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Abstrakt 

Bakgrund: Varje år genomförs flera miljoner kirurgiska ingrepp världen över. Skador i 

samband med kirurgi är ett folkhälsoproblem. År 2008 lanserade därför 

Världshälsoorganisationen, WHO, en checklista för säker kirurgi. Målet var att minska antalet 

dödsfall i anslutning till kirurgi världen över genom att uppmärksamma viktiga 

säkerhetsfrågor. Tidigare studier har uppmärksammat brister av följsamheten av checklistan. 

En svensk studie visar att ytterligare studier bör genomföras för att bekräfta tidigare studiers 

resultat.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka anestesisjuksköterskors uppfattningar om 

följsamheten av WHO:s checklista för säker kirurgi.  

Metod: Studien bygger på en kvalitativ enkätstudie där 34 besvarade enkäter samlades in från 

tre medelstora sjukhus. Dataanalys genomfördes enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 

kvalitativa innehållsanalys.  

Resultat: Studien visar att det finns tydliga brister i följsamhet av checklistan för säker 

kirurgi. Enskilda personer som deltar i operationsteam påverkar i hög grad hur checklistan 

tillämpas. Oklar ansvarsfördelning, egna anpassningar inom operationsavdelningar samt 

personliga tillämpningar av checklistan påverkar följsamheten av checklistans delar. Klar 

ansvarsfördelning samt kontinuerlig utbildning i checklistans tillämpning brister.   

Slutsats: Resultat bekräftar tidigare studier vilket stärker dess kliniska relevans. I studien 

framkommer att checklistans genomförande ofta anses tillfredsställande trots klara brister i 

följsamhet av punkter. Checklistan revideras i nuläget och en ny upplaga med tydlig 

ansvarsfördelning lanseras under sommaren 2018. 

Nyckelord 

WHO:s checklista, anestesisjuksköterska, följsamhet, kvalitativ enkätstudie 
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Abstract 

Background: Every year millions of surgical procedures are performed worldwide. Surgery 

related injuries is a public health problem. Due to this problem, in 2008 the World Health 

Organization, WHO, published a checklist to ensure safer surgeries. The objective was to 

reduce the number of deaths associated with surgeries worldwide, by addressing important 

safety issues. Earlier studies have highlighted lack of compliance of the checklist. A Swedish 

study suggest the need for additional studies to confirm the results of earlier studies.  

Purpose: The purpose of this study was to investigate anesthesiology nurses’ opinions 

regarding the compliance of WHO’s checklist for safe surgeries.  

Method: The study was based on the results of a qualitative survey where 34 surveys 

were collected from three middle sized hospitals. Data analysis was performed according 

to Lundman and Hällgren-Graneheim’s qualitative content analysis procedure.  

Results: The study shows distinct lack of compliance of the checklist for safe surgery. The 

compliance of the checklist and the extent to which it is applied, is heavily dependent on the 

specific individuals included in the surgery team. Unclear responsibilities, local differences 

within surgery teams, and personal interpretations of the checklist, all affect the compliance 

of the checklist. Clear responsibilities and continuous education of the checklist both fall 

short.  

Conclusion: The results confirm earlier studies and emphasizes their clinical significance. 

The study concludes that even though there’s often lack of compliance, the actual 

implementation of the checklist, is often perceived as satisfying. The checklist is currently 

being reviewed and an updated edition with clear directives on areas of responsibilities, will 

be published during the summer of 2018.  

Keyword  

WHO’s checklist, registered nurse anesthetist's (RNA), compliance, qualitative survey 
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Förord 

Vi tackar berörda chefer som gav sitt tillstånd till att enkätstudien genomfördes på deras 

operationsavdelningar. Vi vill även tacka anestesisjuksköterskorna som tog sig tid att besvara 

våra enkäter och dela med sig av sina erfarenheter kring WHO:s checklista. Slutligen vill vi 

tacka vår handledare Rosita Brolin för ovärderlig vägledning och kloka synpunkter under vår 

skrivprocess av denna magisteruppsats. 

 

Helen Axelsson Pira och Helena Wallin 

Linnéuniversitetet, vårterminen 2018 
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1. Inledning 

Varje år genomförs flera miljoner kirurgiska ingrepp över hela världen. Det är ovanligt att 

komplikationer uppstår i samband med kirurgi men ett flertal går att förhindra (Haynes et al., 

2009). Skada till följd av kirurgi står för 10 - 20 procent av det totala antalet vårdskador i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2017).  

Världshälsoorganisationens, WHO:s, checklista för säker kirurgi, i detta arbete benämnt som 

checklistan, är ett verktyg för att reducera risker och öka patientsäkerheten. Det förutsätter en 

följsamhet av alla delar i checklistan (Haynes et al., 2009). Verksamhetsförlagd utbildning har 

uppmärksammat oss på att checklistan inte alltid följs fullt ut. Således har vårt intresse att 

undersöka anestesisjuksköterskors uppfattning kring följsamheten av checklistan väckts. 

 

2. Bakgrund 

Närmare tre miljoner operationer, både dagkirurgiska och inom slutenvård, genomfördes år 

2016 i Sverige (Socialstyrelsen, 2018). De vanligaste komplikationerna under och efter 

kirurgi är infektioner, kirurgi på fel kroppsdel, oväntat stora blödningar och komplikationer i 

samband med och efter given anestesi (Ahlberg, 2009).  

2.1 WHO:s checklista för säker kirurgi 
 

WHO arbetar med att koordinera, påskynda och sprida förbättringar inom patientsäkerhet 

samt att stödja internationellt samarbete (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). WHO 

utgår från programområden som är relevanta för alla medlemsländer. Engagemang för säker 

kirurgi har sin bakgrund i den enorma omfattning kirurgi som görs globalt. Allvarliga 

komplikationer inträffar och patienter kan avlida till följd av dessa. Kirurgiska skador och 

komplikationer är således ett folkhälsoproblem. År 2008 startade därför WHO kampanjen 

“safe surgery saves lives”, säker kirurgi räddar liv. Målet med “safe surgery saves lives”- 

kampanjen var att minska antalet dödsfall i anslutning till kirurgi. Genom att rikta 

uppmärksamheten mot otillräckliga säkerhetsrutiner för anestesi, postoperativa infektioner 

och undermålig kommunikation mellan de personer som deltar i ett operationslag kan det 

göras (a.a).  

 

Checklistor har använts inom industri och sjukvården då det visat att arbetslag utför 

komplicerade processer på ett effektivare och säkrare sätt när checklistor följs (Ahlberg, 

2009). Med detta som underlag utvecklades en checklista för säker kirurgi (a.a).  

 

Förstärkta säkerhetsrutiner ger bättre kommunikation och ett bra samarbete mellan 

yrkesgrupper inom sjukvården kan uppnås (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). 

Checklistan är inte en officiell riktlinje eller författning utan tänkt som ett verktyg för sjukhus 

som vill förbättra säkerheten samt reducera onödiga dödsfall och komplikationer i anslutning 

till operation (a.a). 

 

Utformningen av checklistan skedde med hjälp av en mindre expertgrupp som rekryterades 

från USA samt representanter från Europa, Asien och Panamerikanska förbundet som är 

involverade i kirurgisk vård. Sverige representerades av svensk kirurgisk förening (Ahlberg, 

2009). Checklistan utprovades på åtta stora sjukhus runt om i världen före internationell 

lansering. Tester visade att komplikationsfrekvensen minskade signifikant från 11 till 7 

procent när checklistan följdes. Resultat visade även att dödlighet till följd av kirurgi under 
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vårdtiden minskade från 1.5 procent till 0.8 procent (a.a). En studie av Takala et al. från 2011 

visade att patientens identitet bekräftades i större utsträckning efter att checklistan 

implementerats. Kommunikation inom operationsteamet fungerade bättre och 

operationskritiska moment uppmärksammades i större utsträckning (a.a). 

 

2.2 Checklistans införande i Sverige  

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, fick i uppdrag av svensk kirurgisk förening 

att utarbeta en svensk version av WHO:s checklista (Ahlberg, 2009). En arbetsgrupp som 

bestod av ortoped, kirurg, anestesiolog, operationssjuksköterska och anestesisjuksköterska 

samt en representant för LÖF anpassade och översatte checklistan till svenska förhållanden. 

Våren 2009 lanserade LÖF en svensk version till sjukvårdsinrättningar som bedrev kirurgisk 

vård. Den svenska versionen avviker från WHO:s ursprungliga med några få tillägg (a.a) 

 

Arbetsgruppen under ledning av LÖF tog fram underlag i form av DVD och 

powerpointpresentation vid implementeringen av checklistan. Utöver denna ordnade Malmö 

Akademiska sjukhus, MAS, även ett speciellt utbildningsprogram för personal verksamma på 

operationsavdelning. Lanseringen i Sverige fick snabbt genomslag och vid starten 2009 

användes checklistan rutinmässigt på 73 sjukvårdsinrättningar. Enligt P. Gustafson, 

chefsläkare på LÖF (personlig kommunikation, 21 december 2017) används idag WHO:s 

checklista på samtliga sjukhus i Sverige. Däremot finns det, enligt Gustafson, ingen statistik 

på grad av följsamhet eller om den används vid alla operationer på varje enskilt sjukhus.  

 

2.3 Checklistans utformning 

 

Checklistan delar in operationsprocessen i tre faser som ingår i den normala arbetsgången vid 

operation (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Dessa faser motsvarar tre tidsperioder, 

Sign in, Time out och Sign out (a.a). Checklistan innefattar totalt 19 separata punkter som 

skall bekräftas i de tre faserna (Bilaga A).  

 

Det viktigaste för att checklistan ska fungera är att en person hålls ansvarig för att checklistan 

tillämpas (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Vem som helst i operationsteamet kan 

vara ansvarig. Vilken person eller funktion som är mest lämplig bestäms bäst på den egna 

operationsavdelningen (Ahlberg, 2009). Om utsedd person finns som ansvarig för checklistan 

glöms inga viktiga säkerhetsåtgärder (a.a). 

 

Checklistan måste anpassas till olika miljöer och den enskilda operationsavdelningen måste 

genom träning och användning utvärdera hur säkerhetsåtgärderna på bästa sätt kan integreras i 

arbetsflödet (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Att ta bort säkerhetskontroller 

rekommenderas inte. Checklistan är avsiktligt kort och inte heltäckande för alla 

organisationer. Det finns möjlighet att lägga till punkter, men detta bör ske i begränsad 

omfattning då risk finns att checklistan blir för komplex och svårhanterlig (a.a).  

 

Det finns inget krav på att varje del i checklistan kryssas. Det kan däremot vara fördelaktigt 

att göra vid introduktion av checklistan (Ahlberg, 2009). Ofta kan checklistan ses som affisch 

på väggen inne på operationssalen. Målet är att checklistan skall fungera som ett minnesstöd 

för operationsteamet och underlätta för dem att konsekvent genomföra säkerhetsrutiner inför 

och efter operation. Checklistan är inte en journalhandling då de uppgifter som kontrolleras 
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ska finnas dokumenterade. Framkommer ny information skall det dokumenteras. Att 

checklistan kontrollerats bör dokumenteras i narkos- och/eller operationsjournalen (a.a). 

 

2.3.1 Sign in 

 

Första delen, Sign in, innefattar förberedelse och sker innan inledning av anestesi 

(Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Vid Sign in krävs att anestesiolog eller 

anestesisjuksköterska och, om möjligt, operationssjuksköterskan närvarar. Under Sign in-

fasen ingår kontroll av identitet, typ av operation och samtycke från patienten samt att 

operationsområde är markerat. Ansvarig för checklistan ska kontrollera att säkerhetskontroll 

för anestesi är gjord av anestesisjuksköterska eller anestesiolog. Det innebär inspektion av 

anestesiutrustning, läkemedel samt patientens sjukdomshistoria och tänkbara risker med 

planerad operation. Kontroll att pulsoximeter, som mäter grad av syremättnad i blodet, finns 

och fungerar görs. Anestesiologen alternativt anestesisjuksköterskan skall bekräfta frågan om 

känd allergi och risk för aspiration, inandning av munhåleinnehåll. En bedömning av 

patientens luftväg och risk för svår intubation, när tub sätt i luftstrupen, ska genomföras. Risk 

för blodförlust över 500 ml samt risk för onormalt låg kroppstemperatur under 36 grader ska 

bedömas av den som är ansvarig för Sign in. Bedömning av risk för onormalt låg 

kroppstemperatur är ett tillägg i den svenska versionen av checklistan. Även om svaret på de 

olika punkterna är känt ska frågor ställas aktivt. Detta görs för att bekräfta att anestesipersonal 

är medvetna om eventuella risker. När Sign in är genomförd kan anestesin inledas (a.a).  

