choice was conducted, which resulted in nine individual interviews nurses at a 

hospital in southern Sweden. Results: The analysis resulted in four categories: An interesting 

profession, A demanding profession, A technical profession and An invisible profession. Each 

of the categories consisted of two categories. Conclusion: Nurses have inadequate knowledge 

and understanding of operating theater nurse profession. Increased clinical experience and 

information about the operating theater nurse profession could create an increased interest in 

or facilitate the election of a future operating theater nurse education. 
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Phenomenography, nurses, systems theory, operating theatre nurse, staff shortages, 
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1 Inledning 
I dagens media kan alla läsa om personalbristen på operationssjuksköterskor. Det har 
gått så långt att det har rapporterats att operationer har fått ställas in på grund av att det 
inte finns tillräckligt med operationssjuksköterskor och det skrivs att det dessutom 
kommer att förvärras. Detta påverkar både patienten som inte kan bli opererad i tid och 
den befintliga personalen som utsätts för en ökad arbetsbelastning. Intresset för att 
utbilda sig till operationssjuksköterska har varit så svagt att utbildningar har ställts in på 
grund av för få sökande. Utifrån denna information väcktes mitt intresse för att ta reda 
på varför denna personalbrist har uppstått och varför det är så få som söker 
vidareutbildning till operationssjuksköterska. Därför är det relevant att undersöka vad 
grundutbildade sjuksköterskor har för uppfattningar om operationssjuksköterskans 
profession. Kanske kan information om grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar 
om operationssjuksköterskans profession ge svar på varför så få väljer att vidareutbilda 
sig inom operationssjukvård. 
 

2 Bakgrund 
2.1 Historisk tillbakablick på operationssjuksköterskans profession 
Operationssjuksköterskans utveckling och profession skiljer sig åt i olika länder och har 
sett olika ut genom historien och professionen har påverkats av politiska och 
ekonomiska åtgärder både nationellt och internationellt (Holmdahl, 1994). Innan 
operationssjuksköterskan blev en egen profession i Sverige, fick utbildade 
sjuksköterskor vara med under operationer och assistera operatören, dessa 
sjuksköterskor kallades för ”översköterskor”.  Det var först vid slutet av 1800-talet som 
operationssjuksköterskan beskrevs som en egen profession. Operationssjuksköterskans 
profession ansågs ha en hög status och som värderades lönemässigt högre än andra 
sjuksköterskor. Operationssjuksköterska var ett av de första områdena en sjuksköterska 
kunde specialisera sig inom, vilket belyser samhällets tidiga behov av 
operationssjuksköterskor (Dåvøy, Eide och Hansen, 2012).  
 
Fram till 1969 hade operationssjuksköterskan förutom att assistera operatören, även 
ansvaret för narkosen i samband med operationer. Detta ansvar försvann från 
operationssjuksköterskans ansvarsområden i samband med att det startades en 
specialistutbildning för sjuksköterskor inom anestesi (Halldin et al., 2005). Denna 
förändring medförde att operationssjuksköterskan inte blev lika delaktig i patientens 
vård som tidigare, vilket resulterade i att professionen blev alltmer diffus för andra 
yrkeskategorier inom sjukvården. Operationssjuksköterskan började förlora sin status 
och ansågs som enbart en assistent till operatören och yrket betraktades som alltmer 
tekniskt utan inriktning på omvårdnad (Wade, 2012). Omvårdnad av patienten är idag 
en viktig del i operationssjuksköterskans arbetsuppgifter, eftersom användningen av 
teknisk utrustning och kirurgiska instrument tillsammans med ett hänsynsfullt 
omhändertagande av patienten bildar en mångfacetterad helhet som inte kan delas upp i 
mindre delar (Martinsen, 2012).  
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2.2 Operationssjuksköterskans profession idag 
Operationssjuksköterskans centrala ansvar är idag inriktat på hygien och aseptik, 
medicintekniska produkter, avancerad medicinteknisk utrustning, ledarskap, 
kommunikation och samverkan i operationsteamet, positionering av patienten på 
operationsbordet och att ta hand om peroperativt tagna prover från patientens kropp 
(Dåvøy, Eide & Hansen, 2012). Operationssjuksköterskan har även ansvar för 
instrumenten som används under operationerna, vilket innebär iordningställande och 
uppdukning samt att förse operatören med instrument under pågående operation 
(Gustafsson, 2014). Operationssjuksköterskan ska också tillgodose patientens behov av 
omvårdnad samt förhindra eller minimera olika former av vårdskador utöver den skada 
som operationen medför. Eftersom flera studier visar att sjuksköterskans bemötande kan 
påverka patienters känsla av trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010), är det viktigt 
förutom ett etiskt förhållningssätt, även ha en helhetssyn som utgångspunkt, och visa 
varje patient särskild omtanke utifrån dennes unika fysiska, psykiska, sociala och 
andliga behov. I operationssjuksköterskans ansvar ingår det även att leda, administrera 
samt organisera arbetet på en operationssal, så att operationer kan genomföras på ett 
betryggande sätt (Dåvøy, Eide & Hansen, 2012). I arbetsuppgifterna ingår också att 
medverka vid både lindrande, understödjande, botande och palliativ kirurgi, det vill 
säga kirurgi som inte är botande. Operationssjuksköterskan måste därför även ha 
kunskaper om människokroppen samt operationsmetoder och tekniker som hon kan 
använda sig av för att kunna vårda, informera och omhänderta alla patienter oavsett 
formen av kirurgi. För att nå upp till dessa krav behöver även operationssjuksköterskan 
ha goda kunskaper inom flera olika kirurgiska specialiteter som till exempel neuro- och 
thoraxkirurgi, abdominell, gynekologisk, obstetrisk och ortopedisk kirurgi för att på ett 
professionellt sätt kunna delta vid alla former av operationer oavsett kroppsdel eller 
organ (Bäckström, 2012). Det krävs också att en operationssjuksköterska har ett 
professionellt och personligt mod för att kunna föra patientens talan när patienten själv 
befinner sig i situationer som medför att denne av olika anledningar har svårt att göra 
sig förstådd och föra sin egen talan (Martinsen, 2012).  
 
2.3 Personalbrist på operationssjuksköterskor  
Sveriges Kommuner och Landsting (2014) beskriver att det finns en brist på behöriga 
specialistutbildade sjuksköterskor och efterfrågan på operationssjuksköterskor är idag 
större än tillgången. Detta kan förklaras genom att under de närmsta tio åren uppnår 
många av de idag yrkesverksamma operationssjuksköterskorna pensionsåldern. 
Samtidigt sker en ökad efterfrågan på alla former av vård och omsorg på grund av att 
befolkningen ökar. Detta får till följd att flera operationsavdelningar idag är förhindrade 
att bedriva full operationsverksamhet (ibid). Om inte åtgärder sätt in för att lösa detta 
problem kommer det att förvärras, vilket kan få svåra konsekvenser som till exempel att 
antalet operationer måste reduceras ytterligare eller i värsta fall ställas in vilket skulle 
bidra till ett lidande för patienten samt en ökad arbetsbelastning på den befintliga 
personalen (Li & Jones, 2013). Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2015) är 
behovet av specialistsjuksköterskor en högt prioriterad fråga. Samtliga landsting med ett 
uttalat behov har tagit bristen på operationssjuksköterskor på allvar och skapat 
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utbildningsförmåner för att uppmuntra sjuksköterskor till att vidareutbilda sig. Detta 
innebär att grundutbildade sjuksköterskor kan få lön enligt kollektivavtal under 
utbildningen till operationssjuksköterska. För att kunna uppnå långsiktiga rekryteringar 
måste samtidigt arbetet som operationssjuksköterska vara attraktivt där det finns lön-
och utvecklingsmöjligheter samt en god arbetsmiljö. Svensk hälso-och sjukvård står 
med andra ord inför många utmaningar för att kunna upprätthålla kompetent personal på 
både kort och långt sikt (ibid). Samtidigt finns det mycket som en arbetsgivare kan göra 
för att påverka rekryteringen, som exempelvis förbättra arbetsmiljön och 
arbetsorganisationen samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter. För att behålla sin 
arbetskraft och locka till sig ny personal bör arbetsgivaren låta medarbetarna utvecklas 
på olika sätt, synliggöra de olika karriärvägar som finns men också skapa nya. Det är 
även viktigt att rätt information om yrket och utbildningsvägar sprids (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2014).   
 