 

2.3.2 Time out 

 

Perioden efter anestesiinledning, men före operationsstart, benämns Time out 

(Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009).  All personal ska delta i denna. Time out inleds 

med att alla i operationslaget presenterar sig med namn och yrkesprofession. För att akut 

situation ska hanteras effektivt är det viktigt att alla i operationslaget känner till vilka de andra 

på operationssalen är, inklusive deras roller och kvalifikationer (a.a).  

 

Patientens identitet, var kirurgiskt snitt skall göras samt operationstyp kontrolleras 

(Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Förväntade riskmoment uppmärksammas. 

Operatören ska tydligt uttala befarade risker, exempelvis risk för större blödning. 

Anestesipersonal delger operationsteamet hur anestesiinledningen fortlöpt samt svårigheter 

som kan förväntas och planerade åtgärder. Operationssjuksköterskan bekräftar att de 

instrument som ska användas vid operationen är sterila samt att patienten är korrekt 

positionerad. Vid Time out beslutar operatör om att ge antibiotika och/eller trombosprofylax, 

läkemedel för att förhindra blodproppsbildning, i förebyggande syfte. Kontroll av 

uppläggning av patienten och trombosprofylax är tillägg i den svenska versionen. Tillgång till 

röntgenbilder eller annan relevant bildinformation kontrolleras. Utsedd ansvarig för 

checklistan ansvarar för att alla delar i Time out följs. Operationen kan starta efter avslutad 

Time out (a.a).  

 

2.3.3. Sign out 

 

Avslutande del benämns Sign out (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Den sker under 

eller omedelbart efter avslutad operationen men innan patienten flyttas från operationssalen. 

Sign out ska ske innan operatören lämnar salen (a.a). 

 



 10 

Sign out inleds med att bekräfta genomförd operation (Världsalliansen för patientsäkerhet, 

2009). Operationssjuksköterskan ska kontrollera att kirurgiska verktyg som använts vid 

operationen överensstämmer när operationen avslutat samt att biologiskt material som tagits 

från patienten är märkta med namn och personnummer.  

Problem med utrustning under operation tas upp. Operationsteamet ska tillsammans gå 

igenom planen för postoperativt omhändertagande. Målet är att överföra viktig information 

till hela laget samt att ordinationer finns dokumenterade. Sign out avslutas med ett tillägg i 

den svenska versionen genom att ta upp “vad operationsteamet kan lära” av genomförd 

operation och “vad som kan göras bättre nästa gång”. Det är viktigt att hela operationsteamet 

deltar under detta samtalet (a.a).  

 

2.4 Operationsteam 

Operationsteam innefattar anestesiolog, operatör, operationssjuksköterskor, 

anestesisjuksköterskor och undersköterskor som är involverade i operationen på 

operationssalen (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Operationssjuksköterskan 

ansvarar för att minska kontaktsmitta och luftburen smitta (Almås, 2002). 

Anestesisjuksköterskan och anestesiologen ger patienten anestesi och ansvarar för 

övervakning av patienten under hela operationen. Undersköterskan ser till att förberedelser 

såsom hårborttagning och kateterisering av urinvägar inför operationen sker (a.a). Vanligtvis 

arbetar anestesisjuksköterskan närmast anestesiolog, operatör och operationssjuksköterskan 

(Hovind, 2012). Alla är medlemmar i ett operationsteam som tillsammans ansvarar för 

patientens vård och ett patientsäkert omhändertagande (Världsalliansen för patientsäkerhet, 

2009). Patientens säkerhet är beroende av ett gott samarbete (Hovind, 2012). God 

kommunikation är avgörande för att upprätthålla säker och effektiv kirurgi samt anestesi, 

vilket WHO:s checklista fokuserar på (a.a).  

2.5 Anestesisjuksköterskans kompetens och arbetsuppgifter 

 

Anestesisjuksköterskans uppgift innebär att skapa lugn, trygghet och förvissa sig om att 

patienten får professionell omvårdnad (Riksföreningen för anestesi- och intensivvård, 

ANIVA, 2012). Anestesisjuksköterskan ansvarar tillsammans med anestesiolog för planering 

och genomförande av olika anestesimetoder samt övervakning av patienten under 

operationen. Att leda, fördela, prioritera och samordna vårdarbetet samt bidra till effektivt 

resursutnyttjande ingår i kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor (a.a). 

 

2.6 Brister vid tillämpning  
 

Att checklistan ger ökad patientsäkerhet och minskar risk för komplikationer och 

mortalitetsrisk är diskuterat. Studier gjorda i USA visar att checklistan inte ger den ökade 

patientsäkerhet som avses. Däremot är resultaten kopplade till en bristande följsamhet av 

checklistan (Leaper, Tanner, Kiernan, Assadian & Edmiston, 2015). Enligt Prismas svenska 

ordbok (2003, s 324) betyder följsam ”som smidigt anpassar sig”. Ordet följsamhet avser ofta 

hur en metod genomförs i praktiken i relation till beskrivningen av den (Hasson & von Thiele, 

2017).  

 

Flera studier visar stor variation i hur checklistan används och att följsamheten brister 

(Nørgaard, Johansen & Marhaug, 2016; Sparks, Wehbe-Janek, Johnson, Smythe & 

Papaconstantinou, 2013; Bartz-Kurycki et al., 2017; Rydenfält, Johansson, Odenrick, 
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Åkerman & Larsson, 2012). Brister i följsamhet kan ses när deltagare som skall närvara vid 

genomgång av checklistan inte närvarar (Walker, Reshamwalla & Wilson, 2012). Även när 

operationsteamets deltagande är högt finns det brister i noggrannhet och följsamhet av hela 

checklistan (Sparks et al., 2013).  

 

2.6.1 Implementering och ledarskap 

 

En lyckad implementering av checklistan är viktigt, vilket kräver ledarskap, teamarbete och 

flexibilitet (Walker et al., 2012). Det är en stor utmaning att få hela operationsteamet att 

anpassa sig till hur checklistan ska användas. En god implementering kan ses när rutinerade 

operatörer visar ledarskap genom att aktivt förklara hur checklistan ska användas och varför. 

Operatörer med positiv och uppmuntrande inställning till checklistan påverkar attityden till 

dess användande och ger ett ökat säkerhetstänk vid operation. När operatören har negativ 

inställning till checklistan påverkas även operationsteamet som också får mer negativ 

inställning (a.a). Förklaring till resultatet kan vara att operatören är den naturliga ledaren i 

operationssalen och utgör därför en nyckelroll för att checklistan ska fungera (Leaper et al., 

2015; Walker et al., 2012). Samtidigt är ett korrekt användande av checklistan beroende av att 

hela operationsteamet anammar och aktivt arbetar för att det ska fungera. Operatörer kan 

känna maktlöshet att ändra rutiner när organisationen och operationsteamet inte jobbar mot 

samma mål (Walker et al., 2012).  

 

2.6.2 Anpassning och belastning 

 

En checklista som inte anpassas praktiskt till verksamheten blir en belastning och ytterligare 

ett arbetsmoment. Det omöjliggör att använda den som tänkt. När checklistan begränsar 

arbetsflödet avstår därför operationsteamet från att använd den (Gillespie, Marshall, Gardiner, 

Lavin & Withers, 2016). Studien visar att en del punkter i Sign in görs av en person, ofta 

utanför operationssalen, för att spara tid. Även under Time out sker det förberedelser inför 

operationsstart, vilket hindrar operationsteamet från att stanna upp medverka fullt ut 

(Gillespie et al., 2016).   

 

Operationstiden påverkar sannolikt användandet av checklistan (Nørgaard et al., 2016). 

Mindre användning och lägre följsamhet ses vid akuta operationer. Akuta operationer upplevs 

utgöra hinder för god följsamhet av checklistan (a.a.). Men checklistan kan användas vid alla 

typer av operationer och fyller en viktig funktion, även vid akuta operationer (Weiser et al., 

2010; Walker et al., 2012). Risk för komplikationer kan minska med upp till en tredjedel 

(Weiser et al., 2010). Genomgång av checklistan gör operationsteamet mer fokuserat, risk för 

misstag i stressig situation minskas och tar inte mycket tid i anspråk (Walker et al., 2012).  

 

2.6.3 Kunskapsbrist   

 

Okunskap kring checklistans fördelar gör att den inte tas på allvar och används konsekvent 

(Sparks et al., 2013; Rydenfält et al., 2012; Nørgaard et al., 2016). Alla  i operationsteamet 

måste ha kunskap om checklistan samt att följsamhet krävs för att den ska ge resultat (Leaper 

et al., 2015). 

Bristande kunskap kring hur och när checklistan används, vem som ansvarar för de olika 

delarna samt individuella uppfattningar kring checklistan medverkar till bristande följsamhet 

(Nørgaard et al., 2016). Vid korta operationer används checklistan mindre, alternativt används 

endast delar av den. Vad som räknas till operation kan diskuteras och tolkas olika. Kort 
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operationstid kan innebära enkla ingrepp på mindre komplext sjuka patienter, vilket gör att 

operationsteamet inte använder checklistan alls eller bristfälligt (a.a). När operatören eller 

anestesiologen anser att checklistan försenar och är ett hinder i arbetet påverkar det 

operationsteamet och checklistan används inte som tänkt (Walker et al., 2012). Individuella 

uppfattningar kring vilka punkter i checklistan som är viktiga kan göra att endast utvalda delar 

av den genomförs (Rydenfält et al., 2012). 

Framförallt är det Sign out som inte genomförs som avsett (Walker et al., 2012; Bartz-

Kurycki et al., 2017). En studie gjord i USA visar att 48-55 procent av Sign out utförs korrekt. 

Framförallt missas “postoperativ plan”, “antal instrument, nål och torkar” samt “preparat 

märkta” (Bartz-Kurycki et al., 2017). Den svenska versionen innehåller tillägg av punkten 

“vad kan vi lära - vad kan vi göra bättre”, vilket inte finns i WHO:s internationella version.  

 

Olika förklaringar till bristande följsamhet finns. Samtidigt hävdar Walker et al. (2012) att 

största hindret inte är att checklistan anses svår att använda, tar tid från operationen eller 

upplevs onödig. Största hindret är varje individs och operationsteamets förmåga att anamma 

en kultur av ökat patientsäkerhetstänk och arbeta på föreskrivet sätt (a.a). 

 

2.6.4 Anestesisjuksköterskors erfarenhet av checklistan i Sverige 

 

En svensk studie från 2015 undersökte anestesisjuksköterskors erfarenhet av WHO:s 

checklista för säker kirurgi (Rönnberg & Nilsson, 2015). Studien visar att 

anestesisjuksköterskor anser att checklistan fyller en viktig funktion för patientsäkerheten och 

bidrar till ökad teamkänsla. En del av anestesisjuksköterskorna anser att checklistan tar 

onödig tid som inte bidrar till ökad patientsäkerhet (a.a).  

 

Vidare visar studien att följsamheten kring Sign in är låg och sällan inkluderar någon annan i 

operationsteamet förutom anestesisjuksköterskan (Rönnberg & Nilsson, 2015). Punkter 

genomförs, i varierande grad, innan patienten kommer till operationssalen (a.a).  

 

Anestesisjuksköterskor upplever en oklar ansvarsfördelning kring checklistans olika delar, 

vilket leder till irritation i operationsteamet (Rönnberg & Nilsson, 2015). Tjugotre procent av 

anestesisjuksköterskorna upplever att de får påminna operatören om att genomföra 

checklistan. Uppfattning att operatören är ansvarig finns generellt bland 

anestesisjuksköterskorna, även när det inte är så. Det förekommer att operatören använde sin 

egen version av checklistan (a.a).  

 

I studien framkommer att endast 43 procent av anestesisjuksköterskorna har tränat på att 

använda checklistan (Rönnberg & Nilsson, 2015). Kunskap om hur och på vilket sätt 

checklistan ska användas är nödvändigt enligt Rönnberg och Nilsson (2015). Då kan kunskap 

om betydelsen av en klar ansvarsfördelning erhållas, vilket ofta är otydligt. När det är oklart 

hur checklistan ska användas kan det leda till konflikter inom operationsteamet. Studien syfte 

var att undersöka anestesisjuksköterskors erfarenhet av checklistan och hur den genomförs. 

Däremot visar inte studien hur följsamheten av checklistans olika delar är, vilket påtalas som 

en brist. Resultatet visar brister i användande men poängterar behov av vidare forskning för 

att bekräfta studiens resultat (a.a).  
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3. Teoretisk referensram 

Föreliggande studie bygger på omvårdnadsteoretikern Imogene Kings systemteori.  

Enligt King (1981) har sjuksköterskan en grundläggande roll i hur sjukvård bedrivs i 

samhället. Kings teori visar sjuksköterskor ett förhållningssätt till omvårdnad och 

sjuksköterskeyrket som profession där sjuksköterskan är en del av helheten. Teorin utgår från 

en systemteoretisk ram där strukturen inom ett system kan avläsas av en person som 

interagerar med sin omgivning (a.a). Det kan överföras på anestesisjuksköterskan som en del 

av operationsteamet. Genom att studera anestesisjuksköterskans uppfattning gällande 

följsamhet av checklistan kan ökad kunskap om operationsteamets följsamhet erhållas.  