2.4 Tidigare forskning inom området  
En tidigare studie som beskriver sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 
uppfattningar om operationssjuksköterskans profession, visar att det finns otillräcklig 
kunskap om professionen, och att detta kan vara en bidragande faktor till att så få 
utbildar sig till operationssjuksköterskor. Under utbildningen till sjuksköterska ges en 
begränsad information och klinisk erfarenhet, vilket kan vara en av orsakerna till att 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter har en diffus uppfattning om 
operationssjuksköterskans profession (Blegeberg, Blomberg & Hedelin, 2008). I en 
annan studie belyses viktiga faktorer som gör ett arbete attraktivt och hur det skiljer sig 
från den aktuella arbetssituationen bland operationssjuksköterskor. I denna studie 
framkommer det att operationssjuksköterskor själva anser att lönen, organisationen och 
den fysiska arbetsmiljön är områden som måste förbättras för att kunna göra yrket mera 
attraktivt och öka utbildningsvolymen, samt för att kunna behålla de befintliga 
operationssjuksköterskorna (Björn, Lindberg och Rissen, 2015).  En studie av Støren 
och Hanssen (2011) belyser varför sjuksköterskor väljer att lämna sina tidigare arbeten 
för att utbilda sig till operationssjuksköterskor. Här framkom det att möjligheten till en 
högre lön samt förmånen i form av betald vidareutbildning var en hög motivationsfaktor 
för att utbilda sig inom operationssjukvård. Några av skälen till varför sjuksköterskorna 
valt att lämna sina tidigare arbeten för att vidareutbilda sig inom operationssjukvård var 
att de upplevde operationssjuksköterskans profession som ett kreativt och intressant 
arbete, de blev mera attraktiva på arbetsmarknaden samt att de fick ta ansvar för 
omvårdnaden av enbart en patient åt gången (ibid). 

3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensram som ligger till grund för studien är systemteorin. Utifrån 
systemteorin är systemet en organiserad helhet som består av samverkande delar. När 
det sker en förändring i någon del av systemet blir det konsekvenser för hela systemet. 
Systemtänkande innebär att förstå världen i helheter, relationer, sammanhang och 
mönster (Lundahl & Öquist, 2002). Genom att ändra perspektiv från individen, till 
individen i sitt sammanhang möjliggörs nya sätt att behandla och lösa problem i 
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systemet. Systemteorin utgår från att människor är delar av ett system som utgör en 
helhet, där alla delar i ett system är ömsesidigt beroende av varandra (Öquist, 2008). 
Operationssjuksköterskan ingår i ett operationsteam som kan ses som ett system, där 
alla i teamet är beroende av varandra och där teamet slutar att fungera om en 
teammedlem faller bort.  
 
Utifrån detta synsätt sätts personalbristen på operationssjuksköterskor i ett större 
organisatorisk sammanhang. Det är inte personalbristen på operationssjuksköterskor 
som är problemet, utan personalbristen på operationssjuksköterskor är ett resultat av de 
olösta problem av vad som ska göras annorlunda för att undvika detta. Man måste tänka 
nytt, oväntat eller annorlunda för att undvika att ett problem blir konstant menar Öquist 
(2008). För att komma tillrätta med ett problem kan det vara framgångsrikt att lyfta 
blicken till en annan nivå, för att få en annan infallsvinkel och upptäcka nya alternativ 
till problemlösning. Att få insikt att det förhåller sig på detta sätt kan leda till nya 
lösningar och utveckling (ibid). Att beskriva bristen på operationssjuksköterskor utifrån 
ett systemteoretiskt synsätt gör det lättare att se helheten, att det är flera system och 
delar som påverkas/påverkar och som ligger till grund för det problemet. 
Grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om operationssjuksköterskans profession 
kan vara en del i det som kan vara viktigt att undersöka.  

 
3.1 Problemformulering 
Sveriges hälso-och sjukvård står inför stora utmaningar i framtiden. För att kunna 
erbjuda patienter bästa möjliga vård och upprätthålla kompetensen bland 
vårdpersonalen, krävs rekrytering av nya medarbetare. För att möjliggöra detta krävs att 
yrket är attraktivt så att det ständigt utbildas och kommer ny vårdpersonal, som kan 
växa in i yrket tillsammans med erfarna kollegor. Idag är det brist på 
operationssjuksköterskor, vilket kan leda till att antalet operationer måste reduceras eller 
ställas in. Detta drabbar inte enbart personalen inom hälso-och sjukvården genom ökad 
arbetsbelastning, utan kan även medföra ett ökat lidande för patienterna. Många 
kompetenta och erfarna operationssjuksköterskor går i pension under de närmsta åren, 
vilket kommer att leda till att bristen på operationssjuksköterskor kommer att förvärras 
ytterligare. För att lösa dessa problem med personalbrist krävs det att fler sjuksköterskor 
väljer att specialisera sig till operationssjuksköterskor. I dagens Sverige har en del 
arbetsgivare tagit bristen på specialiserade sjuksköterskor på allvar, och börjat med att 
erbjuda utbildningstjänster för att få yrket mera attraktivt att utbilda sig till. Det innebär 
att grundutbildade sjuksköterskor kan få lön enligt kollektivavtal under utbildningen till 
operationssjuksköterska. Trots dessa insatser från arbetsgivarna är det få som väljer att 
utbilda sig till operationssjuksköterska. En anledning till detta kan vara att 
sjuksköterskor som arbetar utanför en operationsavdelning har en diffus uppfattning om 
operationssjuksköterskans arbetsuppgifter och profession samt att det finns en 
föreställning om att operationssjuksköterskor enbart assisterar operatören. Problemet 
med bristen på operationssjuksköterskor skulle kunna studeras och förklaras utifrån ett 
systemteoretiskt synsätt. Denna teori utgår från en helhetssyn, det vill säga att det är 
flera system och delar som påverkar och blir påverkade och som tillsammans kan ligga 
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till grund för problemet. Grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om 
operationssjuksköterskans profession verkar vara en viktig pusselbit i problemet med 
bristen på operationssjuksköterskor.  
 

4 Syfte  
Syftet var att beskriva grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om 
operationssjuksköterskans profession.  
 

5 Metod  
5.1 Design 
Eftersom studiens syfte var att beskriva grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar 
om operationssjuksköterskans profession, valdes en kvalitativ design med en 
fenomenografisk ansats. Detta valdes eftersom fenomenografin är utmärkande när 
individers sätt att uppfatta ett fenomen ska undersökas och beskrivas. Med en 
uppfattning menas den innebörd ett fenomen har för en individ, det vill säga ett sätt att 
förstå något eller ett sätt att erfara något (Chekol, 2012). I fenomenografin är 
variationen av individers uppfattningar av ett fenomen i fokus. Fenomenografisk metod 
används för att beskriva hur något framstår att vara för en individ och inte hur något 
egentligen är (Dahlgren & Johansson, 2015).  
 
5.2 Förförståelse  
Förförståelse handlar om den kunskap och erfarenhet författaren har med sig innan 
studien påbörjas och som tillkommer under studiens gång (Malterud, 2009).  Enligt 
Lundman, Hällgren och Graneheim (2012) innefattar förförståelsen författarens tidigare 
erfarenheter, teoretiska kunskaper och förutfattade meningar. Förförståelsen inom 
området i denna studie var att författaren är legitimerad sjuksköterska och blivande 
operationssjuksköterska. Dessutom har det skapats viss förförståelse genom att ta del av 
tidigare studier inom området. Under arbetets gång har författaren försökt vara öppen 
för olika tolkningar av materialet och stävat efter att sätta sin egen förförståelse inom 
området åt sidan och genom en medvetenhet om att förförståelsen kan påverka resultatet 
och vara hindrande för nya intryck. Nyström (2012) menar att ens tidigare erfarenheter 
påverkar alltid en tolkning oavsett hur medveten man är om den.  
 