 

Kings teori bygger på tre system: det personliga, det mellanmänskliga och det sociala (King, 

1981). Systemen interagerar och påverkar varandra. Det personliga systemet är synonymt 

med begreppet människa. King definierar människa som en rationell varelse med känslor som 

reagerar på förväntningar, andra individer, händelser och objekt. Anestesisjuksköterskan är en 

egen individ med personliga uppfattningar, tankar och erfarenheter av det som erfars. 

Mellanmänskliga system är grupper av individer, där operationsteamet kan utgöra ett system. 

Enligt King (1981) är sociala system ett organiserat och avgränsat system som består av 

beteenden och seder. Exempel på sociala system är familjer, religioner, vårdmiljöer och 

arbetsplatser (a.a). Operationsmiljön kan beskrivas som ett socialt system.   

 

King beskriver de tre systemen utifrån relevanta begrepp, i en så kallad begreppsram (King, 

1981). I detta arbete tas endast de begrepp upp som anses relevanta till studiens syfte.   

 

3.1 Perception  
 

I det personliga systemet tar King upp begreppet perception, vilket innebär att alla människor 

varseblir och varje människas varseblivning skiljer sig (King, 1981). Perception är individens 

verklighetsbild av personer och händelser. Erfarenheter, utbildning, självuppfattning och 

socioekonomisk bakgrund är faktorer som påverkar perceptionen. Likaså påverkas 

perceptionen av interaktionen med vår omvärld och vilken roll vi har i familjen och 

arbetsgruppen (a.a). Anestesisjuksköterskan är en del av operationsteamet och har sin 

personliga uppfattning kring följsamheten av checklistan. Sannolikt är den påverkad av den 

arbetsplats och det operationsteam som hen ingår i. 

 

3.2 Roll  
 

Vilken roll människor har i olika situationer är dynamisk, de ändras i olika situationer (King, 

1981). Individer kommunicerar med varandra för att uppnå mål och ändrar sitt beteende 

utifrån situation. Människors roll formas utifrån förväntningar i de sociala system de befinner 

sig i. Operationsmiljön och dess organisation skapar regler och förväntningar på hur 

operationsteamet använder checklistan. Interaktioner mellan sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal är målinriktade och effektiva när samtliga parter har samma uppfattning 

om vad som ska uppnås. Oklarhet kring vilken roll sjuksköterskan har kan ge konflikt i det 

mellanmänskliga systemet liksom det sociala systemet och skapa stress (a.a). Råder en oklar 

ansvarsfördelning kring checklistan kan det påverka relationen i operationsteamet.   
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3.3 Makt  

Makt är en väsentlig del i det sociala systemet och existerar både i situationer mellan 

människor och i organisationer (King, 1981). Makt är en process som påverkar andra 

individer i en situation. Det kan medföra att personer accepterar händelser och hur arbete 

genomförs trots att de inte håller med om det (a.a). Makt hos en person är beroende av andra 

personers acceptans för makten. Felaktigt använd makt kan skapa kaos i en organisation (a.a). 

Olika personer i operationsteamet kan uppfattas ha makt och kunna påverka hur andra 

medlemmar i operationsteamet tillämpar checklistan.  

 

3.4 Status 

 

Status är den position en individ uppfattas ha i en grupp utifrån gruppens uppfattning. Den är 

både situationsberoende och positionsberoende (King, 1981). Privilegier, uppgifter och 

skyldigheter hör samman med status. Ofta är status knutet till en roll eller position. Status 

associeras med individer som får ta beslut. Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om 

att individer kan ha behov av status och därmed tar den platsen i organisationen (a.a). En 

person som anser sig ha status kan utifrån detta resonemang påverka operationsteamets 

förmåga att använda checklistan konsekvent beroende på egen åsikt och uppfattning kring 

dess användbarhet.  

 

4. Problemformulering 

 

Komplikationer i samband med kirurgi är ovanliga men ofta undvikbara. 

Världshälsoorganisationens, WHO:s, checklista för säker kirurgi är ett verktyg för att 

reducera risker och öka patientsäkerheten, vilket bekräftas med flertalet studier. Genom 

stärkta säkerhetsrutiner och bättre kommunikation i operationsteamet kan ökad 

patientsäkerhet och bättre teamkänsla uppnås men det krävs att checklistans samtliga delar 

följs.  

 

Studier visar en stor variation i hur checklistan används och att följsamheten brister. 

Orsakerna är flera. När implementering, ledarskap och ansvarsfördelning kring checklistan 

brister leder det till bristande följsamhet. Checklistan måste anpassas till praktisk verksamhet 

för att följsamhet ska vara möjligt. Bristande kunskap om och hur checklistan ska användas 

ger plats för individuella tolkningar av hur checklistan används vilket ger bristande 

följsamhet. Samtidigt visar studier att det största hindret är varje individs och 

operationsteamets förmåga att anamma en kultur av ett ökat patientsäkerhetstänk och arbeta 

på föreskrivet sätt.  

 

En svensk studie av Rönnberg och Nilsson (2015) visar att följsamheten av checklistan brister 

och anestesisjuksköterskor har bristande utbildning i checklistan. Ansvarsfördelningen kring 

checklistan är ofta oklar i operationsteamet. Författarna av studien påtalar att deras studie inte 

undersöker hur checklistan fungerar (a.a.). Utifrån resultatet i Rönnbergs och Nilssons (2015) 

studie avser föreliggande studie undersöka tillämpning och följsamhet kring checklistans 

delar samt ansvarsfördelningen sett ur anestesisjuksköterskors perspektiv. 
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5. Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka anestesisjuksköterskors uppfattningar kring följsamheten 

av WHO:s checklista för säker kirurgi.  

 

6. Metod 

 

För att besvara syftet valdes en kvalitativ ansats, vilket enligt Kristensson (2014) kan 

användas för att studera människors upplevelser och uppfattningar kring ett fenomen. 

Kvalitativa studier syftar inte till att ge ett generaliserbart resultat utan istället erhålla en 

detaljerad och grundlig förståelse för ett fenomen (a.a). Detta motsvarar syftet med 

föreliggande studie.  

Som en förberedelse inför studien genomfördes en litteratursökning i databaserna Pubmed, 

Cinahl och SveMed för att undersöka vad tidigare forskning inom området visar.  

 

Föreliggande studie genomfördes som en kvalitativ enkätstudie uppdelad i en bakgrundsdel 

med frågor om respondenten samt en del med öppna frågor där tillfälle fanns att besvara 

frågor med egna ord (Bilaga B). Denna metod gav möjlighet för respondenten att uttrycka sig 

fritt (Fejes & Thornberg, 2015). Enkätstudie valdes då respondenterna skulle delta under 

arbetstid. Författarna av föreliggande studie såg en svårighet med att få godkännande från 

cheferna att genomföra intervjuer under respondenternas arbetstid. Därför valdes enkätstudie 

eftersom en större mängd respondenter kan delta under en begränsad tid, vilket ger en bredd i 

uppfattningen kring ämnet.  

 

6.1 Pilottest av enkät  
 

Efter enkäten utformats i enlighet med studiens syfte genomfördes en pilotstudie där tre 

anestesisjuksköterskor deltog. Detta kan enligt Kristensson (2014) verifiera frågornas 

tydlighet och svarstid. Innan pilotstudien hade svarstid uppskattats till mellan 10-20 minuter, 

vilket stämde väl med pilotstudien. Avsikten med pilotstudien var att kontrollera att frågorna 

var ställda på ett tydligt sätt för att undvika missuppfattning samt svara an på studiens syfte. 

Enligt Patel & Davidson (2011) har forskarna vid enkätstudie ett stort ansvar att konstruera 

frågor som täcker alla aspekter av frågeställningen eftersom inga kompletteringar är möjliga 

(a.a) Respondenterna i pilotstudien återkopplade muntligen att frågorna var tydligt beskrivna i 

en logisk ordningsföljd. Ingen konstruktiv kritik framkom, därav gjordes ingen förändring i 

enkäten mellan pilotstudie och föreliggande studie.  

 

6.2 Urval  
 

Respondenterna i enkätstudien var anestesisjuksköterskor från tre jämförbara medelstora 

sjukhus, varav två tillhörde samma län. Avsikten var initialt att välja två olika sjukhus för att 

få en bredd i studien, således var inte avsikten att jämföra dessa. Då det inte inbringade 

tillräckligt stort material kontaktades ett tredje sjukhus. 

 

Två av sjukhusen hade gemensam verksamhetschef som kontaktades via mejl med 

information om föreliggande studie (Bilaga C) samt hur enkäten var utformad (Bilaga B). På 
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det tredje sjukhuset var vårdenhetschefen ansvarig och kontaktades först via telefon och erhöll 

därefter samma information (Bilaga E) via mejl som verksamhetschefen på det andra 

sjukhuset. Samtliga chefer godkände studien och skriftligt medgivande erhölls (Bilaga D & 

F).  

 

Vårdenhetschefen på det ena sjukhuset erbjöd sig sköta rekryteringsprocessen av 

respondenter, därav togs ingen kontakt med avdelningschefen på denna operationsavdelning.  

På de två andra operationsavdelningarna kontaktades respektive avdelningschef via mejl. 

Avdelningscheferna informerades på samma sätt som verksamhetschefen med information 

om studien samt hur enkäten var utformad. Skriftligt godkännande från respektive 

avdelningschef erhölls (Bilaga H). 

 

Anestesisjuksköterskor som varit kliniskt verksamma i minst två år inkluderades då de erhållit 

mer erfarenhet än nyutexaminerade.  

Vårdenhetschefen på det ena sjukhuset rekryterade och informerade respondenter på aktuell 

operationsavdelning om föreliggande studie. På de två andra operationsavdelningarna 

rekryterades respondenter av respektive avdelningschef. Urvalet till studien var därmed ett 

ändamålsenligt urval. Detta innebär enligt Kristensson (2014) att de respondenter som anses 

kunna representera det som anses undersökas erbjuds att deltaga.   

 

Samtliga respondenter har erhållit informationsbrev (Bilaga I) och fyllt i samtycke (Bilaga C) 

tillsammans med enkäten. Urvalet omfattade 34 respondenter som bestod av 24 kvinnor och 

10 män i ålder mellan 28 - 64 år. Genomsnittlig ålder var 47 år. Respondenterna hade varit 

verksamma som anestesisjuksköterskor mellan 2 - 35 år med en genomsnittlig erfarenhet på 

13 år.  

 

Sjukhus  Män Kvinnor genomsnittlig ålder genomsnitt erfarenhet 

1 4 6 

 

47 11 

2 2 6 50 20 

3 4 12 44 10 

Tabell 1. 

 

6.3 Datainsamling  
 

Datainsamlingen baserades på enkät med öppna frågor där respondenten besvarade frågorna 

utan handledning av författarna till föreliggande studie. Inspiration för att konstruera frågorna 

och undvika ledande frågor hämtades från Ejlertsson (2014). Bakgrundsfrågorna i enkäten 

efterfrågade information om kön, ålder samt arbetserfarenhet som anestesisjuksköterska. 

Frågeställning om utbildning i WHO:s checklista erhållits ingick i bakgrundsfrågorna med 
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tillägg av kommentar om så önskades. De öppna frågorna var konstruerade utifrån att dela 

upp checklistans olika delar och vem i operationsteamet som ansvarade för dessa:  

• I vilken utsträckning genomförs punkterna i checklistans tre delar på din arbetsplats? 

• Vem är ansvarig för att de olika delarna av checklistan genomförs? 

• Finns det skillnader i följsamhet om du jämför elektiva och akuta operationer? 

• Övriga synpunkter angående följsamhet kring checklistan på din arbetsplats. 

 

6.3.1 Distribuering av enkäter 

Avsikten var att ge ut enkäterna och en försluten insamlingslåda för besvarade enkäter till 

respektive avdelningschef på de två operationsavdelningar som var aktuella initialt. 

Respondenterna skulle få två veckor till förfogande att besvara. 

Först fick ett sjukhus information via telefon att enkätstudien behövde påbörjas och ansvariga 

för föreliggande studie kunde komma med enkäter och insamlingslåda. Telefonkontakt togs 

efter en vecka då inget besked hade erhållits från avdelningschefen om studien var möjlig att 

genomföra. Vid denna kontakt konstaterades att avdelningschefen självständigt skrivit ut och 

delat ut de enkäter som mejlats tillsammans med information om föreliggande studie. 

Avdelningschefen hade samlat in tio stycken besvarade enkäter i slutet kuvert och förvarat 

detta inlåst.  

På sjukhus två skickades mejl först till den ena av två avdelningschefer som i sin tur 

hänvisade vidare till den andra avdelningschefen. Enkät skickades via mejl tillsammans med 

information om föreliggande studie samt erbjudande om insamlingslåda för insamling av 

besvarade enkäter. Mejlkontakt skedde men resulterade inte i snabb återkoppling och det var 

oklart om avdelningschefen skulle godkänna att studien kunde genomföras på aktuell 

operationsavdelning. Därav var det osäkert om några besvarade enkäter skulle inkomma inom 

studiens tidsram. Av denna anledning kontaktades ett tredje sjukhus då antalet respondenter i 

annat fall skulle bli för få. Dock återkom sjukhus två inom tidsramen med åtta besvarade 

enkäter som samlats in i slutet kuvert av avdelningschefen. 

Vårdenhetschefen på sjukhus tre godkände studien vid personligt besök av författarna till 

föreliggande studie och erhöll utskrivna enkäter och samtyckesformulär att dela ut. 

Respondenter rekryterades av vårdenhetschefen. En försluten insamlingslåda erhölls på 

aktuell operationsavdelning där respondenten självständigt kunde lägga den besvarade 

enkäten. Insamlingslådan förvarades i ett personalutrymme där endast personal på 

avdelningen hade tillgång. Efter en dryg vecka hämtades lådan åter från avdelningen.  

Sammanlagt delades 41 enkäter ut, fördelat på 10 stycken vardera på de två första sjukhusen 

och resterande 21 stycken på sjukhuset som rekryterades sist. 34 besvarade enkäter samlades 

in, vilket innebar ett bortfall på sju stycken. En enkät exkluderades då respondenten endast 

hade arbetat sex månader och därmed inte ingick i uppsatt inklusionskriterium. En enkät 

exkluderades då respondenten endast svarat på tre frågor med “ja” och “nej”, vilket inte 

besvarade frågan. Därmed var analys av enkäten ej möjlig. Resterande bortfall var fem 

enkäter som inte lämnats inom tidsramen.  
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6.3.2 Dataanalys  

 

Insamlat material har analyserats enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) kvalitativa 

innehållsanalys. Metoden innebär att textens innehåll granskas i sitt sammanhang och tolkas 

på olika nivåer. Fokus i analysen är att identifiera likheter och olikheter av det som studeras. 

Studiens syfte samt de svar som erhölls från enkäterna gjorde att analysen fokuserat på både 

manifest och latent innehåll. Manifest innehåll är det som uttrycks i texterna i enkäterna. Det 

latenta innehållet är det innehåll som finns underliggande i texten och är en tolkning (a.a).  

 

Varje enkät numrerades och lästes först igenom enskilt. Gemensamt reflekterades över 

materialets innehåll. Varje enkät behandlades som en enhet vid analys eftersom svar på frågor 

i enkäter ofta var korta, ibland enstaka ord. Korta ord eller meningar fick en tydligare mening 

tillsammans med övrig text som framkom i samma enkät. Vid analys är det enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2017) viktigt att se texten i sitt sammanhang. Analysen gjordes i 

fem steg, se tabell 2. I första steget identifierades meningsbärande enheter ur texten i varje 

enkät. Det gjordes gemensamt för att säkerställa att ingen information som svarar an till 

studiens syfte missades. Meningsbärande enheter är ord och meningar som hör samman 

genom sitt innehåll och svarar till studiens syfte (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 

För att få sammanhang i de meningsbärande enheterna togs ord från enkätens frågor ibland 

med i den meningsbärande enheten för att förstå den meningsbärande enheten korrekt vid 

analys. Gemensamt genomfördes kondensering av texten av de meningsbärande enheterna, 

vilket enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) innebär att texten kortas ner men det 

centrala budskapet bibehålls.  

 

Därefter skedde kodning av texterna. Kod består av ett eller några ord som sammanfattar en 

meningsbärande enhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2004). Kodning genomfördes 

initialt gemensamt för att tillsammans lära sig metoden. Efterhand kunde data kodas enskilt. 

Gemensamt skrevs koder ner på lappar som därefter klipptes ut och sorterades utifrån 

innehåll. Koder med liknande innehåll samlades till en grupp vilket bildade underkategorier. 

Utifrån underkategorier kunde övergripande mening urskiljas som bildade preliminära 

benämningar på kategorier. Gemensamt diskuterades och justerades dessa både utifrån 

benämningar och innehåll. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) ska ingen data 

passa in i flera kategorier. Varje kategori konstrueras så att innehållet skiljer sig från andra 

kategorier (a.a). Individuellt lästes meningsbärande enheter, koder, underkategorier och 

kategorier igenom. Justeringar skedde genom att två underkategorier sammanföll till en då 

deras innehåll inte kunde skiljas åt. Analysprocessen mynnade ut i tre kategorier och sju 

underkategorier, tabell 3. 
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Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Katego

ri 

Vissa operatörer är mer 

noggranna att följa och gå 

igenom checklistan. Andra 

går igenom slarvigt eller 

inte alls 

operatörer mer 

noggranna följa 

checklistan 

Andra slarvigt 

eller inte alls 

variation 

operatör 

Operatör Person 

...jag läser inte utantill 

utan ta med det som är 

relevant för situationen... 

läser inte utantill 

ta relevant 

tar 

relevant 

Anestesisjukskötersk

ans egen anpassning 

Person 

Sign in: Görs 

alltid...anestesisjuksköters

kans ansvar  

görs alltid 

anestesisjuksköter

ska ansvar 

ansvar  Ha ansvar Ansvar  

...då någon inte gör det ta 

jag kommandot och 

genomför det punkt för 

punkt. 

någon inte gör 

tar kommandot 

genomför 

tar 

komman

do 

Ta ansvar  Ansvar 

Tabell 2. 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden  
 

Med forskningsetik menas de etiska överväganden som görs under och inför ett vetenskapligt 

arbete genom regler och rekommendationer (Centrum för forsknings- och bioetik, Codex, 

2018).  

 

6.4.1 Lagar som reglerar forskningsetiken 

 

I Sverige regleras forskningsetiken av lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460), personuppgiftslagen (SFS 1998:204) samt lagen om biobanker i 

hälso- och sjukvården (SFS 2002:297). Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor, SFS 2003:460, ska etikprövning genomföras när forskning berör känsliga 

personuppgifter såsom etnicitet, religiösa uppfattningar, sexualitet, hälsa och lagöverträdelser. 

Forskning får godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet enligt lag (a.a). 

  

6.4.2 Etisk egengranskning 

 

En etisk egengranskning genomfördes innan studien påbörjades, enligt Etikkommittén 

Sydosts riktlinjer (Bilaga K). Av egengranskningen framkom att ansökan om etisk prövning 

inte behövde göras. Föreliggande studie avser inte behandla känsliga personuppgifter och inte 

heller involvera särskilt utsatta individer. Avsikten är inte att publicera föreliggande studie i 

någon vetenskaplig tidskrift.   
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6.4.3 Forskningsetiska krav 

 

För att en studie ska vara etisk måste den skydda individen som deltar i en studie genom fyra 

forskningsetiska krav (Codex, 2018): 

 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera respondenter om att deltagande i 

studien är frivilligt och möjlighet att avbryta medverkan kan göras utan att uppge skäl 

(Codex, 2018). Information om syfte och var forskningsresultaten publiceras ska ges muntligt 

eller skriftligt i samband med att enkäterna delas ut. Ansvariga för projektet samt 

kontaktuppgifter till dessa ska framgå (a.a). I det informationsbrev (Bilaga I) som användes 

framkom syftet till föreliggande studie tydligt samt information till respondenten om 

frivillighet att deltaga och rätten att avbryta. Information gavs skriftligt till respondenter samt 

hänvisning till DiVA där uppsatsen kommer publiceras tillsammans med kontaktuppgifter till 

ansvariga. 

 

Samtyckeskravet innebär samtycke från respondenten (Codex, 2018). Data får samlas in först 

efter att informerat frivilligt samtycke erhållits. Om respondenterna önskar avbryta sin 

medverkan och dra tillbaka samtycket kan detta göras närsomhelst utan negativa följder (a.a). 

Samtycke att medverka i föreliggande studie gjordes skriftligen och det framgick tydligt i 

informationsbrevet (Bilaga I) möjlighet för deltagande att avbryta utan att uppge anledning.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenter i en studie ska ges största möjliga 

konfidentialitet så enskild person inte kan identifieras och personuppgifter ska förvaras 

oåtkomliga för utomstående (Codex, 2018). Respondenterna har informerats om att insamlat 

material behandlas konfidentiellt. Besvarad enkät har förvarats i slutet kuvert på två av 

sjukhusen, på det tredje i försluten insamlingslåda. Insamlad data ersattes med en kod för att 

inte identifiera enskilda respondenter.  

 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda individer endast får användas 

som ändamål vid forskning (Codex, 2018). Respondenter i studien har fått information var 

fullständig uppsats finns att tillgå. Samtliga enkäter kommer förstöras när uppsatsen är 

publicerad.  
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7. Resultat 

 

I resultatet framkommer en bristande följsamhet av checklistan. Alla tre delarna av 

checklistan används till mycket hög grad. Däremot brister följsamheten av checklistans 

punkter. Analysen av enkäterna mynnade ut i sju underkategorier och tre kategorier. De tre 

kategorier som framkom var person, organisation och ansvar. Översikt redovisas i tabell 3.  

 

Underkategori Kategori 

Ha ansvar 

Ta ansvar 

Ansvar 

Klinik 

Rutin 

Utbildning 

Organisation 

Operatör 

Anestesisjuksköterskans egen anpassning 

Person 

                  Tabell 3. Resultatöversikt 

 

7.1 Ansvar 

Uppfattningen kring ansvarsfördelning vid genomförandet av checklistans olika delar 

besvaras i enkäten av respondenterna. I resultatet framkommer ett tydligt samband mellan 

uppfattning kring ansvar och följsamhet av checklistan. Respondenter visar på olika typer av 

ansvar vilket bildar de två underkategorier som framkom vid analys.  

7.1.1 Ha ansvar 

En av operationsavdelningarna visar tydlig uppfattning kring ansvarsfördelningen av 

checklistans olika delar. På de två andra operationsavdelningarna finns varierande 

uppfattningar inom samma operationsavdelning om vem som anses vara ansvarig. Ansvaret 

uppfattas ibland som operationsteamets gemensamma.  

Att ha ansvar kan innebära att självständigt komma ihåg och genomföra en eller flera delar av 

checklistan. Att ha ansvar kan även innebära att komma ihåg att initiera genomgång av någon 

del. Operatören uppfattas i hög grad ha ansvar för genomgång av punkter. Framförallt är det 

tydligt när Time out och Sign out genomförs. Olika tillämpningar kan ses på de olika 

operationsavdelningarna, vilket beskrivs närmare under de olika delarna.  

7.1.1.1 Sign in 

Sign in genomförs i hög grad och är den del av checklistan där flest punkter kontrolleras som 

avsett. Sign in sker innan patienten kommer till operationssalen eller inne på operationssalen 

med hela eller delar av operationsteamet närvarande. Det finns en tydlig uppfattning på en av 

de tre operationsavdelningarna att anestesisjuksköterskan är självständigt ansvarig för att 

initiera och genomföra Sign in. Sign in genomförs med bra följsamhet eftersom 

anestesisjuksköterskor har ett enskilt ansvar. På de andra två operationsavdelningarna finns 

olika uppfattningar bland respondenterna om vem som är ansvarig för Sign in. De 

professioner som nämns är anestesiolog, operatör och operationssjuksköterska utöver 
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anestesisjuksköterska. Ibland delar två av dessa professioner på ansvaret att initiera Sign in. 

Olika professioner genomför då punkter. Flertalet uppfattar att Sign in är operationsteamets 

gemensamma ansvar att initiera och genomföra. Ett gemensamt ansvar bidrar till att Sign in 

genomförs i mycket hög grad beroende på att någon i operationsteamet tar ansvar för att 

påbörja och fullfölja Sign in.  

“Bra. Alltid [...]ansvarig ej helt klarlagt” (Respondent 21) 

Respondenter uppfattar att Sign in slås samman med Time out. Därmed finns ingen ansvarig 

för Sign in. Några respondenter uppger att operatören är ansvarig för Sign in, vilket innebär 

en betydande brist i följsamhet då endast hälften av punkterna genomförs korrekt.  

7.1.1.2 Time out 

Time out genomförs alltid. Följsamheten av punkter varierar men respondenter anser att Time 

out fungerar tillfredsställande. De tillfällen Time out inte används beror på andra orsaker än 

vem som anses ansvarig, vilket redovisas senare i resultatet.  

Operatören anses ha det övergripande ansvaret för att initiera och genomföra Time out. 