5.3 Urval 
I en fenomenografisk studie eftersträvas en rik och varierad bild av fenomenet. Därför 
har ett strategiskt urval utförts för att kunna hitta rätt informanter (Larsson & Knutsson 
Holmström, 2012). För att hitta informanter tillfrågades flera avdelningar på ett sjukhus 
i södra Sverige. Kontakt togs med verksamhetscheferna och enhetscheferna på berörda 
avdelningar för att få tillstånd att utföra studien. Enhetschefen på respektive avdelning 
bistod med förfrågan till potentiella deltagare. Inklusionskriterier var att informanterna 
skulle vara legitimerade sjuksköterskor utan någon specialistutbildning och med en 
varierande grad av ålder och yrkeserfarenhet. Totalt deltog nio informanter i studien, 
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som bestod av en man och åtta kvinnor i åldrarna 23- 54 år, med en medelålder på 29 år. 
Yrkeserfarenheten varierade mellan sex månader och 29 år. Informanterna hade 
sjuksköterskeexamen från olika utbildningsorter och var verksamma inom kirurg-, 
medicin-, akut-, infektions-, ortoped och geriatrikavdelning (Tabell 1).  
 

Tabell 1. Avdelningar som informanterna arbetade på  
Avdelning Antal 

Kirurgavdelning 2 

Medicinavdelning 3 

Akutavdelning 1 

Infektionsavdelning 1 

Ortopedavdelning 1 

Geriatrikavdelning 1 
 
5.4 Datainsamling  
Kontakt togs först med verksamhetschefer för att få ett tillstånd att utföra studien, efter 
godkännande från dem tillfrågades enhetscheferna. Både verksamhetscheferna och 
enhetscheferna fick ett informationsbrev med information om studien (Bilaga I). 
Informanterna valdes och kontaktades med hjälp av enhetscheferna på de olika 
avdelningarna. Därefter kontaktades informanterna personligen av författaren och fick 
då en muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte, att deltagandet i 
studien var helt frivilligt och att de kan närsomhelst och utan skäl kunde tacka nej eller 
avbryta sin medverkan (Bilaga II). Efter godkännande och påskrivet samtyckte från 
informanterna (Bilaga III), skedde datainsamlingen via intervjuer, som är den vanligaste 
datainsamlingsmetoden inom en fenomografisk metod (Chekol, 2012). Intervjuerna 
varade i cirka 20 – 40 minuter och ägde rum i en avskild miljö på informantens 
arbetsplats. Intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant och kodades så att det ej 
kunde härledas till någon specifik deltagare. Enligt Polit & Beck (2012) är inspelning av 
intervju den främsta datainsamlingsmetoden för att kunna säkra materialet från 
intervjun och undvika risken för felkällor, som annars kan uppstå vid anteckningar.  
 
För att testa intervjuguiden utfördes en pilotintervju med enbart en öppen fråga: ”vad 
har du för uppfattning om operationssjuksköterskans profession?” som kompletterades 
med följdfrågor. Materialet från denna pilotintervju inkluderades dock inte i studiens 
slutliga material. Enbart en fråga valdes att testas under pilotstudien för att undvika att 
påverka informanten under intervjun. Dock blev det svårt att få tillräckligt med 
information under intervjun med enbart en fråga. Efter att denna pilotstudie utförts, 
utformades därför en semi-strukturerad intervjuguide med tre öppna frågor och 
följdfrågor (Bilaga IV). Samma fråga som var med under pilotstudien var med i den 
slutliga intervjuguiden som kompletterades med ytterligare två andra frågor. Dessa två 
frågor var: ”Vad har du för tidigare erfarenhet av operationssjuksköterskans 
profession?” och ”Vad har du för uppfattning om operationssjuksköterskans 
arbetsuppgifter?”. Dessa två frågor valdes att vara med eftersom tidigare studier har 
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visat att det finns bristande erfarenhet och osäkerhet kring operationssjuksköterskans 
arbetsuppgifter. Ambitionen under intervjuerna var att få intervjupersonen att tala fritt 
och öppet och ge rika beskrivningar. En avslutande sammanfattning över 
informanternas utsagor gjordes i slutet av intervjun för att få en bekräftelse på att 
författaren hade uppfattat rätt samt om det fanns ytterligare några svar som behövde 
kompletteras. Enligt Danielson (2012) kan det ofta vara så att informanten vill tillägga 
något mer när han eller hon hör summeringen. Datainsamlingen genomfördes under 
januari och februari månad 2017.  
 
5.5 Dataanalys 
Efter att intervjuerna hade spelats in, transkriberades materialet ordagrant och 
analyserades med en fenomenografisk metod. Icke verbala uttryck noterades för att 
datamaterialet skulle bli så fullständigt som möjligt för analysen. Varje transkriberad 
intervju tilldelades ett kodnummer för att underlätta tillbakablickar och för att särskilja 
informanterna. Databearbetningen utgick från Chekol (2012) beskrivning. Analysen 
startade med upprepade genomläsningar av intervjumaterialet för att kunna bli bekant 
med det och skapa sig en helhet. Därefter identifierades signifikanta meningsenheter i 
intervjuerna var för sig, som kunde tänkas svara mot studiens syfte. Olika uttalanden om 
informanternas erfarenheter och hur informanterna uppfattade 
operationssjuksköterskans profession och arbetsuppgifter söktes. Alla utsagor från 
intervjun som plockades ut kopierades till ett nytt dokument och sattes i en tabellform 
för att göra materialet mera överskådligt. Sedan kondenserades meningsenheterna och 
plockades ut, vilket innebär att texten kortades ned men huvudinnehållet bevarades för 
att lyfta fram det mest centrala i meningsenheterna. De kondenserande 
meningsenheterna jämfördes med varandra för att identifiera likheter och skillnader i 
informanternas uppfattningar, men också för att kunna identifiera variationer av olika 
uppfattningar. De uppfattningar som hade en liknande innebörd ledde till preliminära 
grupperingar. Grupperingarnas likheter och skillnader jämfördes för att kunna hitta rätt 
kategori. Utifrån kärnan i deras tillskriva innebörd sattes preliminära namn på 
kategorierna till en början och slutfördes när resultatet var skrivet. Till sist testades 
kategoriernas beskrivningar genom jämförelser för att kunna ta fram det unika i varje 
kategori. De grupperade meningsenheterna granskades igen för att testa om de kunde 
falla under flera kategorier, vilket ledde till att flera kategorier slogs ihop och 
slutresultatet blev fyra kategorier och åtta underkategorier. Det hela textmaterialet lästes 
även igen för att testa grupperna och kategorierna mot helhetens innebörd i materialet. 
(Tabell 2).  
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Tabell 2. Exempel från analysprocessen
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5.6 Forskningsetiska överväganden  
Forskningsetiska principer följdes och var vägledande under studien eftersom studien 
involverade människor. De forskningsetiska överväganden som denna studie utgick ifrån var 
Vetenskapsrådet (1990) fyra etiska krav, som är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i 
studien ska få information om deras del i studien och vilka villkor som är aktuella för deras 
deltagande. För att uppfylla detta krav fick informanterna delvis muntlig information men 
också ett skriftligt informationsblad om att deltagandet är frivilligt och rätten om att avbryta 
sin medverkan utan att ange orsak. Samtyckeskravet innebär att forskaren inhämtar 
uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke. Medverkande i studien ska ha rätt 
att bestämma om hur länge och på vilka villkor de skall delta. Om de väljer att avbryta sin 
medverkan ska det inte medföra några negativa följder för dem. Ett samtyckesformulär 
formulerades där deltagarna och författaren skrev under innan intervjuerna genomfördes. I 
samtyckesformuläret fick författare och informant skriva under att de har tagit del av 
informationen, fått ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagandet. Det 
framgick även i samtyckesformuläret att deltagarna hade fått information om deltagandet var 
frivilligt och att informanterna när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att ange 
orsak. Konfidentialitetskravet bygger på att alla personer i forskningsprojektet ska 
underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande uppgifter om etiskt känsliga 
uppgifter om enskilda och identifierbara personer. Uppgifter om identifierbara personer ska ej 
kunna identifieras av utomstående. Därför har information som presenterades skriftligt och 
muntligt ej kunnat härledas till en viss individ. Materialet från intervjuerna kodades och data 
samt personuppgifter förvarades i en låst väska. Den information som presenterades skriftligt 
och muntligt var därmed ej möjlig att härleda till en viss individ och ytterligare spridning till 
obehöriga förhindrades. Nyttjandekravet innefattar att uppgifter som samlades in om enskilda 
personer endast får användas för forskningsändamålet (ibid), detta krav uppfylldes eftersom 
allt material användes för vetenskapligt ändamål, och blev ej heller utlånat för kommersiellt 
bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. En etisk egengranskning utfördes (Bilaga V), som 
visade att ingen ansökan om godkännande från etisk kommitté behövdes (Etikkommittén 
Sydost, 2016).   
 