Anestesisjuksköterskan, alternativt anestesisjuksköterskan tillsammans med 

operationssjuksköterskan, kan ha detta som sitt ansvar. Genomförande av punkter i Time out 

blir då utifrån den person som gör den. Ansvaret att initiera kan vara gemensamt inom 

operationsteamet men då uppfattas operatören eller anestesisjuksköterskan ha ett huvudansvar 

att genomföra punkter. Resultatet visar att operatören ofta är den som tar initiativ och 

genomför Time out när ansvaret uppfattas som gemensamt i operationsteamet.      

7.1.1.3 Sign out 

På två operationsavdelningar finns uppfattningen att operatören har ansvaret att komma ihåg 

och genomföra punkterna i Sign out. Där genomförs Sign out i stort sett alltid men följsamhet 

av punkter varierar betydligt. Respondenter från en tredje operationsavdelning uppger olika 

svar på vem som uppfattas vara ansvarig. Vissa respondenter på denna operationsavdelningen 

uppfattar att ansvar innebära att initiera och genomföra punkter. Anestesisjuksköterskan, 

alternativt tillsammans med operationssjuksköterskan, uppges ha detta ansvar. Andra 

respondenter anser att initiering av Sign out är ett gemensamt ansvar. Däremot uppfattas 

operatören som huvudansvarig för genomgång. Följsamhet av punkter i Sign out avgörs 

därmed av operatören.  

7.1.2 Ta ansvar 

För att checklistan ska fungera krävs att andra i operationsteamet än de som uppfattas ha 

ansvar tar ansvar och påminner om att de olika delarna ska påbörjas. När operatören anses 

vara ansvarig uppfattar respondenter att de får ta ansvar för att checklistan skall göras. 

Anledning kan vara att operatören vill starta operationen innan Time out genomförts. 

 “Behöver alltid påminnas då många kirurger vill/kan börja innan 

 detta […]” (Respondent 22) 

Operatörens genomgång av checklistan kan upplevas otydlig, vilket gör att respondenter får 

uppmana operatören att upprepa det som sagts. Respondenter är angelägna om att punkter 
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genomförs och tar därför ansvar om följsamheten brister eftersom det anses viktigt för 

planeringen för patienten.  

“Det är operatören som är ansvarig för denna punkt och det är personbundet [...]de flesta 

följer checklistan [...]då någon inte gör det ta jag kommandot och genomför det punkt för 

punkt” (Respondent 8) 

I resultatet framkommer att operatören tar ett tydligt ansvar för att initiera och genomföra 

checklistans delar på en av operationsavdelningarna när ansvaret uppfattas som 

anestesisjuksköterskans. När ansvaret är gemensamt fungerar operatören som den som ofta tar 

kommando och initierar genomgång av checklistan.  

7.2 Organisation 

I studien framkommer att den enskilda operationsavdelningen som anestesisjuksköterskor 

arbetar på har betydelse för hur checklistan används och följs. Kategorin organisation avser i 

studien den miljö och arbetsplats som bildar organisationen kring den patientnära vården som 

bedrivs på en operationsavdelning. Underkategorier klinik, rutin och utbildning identifierades.  

7.2.1 Klinik 

Underkategori klinik innefattar i studien operatörsteam inom olika specialistområden. 

Följsamhet av checklistan påverkas av den klinik som ansvarar för operationen. Kliniker 

avstår helt från checklistan medan andra kliniker följer checklistan i varierande grad.  

  “[...] urologerna är bäst, ortopederna okej, kirurgerna är dåliga  

och gyn urusla […]” (Respondent 18) 

Respondenter på alla operationsavdelningar anser att en klinikberoende tillämpning av 

checklistan finns. Vilken klinik som uppfattas använda checklistan bra respektive dåligt 

varierar mellan operationsavdelningar.  

“Tand, käk sköter sig alltid, öron sköter sig bra, gyn sköter sig bra, kirurg sköter sig med 

tvekan, ortopeden sköter sig sällan eller aldrig” (Respondent 1) 

Resultatet visar att en uppfattning finns hur kliniker allmänt följer checklistan. Däremot 

framkommer ingen tydlig bild om det är vissa delar eller punkter som genomförs alternativt 

utesluts hos olika kliniker.  

7.2.2 Rutin 

Denna underkategori innefattar respondenternas uppfattning kring rutiner som uppfattas vara 

praxis på respektive operationsavdelning. Det finns både anpassade rutiner som är förankrade 

i organisationen men också rutiner som blivit praxis utan att vara förankrade i organisationen.  

Flertalet respondenter uppger en skillnad i följsamhet av checklistan mellan akuta och 

planerade operationer. Fullständig följsamhet vid akuta operationer kan inte förväntas då tid 

att genomföra checklistan korrekt saknas. Genomförande av checklistan vid akuta operationer 

uppfattas tillfredsställande utifrån de förutsättningar som finns. Andra respondenter anser att 

följsamhet av checklistan är densamma oavsett akut eller planerat ingrepp.  
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Vid urakut operation anses följsamheten bibehållas då det finns en förkortad version av 

checklistan. Det gör det möjligt att följa checklistan korrekt trots tidsbrist. Samtidigt anser 

respondenter att en anpassad checklista som ska användas vid urakut operation som sectio, 

kejsarsnitt, ofta missas helt innan operationsstart.   

“Det skiljer endast vid urakut sectio där det ofta missas innan operationsstart”  

(Respondent 17) 

Respondenter uppger att förberedelse inför operationsstart sker samtidigt som Time out vilket 

gör att genomgången blir slarvigt och hastigt genomfört. Inom operationsavdelningen sker 

egna anpassningar då delar av checklistan eller punkter utesluts medvetet av respondenter och 

operationsteamet beroende på situation och typ av operation.   

“[...] inte alltid [...] vi slarvar på ingreppen käk och tand, vi går inte punktvis  

igenom listan […]” (Respondent 29) 

Punkter i checklistan värderas olika på olika operationsavdelningar. En respondent uppger att 

punkten Vad kan vi lära? Vad kan vi göra bättre nästa gång? inte tas upp vid Sign out om 

inte problem uppstår under operationen. Samtidigt kan respondenter känna sig ifrågasatta när 

brister i följsamhet av punkter uppmärksammas.  

“Den sista punkten “Vad kunde vi gjort bättre?” är det inte alla som frågar. När jag gör det 

kan jag få kommentar att - Är det en ny punkt. - Det är ingen annan som ställer den frågan” 

(Respondent 28) 

7.2.3 Utbildning  

I enkätens bakgrundsfrågor fick respondenter besvara om utbildning erhållits i checklistan 

(Bilaga B). I resultatet framkommer att respondenter anser att utbildning av checklistan 

påverkar följsamheten av checklistan. Respondenter uppger en vetskap om att checklistan 

genomförs och uppfattas olika anestesisjuksköterskor emellan. Av de 34 respondenter som 

deltagit i studien uppger 7 stycken att de inte erhållit någon form av utbildning. En del 

respondenter uppger att de inte minns när utbildning erhölls men att de troligtvis fått 

utbildning. Andra har erhållit information eller utbildning vid tidigare anställning som 

anestesisjuksköterska än nuvarande operationsavdelning. Teoretisk utbildning vid 

nyanställning har erhållits medan andra respondenter har kunskap kring checklistan utifrån 

muntlig information av handledande kollega vid introduktion på arbetsplatsen. Muntlig 

information om checklistan uppfattas ibland som utbildning medan andra inte anser det.   

“Nej, Blivit informerad om att den används här men ej utbildning” (Respondent 11) 

En respondent uppger att utbildningstillfälle har givits under en arbetsplatsträff på 

operationsavdelningen där hen varit verksam i 10 år. Respondenter har varit med vid 

checklistans introduktion och då erhållit utbildning. 

Respondenter som inte fått någon form av utbildning uppger att information eftersökts på eget 

initiativ. Oavsett utbildning eller ej framkommer en önskan om regelbundna utbildningar och 

uppdaterad kunskap kring checklistan. Respondenter anger att operatörens bristande kunskap 

om checklistan och dess värde är en trolig orsak till att operatören tillämpar checklistan på ett 

bristfälligt sätt. 
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7.3 Person  

Studiens resultat visar tydligt att olika personers inställning och tillämpning har en avgörande 

roll för hur checklistan följs. Vid analys framkom följande underkategorier: 

7.3.1 Operatör 

Vid Time out och Sign out finns en tydlig brist i följsamhet av punkter. Enligt respondenterna 

beror detta på att operatören i hög grad uppfattas som ansvarig för de delarna i checklistan. 

Time out och Sign out används och genomförs när operatören uppfattas som ansvarig. 

Däremot uppskattas följsamheten av punkterna i båda delarna till mellan 50 - 95 procent. Sign 

out uppfattas som mest angelägen för operatören och genomförs i hög grad. Samtidigt tycker 

respondenter att det är svårt att få operatören att göra ett korrekt avslut eftersom punkter 

utesluts. När operatören anses ansvarig för alla delar i checklistan uppfattas Sign out 

genomföras med högst följsamhet. Gällande Sign out uppges: 

“[...] genomförs nästan alltid [...]helt operatörsberoende. Följs för det mesta.  

Inte alla punkter tas upp” (Respondent 3)  

Genomförande av checklistan vid akuta operationer beror på operatörens tillämpning mer än 

den brådskande situationen. Respondenter uppfattar att följsamheten av checklistan är 

personbunden till operatör. Grad av följsamhet av checklistan som operatör genomför vid 

planerad operation genomförs även vid akuta operationer om samma operatör ansvarar. 

Operatörer med negativ inställning, eller med ett direkt motstånd, till checklistan förekommer. 

Det leder till att operatörer ger en slarvig genomgång av punkter där information inte 

uppfattas av resterande operationsteam. Operatörer kan uppfattas besvärade eller helt avstå 

från att svara när anestesisjuksköterskan eller andra medlemmar i operationsteamet påtalar att 

checklistan ska göras. Det förekommer att operatörer som anses vara ansvariga konsekvent 

utesluter någon eller några delar. Punkter i checklistan utesluts medvetet av operatören. Det 

förkommer egna anpassningar hos operatörer om när punkter ska kontrolleras. 

“Väldigt beroende på kirurg, blir en modifierad Sign out beroende på operatör. Finns några 

som vägrar följa den, får info om ingrepp men “vill ta resten när patienten är vaken” 

(Respondent 22) 

Postoperativa läkemedelsordinationer uppfattas av respondenterna som svårt att få operatörer 

att genomföra.  

7.3.2 Anestesisjuksköterskans egen anpassning  

Respondenter använder och tillämpar checklistan på olika sätt. Anestesisjuksköterskor 

tillämpar checklistan utifrån egen anpassning. Respondenter uppger att vetskap om att olika 

anestesisjuksköterskor genomför checklistan på olika sätt finns. Framförallt är det tydligt vid 

Sign in eftersom flertalet respondenter uppfattar det som anestesisjuksköterskans ansvar. 

“Alla anestesisjuksköterskor har “sin” Sign in. Vi diskuterar aldrig Sign in […]” 

(Respondent 7) 
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Studien visar att respondenter gör en egen anpassning och tillämpning av checklistan genom 

att punkter utesluts som inte anses relevanta utifrån respondenters personliga uppfattning. 

Fåtal respondenter uttrycker att det finns ett behov av en uppdaterad version av WHO:s 

checklista med punkter som är mer anpassad till “deras” praktiska verksamhet. En respondent 

som ansvarar för Time out uppger:  

”[...]talar dock sällan om förväntad blödning då vårt klientel sällan blöder […]” 

(Respondent 19) 

Flertalet respondenter anser att checklistan används och genomförs i tillfredsställande grad 

trots att punkter inte följs fullt ut. Olika situationer ger olika förutsättningar att genomföra 

checklistan. Varierande grad av tillämpning av checklistan accepteras eftersom respondenter 

uppfattar att de flesta i operationsteamet gör så bra det är möjligt utifrån omständigheterna. 

Samtidigt anser respondenter att följsamheten borde kunna vara fullständig och bör 

eftersträvas.  

“Det kunde varit 100% följsamhet men vi jobbar på det” (Respondent 13) 

Sign in omfattar kontroller som anses vara anestesisjuksköterskans uppgift att genomföra 

även innan checklistans implementering. Sign in uppfattas därmed inte tillföra något nytt och 

följsamhet är därmed en självklarhet. Däremot anses delarna Time out och Sign out fylla en 

bra och viktig funktion med kontroller som inte genomförts på detta sätt innan checklistan 

började användas.  

8. Diskussion 

I följande avsnitt förs diskussion gällande metoden och resultatet. 

 

8.1 Metoddiskussion  
 

Inför studien diskuterades huruvida enkäten skulle utformas som kvalitativ eller kvantitativ. 

En fördel med att använda sig av kvantitativ ansats är att se mönster där helhet och 

sammanhang har betydelse. Samtidigt innebär kvantitativ design svårighet att synliggöra 

individuella variationer och nå en fördjupad kunskap (Fejes & Thornberg, 2015).  

Genom att använda kvalitativ ansats kan en tydlig förståelse kring ett fenomen uppnås 

(Kristensson, 2014). För att belysa syftet på ett förutsättningslöst sätt och fördjupa bilden av 

anestesisjuksköterskors uppfattning kring WHO:s checklista valdes en induktiv kvalitativ 

ansats.  

 

För att undvika intervjuarbias valdes enkät med åtta öppna frågor som datainsamlingsmetod 

(Polit & Beck, 2006). Genom att använda en enkät får samtliga respondenter samma frågor, 

vilket underlättar när svaren jämförs (Ejvegård, 2009). Frågor som är ledande bör inte 

förekomma. Ett mindre antal frågor ger mer utvecklade svar jämfört med om ett stort antal 

frågor ställs (a.a). Enligt Ejlertsson (2005) är det välkänt att de flesta respondenter vill att 

enkäter ska vara enkla att besvara. Frågorna i studiens enkät har utformats med inspiration 

utifrån Ejlertsson. Ambitionen var därför att enkäten skulle innehålla fåtal icke ledande frågor 

och inte ta för lång tid att besvara.  

 

Totalt valdes 38 respondenter ut genom ändamålsenligt urval. Enligt Polit och Beck (2006) 

ska de som kan tillföra studien bäst information baserat på de kunskaper de har om 
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checklistan väljas. Efter bortfall och två exkluderingar av besvarad enkät kvarstod 34 stycken 

som användes i studien. Det finns enligt Polit & Beck (2006) ingen generell regel hur många 

respondenter som behövs i kvalitativa studier, utan datamättnad eftersträvas. Initialt hade två 

operationsavdelningar valts ut att deltaga. Men för att öka studiens trovärdighet genom att nå 

fler respondenter och uppnå datamättnad, togs kontakt med en tredje avdelning. 

 

På samtliga operationsavdelningar har avdelningscheferna alternativt vårdenhetschefen valt ut 

respondenter. Det ses som en stor fördel då enkätformulär fördelats i hög grad till de 

anestesisjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterium. Respondenterna som valts ut har 

en jämn köns- och åldersfördelning trots att avdelningscheferna inte fått riktlinjer utöver 

inklusionskriterie. En nackdel med att chefer valt ut respondenter kan vara att viktig 

information går förlorad som skulle inkommit om författarna till studien istället delat ut 

enkäter slumpmässigt. Polit & Beck (2006) tar upp begreppet “gatekeeper”, vilket är en 

nyckelperson som kan tillhandahålla eller neka tillgång till viktiga datakällor. I denna studie 

kan cheferna som delade ut enkäterna ses som en “gatekeeper” då de medvetet kan valt ut 

respondenter som verkar trivas bäst och förväntas ge en positiv bild av respektive avdelning. 

Detta för att avdelningen ska framstå som en bra arbetsplats där följsamheten av checklistan 

fungerar väl. De arbetstagare som uppfattas som mest negativa kan uteslutits genom att inte 

tillfrågats. Det kan finnas tänkbara respondenter som hade annan åsikt än det som 

framkommit och hade varit viktiga för studiens resultat.  

 

Två av sjukhusen har samma verksamhetschef, vilket hade kunnat påverka resultatet då dessa 

rimligen kan ha liknande rutiner. Det som framkom var att dessa två sjukhus skilde sig 

markant i sina svar kring frågorna i enkäten. Således kan ingen betydelse ses av att det fanns 

en gemensam verksamhetschef.  

 

Avsikten var att ge ut enkäter och försluten insamlingslåda för besvarade enkäter till 

respektive operationsavdelning. Kommunikationen med respektive chef på två av sjukhusen 

visade sig varit bristfällig från författarnas sida. Då kontakt togs för att bestämma tid för 

överlämning av insamlingslåda och enkäter, hade respondenter redan valts ut och besvarade 

enkäter samlats in i ett förslutet kuvert. Huruvida enkäterna besvarats enskilt eller 

tillsammans med kollegor framkommer inte. Vid första kontakt med avdelningscheferna 

borde författarna av studien varit mer tydliga med hur enkätförfarandet var tänkt att ske för att 

bibehålla den konfidentialitet som respondenterna blivit försäkrade om. Besvarade enkäter 

förvarades i förslutet kuvert på respektive avdelningschefs kontor och låstes in när denne inte 

var på plats. Därav har förvaringen skett på ett sådant sätt att obehöriga, utöver 

avdelningschefen, ej haft tillgång till datan. Det kan däremot inte garanteras att besvarade 

enkäter endast blivit lästa av författarna till studien eftersom avdelningscheferna haft full 

tillgång till dessa. Det kan heller inte garanteras att samtliga ifyllda enkäter kommit 

författarna tillhanda eftersom cheferna haft en möjlighet att ta bort de som anses ge en 

felaktig bild av den enskilda operationsavdelningen. Frågornas karaktär bör enligt författarna 

till denna studien inte påverka relationen mellan arbetstagaren och avdelningschefens om 

enkäterna blivit lästa av chefen. Men sannolikhet finns att påstående om att checklistan inte 

följs på operationsavdelningen kan uppfattas av avdelningschefen som negativ kritik och 

påverka relationen dem emellan. På sjukhus tre lämnade författarna av studien över en 

försluten insamlingslåda som förvarades i ett personalutrymme. Utskrivna enkäter lämnades 

över till vårdenhetschefen som delade ut dessa till tänkbara respondenter. När 

insamlingslådan hämtades åter var den helt intakt, vilket tyder på att endast författarna till 

studien haft tillgång till besvarade enkäter.  
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Enkäten testades genom pilotstudie med tre anestesisjuksköterskor innan den genomfördes på 

tilltänkta operationsavdelningar. De svar som framkom var mycket tydligt beskrivna och gav 

författarna av studien ett stort och innehållsrikt material. Respondenterna i pilotstudien hade 

inga invändningar kring enkätens utformning och ändringar gjordes således inte.  

När den verkliga enkäten besvarats av respondenterna var materialet väldigt varierande. En 

del hade svarat väldigt utförligt på samtliga frågor medan andra svarat med korta meningar 

eller enstaka ord. Hur väl enkäten besvaras beror enligt Ejlertsson (2005) på den ansträngning 

och intresse som respondenten är villig att sätta av. Genom chefernas engagemang har 

troligtvis respondenternas välvilja att svara på enkäten varit högre. Andra faktorer som kan 

spela in är om respondenten är trött eller pigg samt har ont om eller gott om tid (Ejlertsson, 

2005). Eftersom respektive chef på avdelningarna valt ut respondenter kan det vara så att de 

utvalda inte varit motiverade att svara uttömmande på frågorna av olika anledningar. Då det 

genomförts under arbetstid kan respondenterna även känt av tidspress. Eljertsson (2005) 

beskriver att frågor besvaras inte alls av vissa personer och det går inte heller att veta om 

respondenterna svarar falskt eller sant. De besvarade enkäterna kan ha påverkats av dessa 

faktorer. Författarna av studien kom till insikt att enkätfrågorna inte var lika tydliga för 

respondenter i den verkliga studien som de varit för de som deltagit i pilotstudien. Ifyllda 

enkäter från pilotstudien har inkluderats i den verkliga studien då de innehöll data som ansågs 

viktig för resultatet.  

 

Råmaterialet som framkom i enkätstudien analyserades med Lundman och Hällgren-

Graneheims (2017) innehållsanalys för att få en tydlig och strukturerad analysprocess. 

Därefter fördjupades analysen av materialet för att kunna besvara studiens syfte. De enkätsvar 

som framkom var initialt svåra att se i sitt sammanhang. Det försvårade att ta ut den 

meningsbärande faktan och i sin tur analysera. Frågor kan missuppfattats av respondenter och 

författarnas tolkning gett annat svar än respondenterna haft som avsikt. Det som ses är att 

respondenterna överlag svarat mer på följsamheten i stort och inte vilka specifika punkter i 

checklistan som används. Om enkätens frågor varit utformade annorlunda genom att 

förtydliga det som avsågs, hade troligtvis respondenternas svar analyserats lättare. 

Respondenterna har haft möjlighet att ställa frågor via mejl och telefon, men det har inte skett. 

Ingen respondent har avslutat sin medverkan under studiens gång. 

 

Enligt Polit och Beck (2006) innebär reliabilitet att samma resultat ska uppnås vid upprepade 

mätningar oberoende av vem som utför den. Analysen av datamaterialet gjordes individuellt 

initialt för att därefter diskutera resultat som framkom gemensamt. Genom detta upptäcktes 

att resultatet i denna studie hade tolkats på samma sätt oberoende av vem av författarna till 

denna studie som analyserat datamaterialet. Slutligen analyserades och bearbetades innehållet 

av materialet tillsammans utan att inkludera vår förförståelse eller tolkningar, vilket vid 

upprepade tillfällen påminde varandra om. Däremot skulle samma datamaterial kunna 

analyseras annorlunda om förförståelse helt saknas. Ambitionen att öka studiens reliabilitet 

visas under avsnitt 6.3.2 där analysprocessen beskrivs tydligt. 

 

Att stärka giltigheten till studien ansågs viktigt och diskussion kring val av metod fördes för 

att få sanningsenligt resultat. Enkät med öppna frågor valdes för att besvara syftet. Utifrån 

författarnas erfarenhet/förförståelse anses det som framkom i kategorier och underkategorier 

representera hur det ser ut på operationsavdelningarna. Att använda anestesisjuksköterskor 

som arbetat kliniskt i minst två år anses även ge ökad giltighet eftersom de har mer erfarenhet 

att bidra med. Även det faktum att könskvoten var jämlik och åldersspannet varierat kan öka 

giltigheten.  
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Begreppet överförbarhet används i kvalitativa studier för att avgöra om studiens resultat kan 

appliceras inom andra verksamheter (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). För att stärka 

denna studies överförbarhet ses en tydlig beskrivning av genomförande under punkt 6.3.2. Då 

enkätundersökningen utfördes på tre olika sjukhus operationsavdelningar ses varierande 

erfarenheter av hur WHO:s checklista uppfattas. Dessutom har endast två av dessa 

avdelningar akuta åtgärder, vilket innebar att den tredje avdelningen inte kunde besvara 

frågan som rör detta. Resultatet som framkom kan inte överföras helt då det inte kan 

representera alla operationsavdelningar eftersom olika rutiner finns. Däremot sågs likheter i 

svaren som representerar samtliga sjukhus i denna studie och borde kunna representera många 

andra operationsavdelningar. 

 

Följsamhet kring checklistan är beforskat utifrån flera metoder. Flertalet studier har tillämpat 

fältforskning för att undersöka följsamheten kring checklistan. En fördel med detta är att 

forskaren är närvarande i den verksamhet som undersöks och registrerar de sociala handlingar 

som undersökningen avser (Fejes & Thornberg, 2015). Egna observationer möjliggör att 

använda olika sätt att insamla information på, både genom intervjuer och samtal med de 

människor som befinner sig i verksamheten. Som helhet ger detta möjlighet till en djupare 

förståelse av de företeelser och beteenden som studeras (a.a). 

 

Författarna till denna studie anser i efterhand att intervjustudie varit att föredra för att svara an 

på studiens syfte. Dels hade metoden kunnat inbringa tydligare datamaterial genom att 

följdfrågor kunnat ställas till respondenter som givit korta svar i enkäterna. Men även 

analysen och kodningen hade förenklats då ett större och tydligare material funnits till 

förfogande. Detaljer hade kunnat fångas upp. Att genomföra intervjuer hade även kunnat göra 

respondenterna mer intresserade av att besvara frågor enligt Eljertsson (2005). Den enkät som 

blev exkluderad då svaren inte gick att analysera hade vid en intervju fått följdfrågor och 

därigenom kunnat besvara vårt syfte istället för att räknas bort. En fördel med intervjustudie 

som Polit och Beck (2006) nämner är att relation kan skapas med respondenten. Detta kan få 

respondenter mer motiverade att svara utförligt på frågor som ställs. Å andra sidan kan denna 

fördel bli nackdel eftersom respondenterna i en intervjusituation kan känna sig hämmade och 

inte säger det de vill säga. Respondenter har olika lätt att uttrycka sig verbalt. Det finns alltid 

en risk för intervjubias då respondenterna kan ge det svar de tror den som intervjuar vill höra 

(Polit & Beck, 2006). Detta hade även kunnat uppstå eftersom författarna till denna studie har 

en förförståelse om hur checklistan fungerar på två av avdelningarna och intervjuernas 

riktning hade kunnat påverkas av detta. De fördelar som enligt Eljertsson (2009) finns med 

enkät är att ett stort antal respondenter kan nås, vilket kan ge ett säkrare resultat. Tidsåtgången 

har varit liten jämfört med om intervjuer skulle genomförts på arbetstid. 