6 Resultat  
Resultatet av analysen av datamaterialet bildade fyra kategorier. Var och en av kategorierna 
bestod av två underkategorier (Tabell 3).  
 
Tabell 3. Kategorier och underkategorier 
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6.1 En intresseväckande profession 
6.1.1 Ett attraktivt och spännande yrke  
Bland informanterna fanns det uppfattningar om att operationssjuksköterskans profession var 
ett intressant och spännande yrke. Trots att operationssjuksköterskans profession uppfattades 
intresseväckande var det enbart tre av nio informanter som ansåg att 
operationssjuksköterskans profession som attraktivt. Det som bland annat gjorde att 
operationssjuksköterskans profession uppfattades attraktivt var arbetstiderna som mest består 
av dagtid, samt att yrket uppfattades som både spännande och varierande. Möjligheten som 
operationssjuksköterskan har att få vara delaktig under operationer och se människokroppens 
anatomi varje dag på sin arbetsplats beskrevs som både intressant och lärorikt. ”Man får se 
när läkaren opererar och se hur människokroppen ser ut, det måste vara väldigt lärorikt och 
intressant”(Informant nr 4). Informanterna som ansåg att operationssjuksköterskans 
profession var attraktivt kunde tänka sig att arbeta som operationssjuksköterska i framtiden. 
Dock ansåg de att de ville ha mera kunskaper om professionen och kännedom om dess 
arbetsuppgifter. Detta behövdes för att kunna ta ett mera välgrundat beslut om de kunde tänka 
sig att vidareutbilda sig operationssjuksköterska eller inte. Majoriteten av informanterna 
berättade att de inte hade tillräckligt med kunskap om operationssjuksköterskans profession, 
men informanterna trodde ändå att operationssjuksköterskan har ett arbete som både kunde 
vara spännande och varierande. ”Jag vet inte så mycket om professionen, men jag tror ändå 
det är ett roligt och varierande arbete” (Informant nr 8) 
 
 
6.1.2 I ständig utveckling 
Av informanterna framkom det att de hade en uppfattning om att operationssjuksköterskans 
profession ständigt utvecklades. Flera menade att operationssjuksköterskan arbetar i en 
högteknologisk miljö som står i ständig utveckling, där det ständigt kommer nya 
operationstekniker, metoder samt hjälpmedel. En sjuksköterska hade en uppfattning om att 
arbeta som operationssjuksköterska är ett livslångt lärande och en annan trodde man aldrig 
kunde bli riktigt fullärd som operationssjuksköterska.”Det är ett yrke med livslångt lärande, 
nya operationsmetoder, nya instrument och utrustning utvecklas och kommer nytt hela tiden” 
(Informant nr 3).  
 
”Jag tror man aldrig kan bli riktigt fullärd som operationssjuksköterska, eftersom det 
kommer ny teknik jämt” (Informant nr 4). Att operationssjuksköterskans profession är i 
ständig utveckling ansågs som positivt av informanterna. De menade att det gjorde arbetet 
som operationssjuksköterska intressant på så sätt att det finns möjligheter att hela tiden kunna 
utvecklas i sin profession.  
 
6.2 En krävande profession 
6.2.1 Fysiskt påfrestande 
Majoriteten av informanterna hade en uppfattning att operationssjuksköterskans profession 
var fysiskt påfrestande och att operationssjuksköterskans arbete därmed är krävande. De 
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trodde att det skedde mycket arbetsskador inom operationssjukvården, som stickskador från 
vassa instrument eller att stå länge i obekväma och konstiga arbetsställningar, som bland 
annat kunde orsaka ryggvärk. Att ha en god ergonomi och samtidigt utföra sina 
arbetsuppgifter under operationen uppfattades svårt.  
 

”Jag kan tänka mig att de är mycket arbetsskador inom operationssjukvården, man får nog 
ont i ryggen av att så stilla länge och ibland kanske man får stå i konstiga ställningar och 
hålla i hakar eller någon kroppsdel för att läkaren ska kunna operera”( Informant nr 5) 

 
Flera informanter påpekade att operationssjuksköterskan måste stå upp i flera timmar under 
sitt arbetspass och att det därför ansågs vara ett fysiskt påfrestande och krävande arbete. 
Många informanter trodde att operationssjuksköterskan inte hade möjlighet att under en 
operation byta av med en kollega. De trodde att operationssjuksköterskan under en operation 
inte kunde lämna operationssalen någon gång och var tvungen att stå kvar och stå ut tills 
operationen var färdig, samt att operationssjuksköterskan inte hade möjlighet att sätta sig ner. 
”Det är nog ett tungt arbete på så sätt att man måste klara av att stå upp i timmar, måste 
vara jobbigt i bena framförallt”( Informant nr 9) 
 
 
6.2.2 Stort ansvarsområde 
Det fanns uppfattningar om att operationssjuksköterskan hade ett stort ansvarområde och att 
detta uppfattades som krävande. Operationssjuksköterskan uppfattades ha ett stort och ensamt 
ansvar för hygien och sterilitet på operationssalen. Operationssjuksköterskan beskrevs av 
informanterna som den som har det övergripande ansvaret på salen. Informanterna hade en 
uppfattning att operationssjuksköterskan måste klara av att göra flera saker samtidigt. 
Samtidigt som operationssjuksköterskan ska assistera operatören ska hon på samma gång 
uppmärksamma och räkna instrument och material.”Det är ett yrke med stort ansvar, inget 
får ju gå fel under en operation” (Informant nr 3) 
 
Det fanns en uppfattning om att operationssjuksköterskan måste vara ansvarsfull och 
noggrann som person. Dessutom måste en operationssjuksköterska klara av att se mycket 
otäcka och motbjudande saker under operationerna. Flera ansåg även att det krävs bred 
kunskap av en operationssjuksköterska eftersom hon måste ha kunskap om flera olika 
operationer. Operationssjuksköterskans profession ansågs även krävande på så sätt att hon är 
ensam i sin profession bland teamet och har därmed ingen att rådfråga på operationssalen 
inom sin profession när det handlar om hennes ansvarsområde. ”Jag tror de krävs mycket av 
en operationssjuksköterska eftersom man är ju ensam i sin profession bland teamet” 
(Informant nr 6) 
 
6.3 En teknisk profession 
6.3.1 Ett assisterande arbete  
Det framkom att flera informanter ansåg att det som operationssjuksköterskorna gör är viktigt 
men samtidigt ansåg de flesta att operationssjuksköterskan enbart assisterar operatören. Två 
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tredjedelar av informanterna beskrev att operationssjuksköterskans arbete främst bestod av att 
vara en assistent till operatören. ”Det är ju ett arbete som är väldig viktig, men samtidigt 
känns de som man bara står där och ger grejer fram och tillbaka till kirurgen”( Informant nr 
2) 
 
Förutom att assistera hade informanterna även uppfattning om att operationssjuksköterskans 
arbetsuppgifter bestod av att ta hand om instrument och apparater, och ansågs därför vara ett 
mera tekniskt yrke. ”Min uppfattning är väl att det är mycket instrument och apparater, att de 
är ett tekniskt yrke” (Informant nr 9) 
 