 

Avsikten var inte att peka ut ett speciellt sjukhus och lyfta fram dess brister, utan att skapa 

kunskap om följsamhet kring checklistan som helhet. I samband med föreliggande studie 

fanns risk att berörda operationsavdelningar och dess bristande följsamhet kring checklistan 

uppmärksammades. Detta kan bidragit till att ett felaktigt positivt resultat framkommer och 

verkligheten är en annan. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning har genomförts på två av de tre operationsavdelningarna som 

ingår i studien. Därigenom finns en förförståelse hur följsamheten är och hur checklistan 

används. Förförståelsen har varit nödvändig för att kunna tolka en del svar och se vilket 

sammanhang de ska tillhöra. Det kan inte uteslutas att ökad risk för feltolkning finns vid 

analys av den data som inkommit från operationsavdelningen där förförståelse saknas. Vid 

analysförfarandet har författarna till denna studie påmint varandra om att se vad 
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datamaterialet berättar utan att tolka utifrån den förförståelse som finns. Detta till trots går det 

inte att utesluta att förförståelsen kan ha påverkat tolkningen av svaren som respondenterna 

givit. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkommer en otydlig ansvarsfördelning för checklistan vilket påverkar 

följsamheten av den. Ett av sjukhusen har klar uppfattning om ansvarsfördelningen medan det 

finns varierande uppfattningar på två sjukhus. Oavsett krävs det att andra förutom de som 

uppfattas ha ansvar tar ansvar för att checklistan ska tillämpas. I genomförd studie 

framkommer att respondenter ofta anser att ansvar innebär att initiera starten av checklistan 

medan genomförandet i hög grad anses vara operatörens ansvar.   

 

Sign in har högst följsamhet av de tre delarna vilket anses bero på att anestesisjuksköterskan 

ofta har ansvaret och genomför den självständigt. Vid gemensamt ansvar följs även Sign in. 

Däremot brister genomgången när operatören anses vara ansvarig. I Rönnberg & Nilssons 

(2015) studie framkommer motsatt resultat. Sign in genomförs i låg grad eftersom flertalet 

punkter kontrolleras utanför operationssalen. Rönnberg & Nilsson (2015) uppfattar ett 

bristfällig genomförande av Sign in när punkter kontrolleras utanför operationssalen. Den 

uppfattningen bekräftas i andra studier (Gillespie et al., 2016). Anestesisjuksköterskan eller 

anestesiolog ska närvara vid Sign in. Om möjligt även operationssjuksköterskan 

(Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Definierad plats där Sign in bör ske finns inte. 

Verksamhetsförlagd utbildning har genomförts på två av sjukhusen i genomförd studie, vilket 

ger en förförståelse hur Sign in genomförs. På ett av sjukhusen genomförs Sign in när 

patienten är i förberedelserummet med anestesisjuksköterskan närvarande. På det andra 

sjukhuset genomförs det tillsammans med operationssjuksköterskan när patienten befinner sig 

på operationssalen. Författarna till denna studie anser att Sign in kan ske utanför 

operationssalen utifrån checklistans utformning. Däremot är det fördelaktigt när fler personer 

i operationsteamet deltar eftersom punkter i Sign in enligt Världsalliansen för patientsäkerhet 

(2009) ska ställas aktivt.  

 

I genomförd studie framgår att Time out alltid genomförs. Däremot genomförs inte samtliga 

punkter. Följsamhet av punkter beror på den person som genomför Time out. Time out 

uppfattas trots det välfungerande. Ansvarsfördelning varierar men operatören uppfattas i hög 

grad ansvarig för att initiera och genomföra Time out. Tidigare studier visar att Time out 

genomförs ofullständigt och hela operationsteamet deltar inte eftersom andra aktiviteter pågår 

samtidigt (Rydenfält et al, 2012; Gillespie et al., 2016). Resultatet bekräftas i genomförd 

studie som visar på varierat intresse hos operatörer att genomföra Time out, vilket påverkar 

följsamhet. Det sker även aktiviteter i operationssalen som stör genomgång av Time out. För 

att checklistan ska fungera måste den anpassas till enskild operationsavdelning för att 

integreras i arbetsflödet (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Enligt Rydenfält (2012) 

är Time out viktig och medför riskbedömning som gör att patientsäkerhet kan uppnås. 

Däremot kräver det att attityden och inställningen till Time out hos operationsteamet blir 

bättre (a.a). 

 

Sign out genomförs i hög grad men följsamheten varierar beroende på operatör. 

Ansvarsfördelningen är ofta oklar. Respondenter anser att det är svårt att få operatörer att göra 

alla punkter i Sign out. Samtidigt bedöms det vara den del i checklistan som operatören är 

mest intresserad av och där operatören påminner operationsteamet om genomgång. 

Bristfälligt genomförd Sign out bekräftas i andra studier (Walker et al., 2012; Bartz-Kurycki 
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er al., 2017). Däremot visar en studie av Gillespie et al. (2016) på att operatör ofta lämnar 

operationssalen när Sign out genomförs. Anestesisjuksköterskan övertar då ansvar och 

genomför Sign out med resterande operationsteam (a.a). I genomförd studie närvarar operatör. 

Enligt Rönnberg och Nilsson (2015) kan konflikter uppstå inom operationsteamet när klar 

ansvarsfördelning kring checklistan saknas. Det viktigaste för att checklistan ska fungera är 

att en person är ansvarig (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Ahlberg (2009) menar 

att den person som anses mest lämplig för detta ändamål ska bestämmas utifrån varje enskild 

operationsavdelning. Genomförd studie visar på bristande följsamhet i Time out och Sign out 

vilket uppfattas genomförs i lika grad. Författarnas slutsats är att det har delvis sin förklaring i 

olika uppfattningar om vad ansvar innebär. Det finns även olika uppfattningar kring vem som 

anses ansvarig för checklistan, vilket medför en bristande följsamhet. Huruvida de som anses 

ansvariga verkligen är ansvariga är inte klarlagt. Däremot kan det vara en orsak till att 

genomförande av checklistan uteblir. Genomförandet av checklistan uppfattas ändå ske, vilket 

beror på att andra yrkesgrupper än de som har ansvar tar ansvar. Samtidigt visar genomförd 

studie att checklistan inte alltid anses som viktig.  

 

Operationsavdelningarna tillämpar checklistan på olika sätt. Punkter som inte anses relevanta 

utesluts medvetet. Inom enskilda kliniker kan liknande mönster urskiljas då samma typ av 

klinik tillämpar checklistan på olika sätt på de olika operationsavdelningarna. Det 

framkommer däremot inte om kliniker glömmer bort eller medvetet utesluter delarna eller om 

följsamhet av punkter i delar varierar. Följsamheten av checklistan beror på operatören som i 

hög grad ses som ansvarig för checklistan. Delar i checklistan används av operatör men 

bristande följsamhet av delarnas punkter framkommer. Endast hälften av punkterna används 

ibland medan andra operatörer utför 95 procent av punkterna. Resultatet stämmer väl med 

studien gjord av Sparks et al. (2013) som visar att checklistan används men tydliga brister 

finns i följsamhet och noggrannhet vilket medför negativ effekt på patientsäkerheten. 

Operatörens bristande genomförande ses även i studien av Rönnberg och Nilsson (2015) där 

operatören skapade egna punkter som genomfördes istället för checklistan. Operatörers egna 

versioner av checklistan framkommer inte i genomförd studie.  

 

Resultatet visar att det kan finns ett direkt motstånd att använda och genomföra checklistan 

bland operatörer. Detta styrks i studien av Rönnberg och Nilsson (2015) som rapporterar att 

operatören ser sig som ledaren i operationsrummet utan krav att anpassa sig efter någon rutin. 

Leaper et al. (2015) och Walker et al. (2012) bekräftar bilden av operatören som den naturliga 

ledaren i operationssalen. Ovilja bland operatörer ger därför tydlig påverkan av tillämpningen 

av checklistan (a.a). Vidare menar Leaper et al. (2015) att operatörer är oförmögna att ändra 

beteenden för att checklistan ska fungera. Samtidigt visar studien av Walker et al. (2012) att 

operatörer kan uppleva maktlöshet då tillämpning av checklistan anses beroende av hela 

operationsteamets gemensamma arbete. För att det ska fungera där måste arbete ske inom alla 

nivåer inom organisationen (a.a). 

 

Olika grader av tillämpningar beroende på operationsavdelningar, kliniker och operatörer kan 

förklaras utifrån Kings (1981) begreppsram där människors roll formas utifrån förväntningar 

som finns i de sociala system de befinner sig i. Operatörer inom samma sociala system, en 

klinik, anpassar sig och påverkas av varandra. Tillämpning och inställning blir på detta sätt 

utifrån det sociala systemets förväntning. Operatörer inom samma klinik tillämpar checklistan 

i den grad kollegor inom samma klinik gör. Studiens resultat visar att respondenter uppfattar 

operatören som en person med status. Status hör enligt King (1981) samman med privilegier 

och skyldigheter, vilket är en position som en individ uppfattas ha utifrån gruppens 

uppfattning. Operatören får därmed avgöra hur checklistan tillämpas i stor utsträckning. 
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Samtidigt anser författarna av denna studie att operatören kan få en ofrivillig position i 

operationsteamet som denne inte är medveten om. Operatörens uppfattning om 

ansvarsfördelning och checklistans värde är av intresse vilket framtida studier kan ge svar på. 

  

Respondenter anser att checklistan tillämpas tillfredsställande i praktisk verksamhet trots de 

tydliga brister de uppger. Anpassningar av checklistan anses nödvändiga. Checklistan ses som 

ett bra säkerhetsverktyg men fullständig följsamhet eftersträvas inte. Även 

anestesisjuksköterskor tillämpar checklistan i den grad de anser rimligt och avstår punkter 

som anses irrelevanta. “Anpassad” checklistan utifrån egen tillämpning efterfrågas av 

respondenter. I tidigare studier framkommer inte anestesisjuksköterskans tillfredsställelse vid 

uppenbara brister i tillämpning utan visar mest de brister som anestesisjuksköterskor 

uppfattar. Samtidigt framträder det i genomförd studie att respondenter önskar en förbättrad 

följsamhet av checklistan samt att de tar stort ansvar för att checklista ska genomföras. Brister 

i genomförande av checklistan uppmärksammas aktivt. Det kan däremot leda till att 

respondenter blir ifrågasatta om de uppmärksammar punkter som inte följs utifrån 

operationsteamets “anpassade” tillämpning. Detta fenomen kan förklaras utifrån King (1981) 

då makt är en väsentlig del i de sociala system som består av beteenden och seder. 

Respondenter accepterar inte hur arbetet utförs i det sociala systemet, operationsmiljön, utan 

påverkar operationsteamet när brister uppmärksammas. Människors perception påverkas av 

omvärlden enligt King (1981). Respondenters uppfattning om checklistans tillämpning 

påverkas av den operationsavdelning hen arbetar på. Författarna till denna studien drar 

slutsatsen att respondenterna uppfattar att en god tillämpning sker trots att tydliga avsteg från 

checklistan sker. En vedertagen tillämpning påverkar över tid uppfattningen om hur 

checklistan ska genomföras, vilket bidrar till att ingen nyorientering eller tillämpning 

eftersöks hos anestesisjuksköterskor.   

 

Checklistan genomförs sämre vid akut operation jämfört med planerad operation. 

Respondenter uppfattar att checklistan används i den utsträckning som den brådskande 

situationen tillåter då den ses som ett hinder. Resultatet överensstämmer med studien av 

Nørgaard et al. (2016) som visar mindre användning och lägre följsamhet av checklistan vid 

akuta operationer. En checklista som begränsar arbetsflödet blir enligt Gillespie et al. (2016) 

en belastning, vilket resulterar i att operationsteamet aktivt avstår från att använda den. 

Samtidigt visar studier av Weiser et al. (2010) och Walker et al. (2012) att checklistan har en 

viktig roll även vid akuta situationer. Vidare menar Walker et al. (2012) att checklistan kan 

genomföras fort, minskar risk för misstag i en stressig situation och gör operationsteamet mer 

fokuserat. Respondenter uppger att en förkortad version av checklistan används vid urakut 

operation och följsamheten bibehålls. Samtidigt menar andra respondenter att den förkortade 

versionen inte genomförs alls samt att checklistan genomförs i samma grad oavsett akut eller 

planerad operation. Författarna till denna studien drar slutsatsen att akut situation inte är 

avgörande för hur checklistan tillämpas utan är personbunden eller beroende av 

operationsteamets inställning. Respondenter som uppfattar samma följsamhet eller följsamhet 

till en förkortad version är de som själva tar ansvar för checklistans genomförande, alternativt 

deltar i operationsteam där checklistan prioriteras. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) ska vård bedrivas på ett patientsäkert sätt. Bristande tillämpning av checklistan 

leder till en mindre patientsäker vård. Enligt Lindwall och von Post (2008) kan etiska 

konflikter uppkomma när operationer genomförs på ett sätt som strider mot den egna moralen. 