Majoriteten av informanterna uppfattade operationssjuksköterskans profession som ett 
tekniskt yrkesområde eftersom operationssjuksköterskan främsta ansvarsområde ansågs bestå 
av att assistera med instrument och kontrollera apparaterna under operationerna. En informant 
beskrev att man måste vara teknikintresserad för att kunna passa som operationssjuksköterska. 
”Om yrket ska passa en så måste man vara teknikintresserad”( Informant nr 5) 
 
 
6.3.2 Begränsad omvårdnad  
Flera informanter hade en uppfattning om att operationssjuksköterskans omvårdad av 
patienten var begränsad eller obefintlig. Operationssjuksköterskan uppfattades ha ansvaret för 
den tekniska utrustningen, instrumenten, hygienen och steriliteten inför och under 
operationen, medan anestesisjuksköterskan och undersköterskan på operationssalen ansågs att 
ha det övervägande ansvaret för omvårdnaden av patienten. En informant hade en uppfattning 
om att operationssjuksköterskan oftast inte hade en patientkontakt och att det 
operationssjuksköterskorna gör inte är något ”riktigt” omvårdnadsarbete, eftersom 
operationssjuksköterskan oftast tar hand om en patient som inte befinner sig i ett vaket 
tillstånd som kan höra och se vad som utförs.  ”Det är ju ingen patientkontakt direkt och 
ingen riktig omvårdnad, eftersom patienten sover ju under tiden, han kan ju inte höra eller se 
vad som görs då” (Informant nr 6) 

 
För flera informanter var operationssjuksköterskans omvårdnad otydlig. En informant ansåg 
att operationssjukvård inte har något med omvårdnad att göra och tyckte därför att 
operationssjuksköterskan inte behövde en sjuksköterskeutbildning i grunden för att kunna 
utföra sitt arbete. Informanten menade att det inte skulle vara en vidareutbildning till 
operationssjuksköterska, att det istället skulle finnas en direkt utbildning till 
operationssjuksköterska. ”Det skulle finnas en direkt utbildning till yrket för det känns som ett 
helt annat yrke där man kanske inte behöver ha all den utbildning och erfarenhet som man 
har som sjuksköterska” (Informant nr 1) 
 
6.4 En osynlig profession 
6.4.1 Bristande kunskap om professionen och dess arbetsuppgifter 
Samtliga informanter ansåg att de hade bristande kunskaper om operationssjuksköterskans 
profession och arbetsuppgifter. Många informanter berättade att det var svårt att ha en 
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uppfattning om operationssjuksköterskans profession eftersom de saknade kunskaper om 
professionen och operationssjuksköterskans arbetsuppgifter. Flera informanter menade att 
operationssjuksköterskan var ett okänt och dolt yrke för andra sjuksköterskor som inte arbetar 
på en operationsavdelning eller tillsammans med operationssjuksköterskan. 
Operationssjuksköterskan uppfattades därför ”osynlig” för sjuksköterskor som arbetar på 
vårdavdelningar. ”Det är ju verkligen ett yrke man inte vet mycket om, det är ju ett dolt yrke 
för alla oss som jobbar utanför en operationsavdelning” (Informant nr 2) 
 
Eftersom operationssjuksköterskan inte är synlig för sjuksköterskor utanför en 
operationsavdelning hade informanterna svårt att veta vad en operationssjuksköterska har för 
arbetsuppgifter. De hade även svårt att kunna avgöra om de kunde tänka sig att utbilda sig till 
operationssjuksköterska och arbeta som det i framtiden. De uppfattningar som informanterna 
angav om operationssjuksköterskans arbetsuppgifter grundade sig i erfarenheter från en 
fältstudiedag under grundutbildningen till sjuksköterska. Alla hade dock inte blivit erbjudna 
fältstudiedag under sjuksköterskeutbildningen, och deras uppfattningar byggdes bland annat 
på vad de hade hört av andra eller sett på tv. ”Det är ju ändå ett okänt yrke för oss andra som 
inte jobbar där för man är ju aldrig där och ser vad dem gör och har för arbetsuppgifter, man 
skickar patienten dit och sen hämtar” (Informant nr 7) 

 
 

6.4.2 Bristande erfarenhet och kontakt 
En bristande erfarenhet och kontakt menade samtliga informanter att de hade till 
operationssjuksköterskan. Ett fåtal hade inte fått någon slags information eller klinisk 
erfarenhet av operationssjuksköterskans arbete under sin grundutbildning till sjuksköterska. 
Vissa av informanterna hade fått en fältstudiedag på en operationssal under 
sjuksköterskeutbildningen, men upplevde att den inte var tillräckligt. En enda fältstudiedag 
upplevdes inte tillräcklig på grund av att då var fokus och intresset på själva operationen och 
inte på operationssjuksköterskans profession och arbetsuppgifter. Flera av informanterna ville 
få mera information om operationssjuksköterskans profession under sin 
sjuksköterskeutbildning för att kunna skapa sig en förståelse för professionen. ”Jag har ingen 
tidigare erfarenhet av det, jag kan inte minnas att jag ens fick testa på det under min 
sjuksköterskeutbildning” (Informant nr 7) 
 
Informanterna saknade erfarenhet av operationssjuksköterskan eftersom sjuksköterskor på 
vårdavdelningar inte har ett samarbete eller kontakt med operationssjuksköterskor. Eftersom 
de grundutbildade sjuksköterskorna i studien hade bristande erfarenhet och kontakt med 
operationssjuksköterskan ansåg flera att det därför var svårt att ha en uppfattning om 
professionen. ”De håller ju till på sitt ställe och man jobbar ju inte ihop med dem eller har 
något samarbete så man får ju ingen erfarenhet av dem då” (Informant nr 1) 
 
Att få träffa en operationssjuksköterska och ställa frågor menade en informant skulle vara 
uppskattat. Eftersom detta skulle kunna vara till hjälp i att kunna ta ett beslut om 
operationssjuksköterska skulle vara ett yrke som skulle intressera en själv eller inte. ”Jag 
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skulle vilja träffa en operationssjuksköterska och få ställa frågor om hur det är” (Informant 
nr 8) 
 
En informant trodde att en av anledningarna till varför det är brist på operationssjuksköterskor 
och att så få väljer att utbilda sig till det, är att grundutbildade sjuksköterskor saknar kunskap i 
operationssjuksköterskans profession och arbetsuppgifter. Informanten menade vidare att 
operationssjuksköterskans yrke kan glömmas bort eftersom grundutbildade sjuksköterskor på 
vårdavdelningar varken ser eller träffar dem. På grund av denna bristande erfarenhet och 
kontakt hade informanterna svårt att med sin uppfattning om operationssjuksköterskans 
profession kunna avgöra om de kunde tänka sig att utbilda sig och arbeta som 
operationssjuksköterska i framtiden. ”Jag tror att de är så få som utbildar sig till de för att 
man saknar kunskaper om operationssjuksköterskan och vad man gör, de yrket kan nog 
glömmas bort eftersom man aldrig träffar eller ser dem” (Informant nr 9) 
 

7 Diskussion 
7.1 Sammanfattning av resultatet 
Operationssjuksköterskans profession uppfattades intresseväckande, men det var enbart en 
tredjedel av informanterna som ansåg att yrket var attraktivt och skulle kunna tänka sig att 
utbilda sig till operationssjuksköterska. Operationssjuksköterskans profession uppfattades att 
ständigt utvecklas vilket ansågs göra arbetet som operationssjuksköterska intressant på så sätt 
att det finns möjligheter att hela tiden kunna utvecklas i sin profession. 
Operationssjuksköterskans profession uppfattades krävande på så sätt att 
operationssjuksköterskan måste stå upp i flera timmar under sitt arbetspass och uppfattades 
därför som fysiskt påfrestande. Det fanns även uppfattningar om att operationssjuksköterskan 
hade ett stort ansvarsområde vilket också uppfattades som krävande. 
Operationssjuksköterskan profession och arbete uppfattades tekniskt på så sätt att det var 
begränsad omvårdnad och patientkontakt, samt att arbetet ansågs mest bestå av att assistera 
operatören. Operationssjuksköterskans profession uppfattades även som osynlig, 
informanterna hade därför svårt att veta vad en operationssjuksköterska har för 
arbetsuppgifter. Därmed  hade dem svårt att kunna avgöra om de kunde tänka sig att utbilda 
sig till operationssjuksköterska och arbeta som det i framtiden.  
 
7.2 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om 
operationssjuksköterskans profession. En fenomenografisk metod valdes eftersom variationen 
av individers uppfattningar av ett fenomen står i fokus i fenomenografin (Dahlgren & 
Johansson, 2015), därför ansågs denna metod mest relevant för att kunna besvara syftet. 
Resultatet anses besvara studiens syfte och därmed kan syftet med studien anses vara uppnått.  
 
Urvalet utfördes strategiskt vilket är en fördel i en fenomenografisk studie enligt Larsson och 
Knutsson Holmström (2012). Ett strategiskt urval ger en förutsättning att få en rik och 
varierad bild eftersom informanterna handplockas. Genom att urvalet utfördes strategiskt har 
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resultatet blivit brett och variationsrikt, vilket ökar studiens trovärdighet (Henricson & 
Billhult, 2012). Ambitionen vid urvalsförandet var att finna informanter från olika 
avdelningar med olika lång yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska, både yngre och 
äldre informanter samt både kvinnor och män. Att enbart en man och åtta kvinnor deltog i 
studien kan ses som en svaghet i arbetet, vilket kan få resultatet att främst representera 
kvinnors uppfattningar av operationssjuksköterskans profession. Samtidigt kan det anses 
spegla hur den verkliga populationen ser ut inom sjuksköterskeyrket. Enligt statistiska 
centralbyrån (2010) är sjuksköterskeyrket ett kvinnodominerat yrke där tillväxten av män är 
långsam och förväntas även att vara det i framtiden. Antalet informanter blev även färre än 
vad som egentligen rekommenderas i fenomenografiska studier. Trots detta blev resultaten 
både variationsrikt och innehållsrikt, vilket eftersträvas enligt Lundman, Hällgren och 
Graneheim (2012).  
 
En pilotintervju är ett test för att kunna mäta instrumentets pålitlighet, det vill säga om 
intervjufrågorna besvarar studiens syfte (Polit & Beck, 2012). För att kunna säkerställa 
pålitligheten i intervjuguiden, att den svarade till studiens syfte och för att författaren skulle få 
möjlighet att anpassa sig till rollen som intervjuare genomfördes en pilotintervju. Efter denna 
pilotintervju reviderades intervjuguiden genom att antalet frågor utökades för att få tillräckligt 
med information från informanterna under intervjun. Fördelen med en intervjuguide är att det 
skapar en struktur för intervjuprocessen och att alla informanter får samma frågor (ibid). Tre 
öppna frågor var med i intervjuguiden eftersom sjuksköterskorna själva skulle kunna välja 
vilket perspektiv av fenomenet de ville fokusera på, vilket rekommenderas av Sjöström och 
Dahlgren (2002). Polit och Beck (2012) påtalar vikten av att intervjuerna sker i en lugn miljö 
utan störande faktorer, därför utfördes intervjuerna i ett avskilt rum på informanternas 
arbetsplatser, där det var lugnt och ingen kunde störa. Intervjuerna spelades in vilket innebär 
en risk att personen som blir intervjuad kan uppleva sig obekväm och därmed påverka 
resultatet enligt Trost (2010). Trots detta gjordes valet att spela in intervjun eftersom fördelen 
överväger nackdelen genom att mer fokus kan läggas på intervjun och att materialet efteråt 
kan spelas upp flera gånger och analyseras i lugn och ro. 
 
För att öka studiens pålitlighet ska hela förloppet tydligt beskrivas i metoden med urval, 
datainsamling och analys tillsammans med exempel från analysprocessen (Lincoln & Cuba, 
1985). Genom att exempel från analysprocessen presenteras i en tabell får läsaren en 
förståelse för författarens synsätt och också en möjlighet att se att en logisk stringens råder, 
vilket ökar studiens pålitlighet. För att stärka studiens trovärdighet enligt Lincoln och Cuba 
(1985) anges exempel från intervjuerna genom citat i resultatet, för att visa att resultatet 
speglar informantens röst och inte författarens egna perspektiv och motiv. I citaten finns även 
ett kodnummer med för att visa vilken informant som har uttalat respektive citat. 
 
Författaren har ensam bearbetat intervjutexterna, tolkat och beskrivit innehållet, vilket skulle 
kunna påverka resultatet och därmed kunna minska studiens trovärdighet. Peer-debriefing är 
en utomstående som granskar arbetet med studien för att komma med synpunkter vad som 
kan göras bättre eller ändras. En utomstående granskare kan se arbetet med nya ögon och se 
om en logisk stringens finns i studien vilket ökar trovärdigheten (Polit & Beck, 2012). Därför 



  
 

 18 

användes en peer-debriefing i form av en handledare som granskade arbetet kontinuerligt.  
 
Analysmättnad kan vara svårt att bedöma eftersom författaren aldrig vet om ytterligare 
intervjuer och analyser skulle tillföra något nytt. Flera av intervjuerna ger dock likartade eller 
samma resultat vilket visar att upprepningar förekommer i materialet och därför bedöms det 
närma sig en analysmättnad vad gäller variationer i uppfattningar (Uljens, 1989). Resultaten 
kan därmed bedömas ge en god överblick av grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar av 
operationssjuksköterskans profession.  
 
Resultatets trovärdighet beror också på i vilken omfattning som författarens förförståelse har 
påverkat analysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I kvalitativa studier kan 
förförståelsen både bidra till att kunna förstå mera och ge styrka åt studien men samtidigt kan 
den även vara hindrande för nya intryck (Malterud, 2009). Författaren är medveten om att 
förförståelsen kan påverka resultatet. Den egna förförståelsen beaktades därför under 
analysens gång genom att egna tankar och erfarenheter inom området sattes åt sidan och 
beskrivningen och tolkningen av intervjuerna gjordes så sanningsenligt och objektivt som 
möjligt.  
 
Överförbarhet handlar om resultatet kan överföras till andra grupper, sammanhang eller 
situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Därför beskrevs kontexten så rikt och 
fylligt som möjligt så att läsaren själv kan bedöma om överförbarhet är möjlig. Studien 
beskriver grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om operationssjuksköterskans 
profession på ett sjukhus i södra Svergie. Dessa uppfattningar som framkom i resultatet skulle 
kunna överföras till andra sjuksköterskor i Svergie och användas av arbetsgivare i Svergie för 
att få en ökad förståelse och vara vägledande vid rekrytering av operationssjuksköterskor.  
 
7.3 Resultatdiskussion  
I resultatet framkom att en tredjedel av informanterna hade en positiv uppfattning om 
operationssjuksköterskans profession och ansåg att professionen var intresseväckande. 
Informanterna nämnde att de hade en uppfattning om att operationssjuksköterskans arbete var 
varierande och utvecklande. Detta bekräftas även i en studie av Newland (2007) varför 
operationssjuksköterskor väljer att stanna kvar och arbeta som operationssjuksköterska. Där 
operationssjuksköterskorna påpekade att den främsta anledningen var att de aldrig blev 
fullärda inom sitt yrke och att deras arbete var mycket varierande. I föreliggande studie var 
det tre av informanterna som kunde tänka sig att vidareutbilda sig inom operationssjukvård. 
Det som hindrade dem från att göra detta var att de ville ha mer kunskap och kännedom om 
yrket och dess arbetsuppgifter. Under grundutbildningen till sjuksköterska ansåg 
informanterna att de inte fick tillräckligt med information och erfarenhet av 
operationssjuksköterskan profession. Vissa informanter i studien hade blivit erbjudna en 
fältstudiedag, att få gå med en operationssjuksköterska en dag under sin 
sjuksköterskeutbildning, men ansåg att fokus var på att se operationen den dagen och inte på 
vad operationssjuksköterskan gjorde. Att erbjuda sjuksköterskestudenter eller färdiga 
sjuksköterskor att få klinisk erfarenhet av operationssjuksköterskan profession kan öka 
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intresset och utbildningsvolymen, menar Gregory, Bolling och Langston (2014). Gregory, 
Bolling och Langston (2014) har utfört en studie för att öka antalet sökande sjuksköterskor till 
att vidareutbilda sig till operationssjuksköterska. Genom att sprida kunskap om 
operationssjuksköterskans profession och genom att erbjuda klinisk erfarenhet resulterade i ett 
ökat intresse (ibid). Detta bekräftas även av McGarveys (2004), Barry (2009) och Messina et 
al. (2011) att genom ökad klinisk erfarenhet kan sjuksköterskor få en bättre förståelse för 
operationssjukvården och operationssjuksköterskans arbetsuppgifter. Vilket i sin tur kan locka 
till sig fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig till operationssjuksköterska.  
 
En annan uppfattning informanterna hade var att operationssjuksköterskans arbete var 
krävande, både ansvarsmässigt och fysiskt. Flera av informanterna hade en uppfattning om att 
operationssjuksköterskan måste klara av att vara stillastående i flera timmar under sitt 
arbetspass och möjlighet till att sätta sig ner fanns inte, utan man är tvungen att stå ut tills 
operationen är färdig. Därför ansåg informanterna att operationssjuksköterskans arbete som 
fysiskt påfrestande. I en studie av Van den Berg-Dijkmeijer et al (2011) påpekar de att 
operationssjuksköterskans arbetsmiljö inte alltid är optimal ur en ergonomisk aspekt, dock är 
inte en sjuksköterskas arbete på en vårdavdelning det heller. I studien beskriver 
operationssjuksköterskorna att det ingår i deras arbete att klara av att stå upp under flera 
timmar vilket ibland kan vara fysiskt tungt och orsaka ryggvärk, men det finns alltid en 
möjlighet kunna sätta sig ner på en stol under operationerna. Dock kan det försvåra 
operationssjuksköterskans förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på grund av sämre syn- och 
räckvidd, men om operationen skulle bli långvarig finns möjligheten att kunna sätta sig och 
vila benen (ibid). I en annan studie av Gremark Simonsen et al. (2012) 
upplevde flera operationssjuksköterskor besvär från rygg, nacke, axlar och fötter. Där stående 
arbete under en längre tid och att hålla i instrument var några av orsakerna som ansågs bidra 
till besvären (ibid). Detta bekräftas även i Björn, Lindberg och Rissén (2015) studie, där 
operationssjuksköterskorna själva anser att den fysiska arbetsmiljön är ett område som borde 
förbättras för att yrket ska bli mera attraktivt. Detta är något som skulle kunna vara viktig att 
uppmärksamma eftersom en arbetsmiljö som inte är attraktiv kan göra det svårt att rekrytera 
ny personal.  
 
Trots att informanterna hade svårt att beskriva sin uppfattning om operationssjuksköterskans 
profession och arbetsuppgifter, framkom det ändå beskrivningar av att 
operationssjuksköterskan profession var ett tekniskt arbete med begränsad omvårdnad och 
patientkontakt. Operationssjuksköterskans främsta uppgift uppfattades vara att assistera 
operatören under operationen. Bull och FitzGerald (2006) och Yamaguchi (2004) menar att 
operationssjuksköterskan är en osynlig grupp där det ofta förekommer felaktiga uppfattningar, 
som att operationssjuksköterskan bara assisterar operatören och inte har någon patientkontakt. 
I Bull och FitzGerald (2006) studie framgår det även att andra yrkesprofessioner har svårt att 
förstå vad en operationssjuksköterska har för arbetsuppgifter. Rothrock och McEwen (2015) 
menar att operationssjuksköterskans omvårdnad riskerar att bli otydligt på grund av den 
tekniska utvecklingen inom medicin. Att operationssjuksköterskans profession är teknisk är 
en vanlig uppfattning enligt Martinsen (2012). Att operationssjuksköterskans profession inte 
har något med omvårdnad att göra är dock en felaktig uppfattning. Eftersom omvårdnad av 
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patienten är idag en betydelsefull del i operationssjuksköterskan arbetsuppgifter. Även att 
teknisk utrustning och kirurgiska instrument ingår i operationssjuksköterskans arbetsuppgifter 
ska det alltid användas tillsammans med ett hänsynsfullt omhändertagande av patienten. Inom 
den perioperativa vården går teknik och omvårdnad hand i hand (ibid).  
 
Att operationssjuksköterskans profession uppfattades intresseväckande, krävande, teknisk och 
osynlig grundade sig bland annat i att informanterna hade haft en enda fältstudiedag, vad de 
hade hört av andra eller sett på tv. Detta kan orsaka till en felaktig uppfattning om 
operationssjuksköterskans profession. Eftersom sjuksköterskor på vårdavdelningar inte har 
någon kontakt eller tillräcklig erfarenhet av operationssjuksköterskans arbete ansåg 
informanterna att de hade bristande kännedom om operationssjuksköterskans profession och 
arbetsuppgifter. Därmed hade informanterna svårt att kunna avgöra om de skulle kunna tänka 
sig att utbilda sig till operationssjuksköterska i framtiden. Av alla informanter som deltog 
kunde inte någon påpeka att de hade fått en bra eller fått tillräcklig med information eller 
klinisk erfarenhet av operationssjuksköterskans profession under sin sjuksköterskeutbildning. 
Detta bekräftas även i Blegeberg, Blomberg och Hedelin (2008) studie där sjuksköterskor 
menar att de fick en begränsad information och klinisk erfarenhet av 
operationssjuksköterskans arbete under sin sjuksköterskeutbildning, vilket har orsakat att flera 
har en diffus uppfattning av operationssjuksköterskans profession. Trice et al (2007) betonar 
att sjuksköterskestudenter bildar sig sin uppfattning under den kliniska erfarenheten, eftersom 
det inte erbjuds en tillräcklig lång klinisk erfarenhet så hindrar det sjuksköterskestudenterna 
att kunna reflektera över operationssjuksköterskan profession. Blegeberg, Blomberg och 
Hedelin (2008) påpekar även att det är under sjuksköterskeutbildningen som den första och 
enda inblicken i operationssjuksköterskans profession erbjuds. Att grundutbildade 
sjuksköterskor har en bristande erfarenhet och kännedom om operationssjuksköterskans 
profession, kan vara en orsak till att få väljer att vidareutbilda sig till operationssjuksköterska. 
Öquist (2008) menar att enligt systemteorins synsätt kan det vara flera system och delar som 
påverkar och blir påverkade av att grundutbildade sjuksköterskor har en bristande erfarenhet 
och kännedom av operationssjuksköterskans profession. Arbetsgivare för 
operationssjuksköterskor som till exempel landsting och regioner kan ses som en organiserad 
helhet som består av samverkade delar enligt systemteorin, där operationssjuksköterskor kan 
ses som en samverkande del, som det idag råder personalbrist på i Sverige. Att det inte finns 
tillräckligt med utbildad personal, resulterar i att operationsavdelningar idag är förhindrade att 
bedriva full operationsverksamhet. Detta i sin tur bidrar till att det blir konsekvenser för hela 
systemet. Där bland annat patienterna är en del i detta system som drabbas. Patienter kan inte 
opereras i tid och får därmed vänta, vilket i sin tur kan resultera i ett patientlidande (Hayes et 
al, 2012). Den befintliga personalen ingår också i detta system och drabbas av en ökad 
arbetsbelastning (Li & Jones, 2013). Enligt Öquist (2008) är alla delar i ett system ömsesidigt 
beroende av varandra. Ett operationsteam där operationssjuksköterskan ingår kan också ses 
som ett system, om en teammedlem faller bort slutar teamet att fungera. För att bristen på 
operationssjuksköterskor ska kunna lösas måste något nytt eller annorlunda göras för att detta 
problem inte ska kvarstå. Ökad klinisk erfarenhet kan vara en del i det hela som kan ge ett 
ökat intresse hos grundutbildade sjuksköterskor att utbilda sig till operationssjuksköterska 
(McGarveys, 2004; Barry, 2009; Messina et al., 2011; Gregory et al, 2014). Med systemteorin 
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kan saker och ting även ses från ett ännu större perspektiv (Öquist, 2008), där utbildning och 
arbetsgivare ingår i ett system som påverkar och påverkas av varandra och är ömsesidigt 
beroende av varandra. Grundutbildningen till sjuksköterskeutbildningen kan påverka att 
grundutbildade sjuksköterskor har bristande uppfattning om operationssjuksköterskans 
profession. Det i sin tur kan påverka att få väljer att utbilda sig till operationssjuksköterskor, 
vilket resulterar i en personalbrist och svårigheter för arbetsgivarna att rekrytera ny personal. 
Att få väljer att vidareutbilda sig till operationssjuksköterskor påverkar lärosäten där 
utbildningar till operationssjuksköterska kan få ställas in på grund av för få sökande. Ett 
samarbete mellan utbildning och arbetsgivare där ökad klinisk erfarenhet erbjuds under 
sjuksköterskeutbildningen skulle kunna ge ett ökat intresse för att utbilda sig till 
operationssjuksköterska, eller underlätta för sjuksköterskor i valet om de kan tänka sig att 
arbeta som operationssjuksköterska i framtiden. Det skulle därmed kunna bidra till att 
utbildningar till operationssjuksköterska inte behöver sällas in på grund av för få sökande och 
även minska personalbristen för arbetsgivarna. Detta är ett samarbete som både utbildning 
och arbetsgivare skulle kunna vinna på.  

7.4 Kliniska implikationer  
Denna studie visar på faktorer som kan vara av betydelse för framtida rekrytering av 
operationssjuksköterskor. Baserat på denna studie har grundutbildade sjuksköterskor svårt att 
beskriva sin uppfattning om operationssjuksköterskans profession och arbetsuppgifter på 
grund av de saknar kunskap och kännedom om professionen. Baserat på denna studie kan ett 
samarbete mellan utbildning och arbetsgivare förhoppningsvis kunna leda till en ökad tillgång 
av operationssjuksköterskor i framtiden. Genom att erbjuda en längre klinisk erfarenhet inom 
operationssjukvården under grundutbildningen till sjuksköterska. Det skulle kunna ge 
grundutbildade sjuksköterskor en bättre inblick inom denna värld och kunna skapa ett ökat 
intresse eller underlätta i valet om en framtida operationssjuksköterskeutbildning.  
 

8 Slutsats  
I Sverige idag råder det brist på utbildade operationssjuksköterskor, det har resulterat i att 
flera operationsavdelningar är förhindrade att bedriva full operationsverksamhet. Intresset för 
grundutbildade sjuksköterskor att utbilda sig till operationssjuksköterska är dock svagt. För att 
kunna uppnå långsiktiga rekryteringar måste arbetet som operationssjuksköterska vara 
attraktivt. I denna studie uppfattade grundutbildade sjuksköterskor operationssjuksköterskans 
profession som både intresseväckande, krävande, teknisk och som osynlig. Deras 
uppfattningar grundade sig bland annat i en fältstudiedag under grundutbildningen till 
sjuksköterska, vad de hade hört om professionen av andra eller sett på tv. Informanterna hade 
svårt att kunna avgöra om operationssjuksköterska är en profession som de kunde tänka sig att 
utbilda sig till i framtiden. Eftersom ingen av informanterna menade att de hade en god 
kännedom eller kunskap om operationssjuksköterskans profession och arbetsuppgifter. För att 
underlätta i valet att utbilda sig till operationssjuksköterska för grundutbildade sjuksköterskor 
eller för att öka intresset kan en ökad klinisk erfarenhet och information erbjudas i 
grundutbildningen till sjuksköterska, eftersom det oftast är den första och enda inblicken i 
operationssjuksköterskans profession som erbjuds. 
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Bilaga I 
 
Informationsbrev till verksamhetschef och enhetschef 

Förfrågan om att genomföra en intervjustudie om grundutbildade 

sjuksköterskors uppfattningar om operationssjuksköterskans profession 

Jag är student på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård 
på Linnéuniversitetet i Växjö. I denna utbildning ingår det att genomföra en vetenskaplig 
studie i form av en uppsats. Syftet med denna studie är att beskriva grundutbildade 
sjuksköterskors uppfattningar om operationssjuksköterskans profession.  
 
I Sverige och även internationellt råder det brist på specialistutbildade sjuksköterskor med 
inriktning mot operationssjukvård. Vad tidigare studier presenterat är att det kan finnas en 
felaktig uppfattning om operationssjuksköterskans profession och arbetsuppgifter. Detta kan 
ligga till grund för varför det är så få som väljer att utbilda sig till detta. Därför är det 
intressant att undersöka vilka uppfattningar grundutbildade sjuksköterskor har om 
operationssjuksköterskans profession. För att kunna göra denna studie hade jag tänkt 
genomföra enskilda intervjuer med grundutbildade sjuksköterskor som kan beräknas ta cirka 
20-40 minuter.  

Jag önskar därmed att få er tillåtelse för att kunna genomföra dessa intervjuer med 
sjuksköterskor som arbetar på er enhet. Intervjuerna kommer att ske individuellt och i en 
avskild miljö. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan kunna skrivas ut och analyseras. 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att materialet kommer att 
kodas. Resultatet kommer att redovisas så att informanterna i studien inte kan identifieras. Att 
delta i studien är frivilligt och det kan avbrytas när som helst under studiens gång utan att 
behöva ge någon slags anledning till detta.  

För mera information eller frågor kring studien kan du kontakta mig enligt nedan.  

Med vänlig hälsning 

 

Emma Eliasson  

Operationssjuksköterskestudent 

Mobilnummer: 072-322 82 60 

E-mail: ee222hw@student.lnu.se 
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Bilaga II 

Informationsbrev till deltagare i studien  

Information och förfrågan till dig som är grundutbildad sjuksköterska angående 

deltagande i en intervjustudie 

Jag är student på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård 

på Linnéuniversitetet i Växjö. I denna utbildning ingår det att genomföra en vetenskaplig 

studie i form av en uppsats. Syftet med denna studie är att beskriva grundutbildade 

sjuksköterskors uppfattningar om operationssjuksköterskans profession.  

 

Jag skulle vilja göra en intervju med dig som är en grundutbildad sjuksköterska. Intervjun 

kommer att ske individuellt i en avskild miljö och beräknas att ta cirka 20- 40 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt av mig och 

min handledare, vilket innebär att materialet kommer att kodas. Vad som sägs under intervjun 

kommer inte att kunna härledas till enskilda personer. Studiens resultat kommer att redovisas i 

en magisteruppsats som är en del i specialistutbildningen till operationssjuksköterska. När 

uppsatsen är godkänd kommer all dokumentation från intervjun att raderas. Att delta i studien 

är frivilligt och de kan avbrytas när som helst under studiens gång utan att behöva ge någon 

slags anledning till detta. Jag vore mycket tacksam om du skulle vilja medverka i min studie! 

För mera information eller frågor kring studien kan du kontakta mig enligt nedan.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Emma Eliasson  

Operationssjuksköterskestudent 

Mobilnummer: 072-322 82 60 

E-mail: ee222hw@student.lnu.se 
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Bilaga III 
 
 

 

 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

Samtyckesformulär  

Jag har tagit del av informationen om studien ”Operationssjuksköterskans profession”, fått 
tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande.  

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan av- 
bryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

 

_________________________________________________________  

Underskrift av författare 

 

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

 

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivare  

 

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga IV 

Intervjuguide  

• ”Vad har du för tidigare erfarenhet av operationssjuksköterskans profession?” 

 

• ”Vad har du för uppfattning om operationssjuksköterskans arbetsuppgifter?” 

 

• ”Vad har du för uppfattning om operationssjuksköterskans profession?”  

 

 

Följdfrågor:  

• ”Kan du berätta mer ..”,  

• ”Har du någon erfarenhet utav detta?” 

• ”Hur menar du?” 

• ”Kan du utveckla” 

• ”Kan du förklara hur du tänker då?” 

 

 

Avslutande sammanfattning:   

• ”Har jag förstått dig rätt när du säger….?” 
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Bilaga V 
 
Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
  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   

 

 