Att uppfatta bristande tillämpning av checklistan skapar därmed ett vårdetiskt dilemma hos 

respondenter.  
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God kommunikation är avgörande för att upprätthålla säker och effektiv kirurgi samt anestesi, 

vilket WHO:s checklista fokuserar på (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). En väl 

implementerad och korrekt tillämpning av checklistan ger en patientsäker vård samt minskar 

komplikationsrisken. Därmed kan risk för patientlidande och postoperativa komplikationer 

reduceras. Samhälleliga vinster med minskade kostnader som hör samman med patienters 

vårdskador kan göras. Utifrån patientperspektiv och samhällsperspektiv kan inte egna 

tillämpningar och anpassningar av checklistan anses vara etiskt försvarbara.   

 

I resultatet framkommer önskan om utbildning och uppdaterad kunskap om checklistan. 

Operatörers kunskapsbrist uppfattas bidra till bristfällig tillämpning av checklistan. Resultatet 

visar att mer än hälften, 23 av 34 respondenter, erhållit utbildning i checklistan. Betydligt 

lägre grad av utbildning ses i studien av Rönnberg och Nilsson (2015) som anger att 43 

procent erhållit utbildning. Uppfattning om vad utbildning är varierar, vilket kan påverka 

resultatet i genomförd studie. Muntlig information om checklistan uppfattas ibland som 

utbildning, medan andra inte anser det. Genomgående ses att utbildning endast erhållits vid ett 

tillfälle, oberoende av hur det skett och antal yrkesverksamma år som anestesisjuksköterska. 

Bristande utbildning bekräftas i studien av Rönnberg och Nilsson (2015) där behov av 

grundlig och kontinuerlig utbildning efterfrågas. Anestesisjuksköterskors brist på utbildning 

speglar troligtvis även operationsteamets utbildningsgrad om checklistan (a.a.). Eftersom 

operationsavdelningar har olika rutiner kring tillämpning av checklistan och 

ansvarsfördelning medför det att uppdaterad information måste erhållas vid nyanställning. 

Enligt P. Gustafsson, chefsläkare på LÖF (personlig kommunikation, 12 mars 2018) finns 

ingen tydlig mall för hur introduktionen av checklistan till operationspersonal sker utan kan 

variera i hög grad på olika operationsavdelningar. Däremot anser författarna till genomförd 

studie att okunskap kring hur checklistan ska genomföras inte kan förklara varför operatörer 

avstår från att svara eller uppträder besvärat. Däremot kan operatörers och 

anestesisjuksköterskors egna tillämpningar ha ett samband med bristande kunskap.  

Världsalliansen för patientsäkerhet (2009) menar att anpassning av checklistan kan ske men 

punkter bör inte tas bort, utan istället läggas till. Leaper et al. (2015) menar att 

missuppfattningen om hur checklista kan anpassas påverkar tillämpning och kunskap. 

Följsamhet måste finnas för att checklistan ska ge resultat (a.a). Författarnas slutsats är att 

bristande kunskap om vikten av följsamhet av hela checklistan samt hur egna anpassningar får 

ske kan vara viktiga faktorer som medför att checklistan inte tillämpas som avsett. Därmed 

finns ett stort behov av uppdaterad och kontinuerlig utbildning, vilket helt saknas.  

 

9. Slutsats 

 

Genom att undersöka anestesisjuksköterskors uppfattning om följsamheten av checklistan kan 

kunskap erhållas om hur checklistan tillämpas i praktisk verksamhet. Genomförd studie visar 

att alla delar i checklistan används men med bristande följsamhet. Sign in har högst 

följsamhet medan det framkommer bristande följsamhet i lika grad vid Time out och Sign out 

Denna studie bekräftar i stora delar tidigare forskningsresultat att följsamhet av checklistan är 

bristfällig, vilket styrker studiens kliniska relevans. I genomförd studie framkommer att 

anestesisjuksköterskor uppfattar att checklistans tillämpning är tillfredsställande trots tydliga 

brister. Anestesisjuksköterskors acceptans till en bristande följsamhet visar sannolikt på en 

uppfattning som finns hos övriga medlemmar i operationsteamet. Egna anpassningar och 

tillämpningar av checklistan har samband med okunskap kring hur checklistan ska utföras. 

Kontinuerlig utbildning av checklistan saknas helt. 
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Oklar ansvarsfördelning kring checklistan är tydlig och spelar en viktig roll i hur checklistan 

tillämpas. Efter att resultatet i denna studie framkommit togs åter kontakt med P. Gustafsson, 

chefsläkare på LÖF (Personlig kontakt, 9 mars 2018) som gav information om att en 

reviderad upplaga av checklistan kommer presenteras under sommaren 2018 där tydlig 

ansvarsfördelning i varje del av checklistan framgår. En klar ansvarsfördelning kan minska ett 

av de hinder som bidrar till bristande följsamhet av checklistan. Däremot kvarstår behov av 

utbildningsinsatser för att ge ny kunskap och kontinuerligt uppdatera information till 

operationsteam. Uppfattning om checklistans värde kan genom kunskap förstärkas. Först då 

kan checklistan komma till sin rätt och ge den patientsäkra vård som är syftet med den. 

 

10. Fortsatt forskning 

 

Genomförd studie visar att operatören har en viktig roll för hur checklistan tillämpas. 

Framtida studier där operatörers uppfattning om checklistan samt vilken kunskap och 

utbildning som operatörer har vore intressant. Ny tydligare ansvarsfördelning som väntas 

komma med reviderad checklista gör att framtida studier är av intresse för att utvärdera vilken 

effekt det har på följsamhet av checklistan.   
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Bilaga A 
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Bilaga B 

 

Enkät angående uppfattning kring följsamhet av WHO:s 

checklista   
 

Bakgrundsfrågor 

 

Ålder: __________________ 

 

Kön:    Man □  Kvinna □ 

 

Var arbetar du?  Halmstad □ Varberg □  Mölndal  

 

Hur länge har du arbetat som anestesisjuksköterska? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Har du fått utbildning i WHO:s checklista för säker kirurgi på din arbetsplats? 

    Ja □ Nej □  

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Enkätfrågor 

 

Vi vill undersöka din uppfattning kring följsamheten av WHO:s checklista.   

Checklistan är uppdelad i tre delar ”Sign in”, ”Time out” och ”Sign out”. 

 

I vilken utsträckning genomförs punkterna i checklistans tre delar på din arbetsplats: 

Sign in: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Time out: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sign out: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Vem är ansvarig för att de olika delarna av checklistan genomförs: 

Sign in: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Time out: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Sign out: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Finns det skillnader i följsamhet om du jämför elektiva och akuta operationer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Övriga synpunkter angående följsamhet kring checklistan på din arbetsplats: 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga C 

 

Till dig som verksamhetschef - Information och förfrågan om tillstånd att genomföra studien: 

 

Anestesisjuksköterskors uppfattning kring följsamheten av 

WHO:s checklista för säker kirurgi 

Vårt syfte med studien är att undersöka följsamheten av WHO:s checklista för säker kirurgi ur 

anestesisjuksköterskors perspektiv. Vi avser att genomföra studien på operationsenheterna i 

Halmstad och Varberg. 

Checklistan för säker kirurgi har utformats för att förstärka teamkänslan mellan 

operationspersonalen och öka patientsäkerheten. Det förutsätter att alla delarna i checklistan 

genomförs. Genom att undersöka olika professioners uppfattning kring följsamhet kan 

förbättringsområden urskiljas. 

 

Målgruppen är anestesisjuksköterskor som arbetat kliniskt i mer än 2 år. Uppskattningsvis 

behövs totalt 20 respondenter. Vi avser att använda en enkätundersökning med öppna frågor 

som beräknas ta ca 10 - 20 minuter att besvara. Deltagandet är helt frivilligt och enkäter 

behandlas konfidentiellt. 

 

Studien ingår som en examinationsuppgift i Specialistsjuksköterskeprogrammet, med 

inriktning anestesisjukvård, och kommer att presenteras som en magisteruppsats. Publicering 

kommer ske i databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga arkivet), Länk: http://www.diva-

portal.org. 

 

Vi önskar genomföra studien i samråd med Er efter att Ni lämnat samtycke. 

 
 

Helena Wallin  Helen Axelsson Pira          Rosita Brolin 
Leg. Sjuksköterska                       Leg sjuksköterska Leg sjuksköterska  Fil. Dr., Universitetslektor 

Anestesisjuksköterskestudent Anestesisjuksköterskestudent  Institutionen för Hälso- och 

Helena.Wallin@regionhalland.se     Helen.Axelsson-Pira@regionhalland.se                       Vårdvetenskap,  

     Linnéuniversitetet 

351 95 Växjö 

Rosita.brolin@lnu.se 
0725-941613 

 

 

Vårdvetenskap, 
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Bilaga D  

 

Blankett för medgivande av verksamhetschef  
 

Titel på studien: Anestesisjuksköterskors uppfattning kring följsamheten av WHO:s 

checklista för säker kirurgi. 

 

Er anhållan 

 

⬜ Medges 

⬜ Medges ej 

 

____________________  _____________________ 

Ort   Datum 

 

_______________________________________ 

Underskrift 

 
 
 

___________________________________________________________ 

Namnförtydligande och titel 

 
 
 

______________________________________ 

Verksamhetsområde 
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Bilaga E 

 

Till dig som vårdenhetschef på operationsavdelning - Information och förfrågan om tillstånd 

att genomföra studien: 

 

Anestesisjuksköterskors uppfattning kring följsamheten av 

WHO:s checklista för säker kirurgi 

 

Vårt syfte med studien är att undersöka följsamheten av WHO:s checklista för säker kirurgi ur 

anestesisjuksköterskors perspektiv. Vi avser att genomföra studien på operationsenheter i 

Halmstad, Varberg och Mölndal.  

 

Checklistan för säker kirurgi har utformats för att förstärka teamkänslan mellan 

operationspersonalen och öka patientsäkerheten. Det förutsätter att alla delarna i checklistan 

genomförs. Genom att undersöka olika professioners uppfattning kring följsamhet kan 

förbättringsområden urskiljas.  

 

Målgruppen är anestesisjuksköterskor som arbetat kliniskt i mer än 2 år. Uppskattningsvis 

behövs totalt 20 respondenter. Vi avser att använda en enkätundersökning med öppna frågor 

som beräknas ta ca 10 - 20 minuter att besvara. Deltagandet är helt frivilligt och enkäter 

behandlas konfidentiellt. 

Studien ingår som en examinationsuppgift i Specialistsjuksköterskeprogrammet, med 

inriktning anestesisjukvård, och kommer att presenteras som en magisteruppsats. Publicering 

kommer ske i databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga arkivet), Länk: http://www.diva-

portal.org. 

 

Vi önskar genomföra studien i samråd med Er efter att Ni lämnat samtycke.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Helena Wallin  Helen Axelsson Pira          Rosita Brolin 
Leg. Sjuksköterska                       Leg sjuksköterska Leg sjuksköterska  Fil. Dr., Universitetslektor 

Anestesisjuksköterskestudent Anestesisjuksköterskestudent  Institutionen för Hälso- och 

Helena.Wallin@regionhalland.se     Helen.Axelsson-Pira@regionhalland.se                       Vårdvetenskap,  

     Linnéuniversitetet 

351 95 Växjö 

Rosita.brolin@lnu.se 
0725-941613 
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Bilaga F 

 

Blankett för medgivande av vårdenhetschef  

 

Titel på studien: Anestesisjuksköterskors uppfattning kring följsamheten av WHO:s 

checklista för säker kirurgi 

 

Er anhållan 

 

⬜ Medges 

⬜ Medges ej 

 

____________________  _____________________ 

Ort   Datum 

 

_______________________________________ 

Underskrift 

 
 
 

___________________________________________________________ 

Namnförtydligande och titel 

 
 
 

______________________________________ 

Verksamhetsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga G  
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Till dig som är avdelningschef på operationsavdelning - Information och förfrågan om 

tillstånd att genomföra studien: 

 

Anestesisjuksköterskors uppfattning kring följsamheten av 

WHO:s checklista för säker kirurgi 

 

Vårt syfte med studien är att undersöka följsamheten av WHO:s checklista för säker kirurgi ur 

anestesisjuksköterskors perspektiv. Vi avser att genomföra studien på operationsenheterna i 

Halmstad och Varberg.  

 

Checklistan för säker kirurgi har utformats för att förstärka teamkänslan mellan 

operationspersonalen och öka patientsäkerheten. Det förutsätter att alla delarna i checklistan 

genomförs. Genom att undersöka olika professioners uppfattning kring följsamhet kan 

förbättringsområden urskiljas.  

 

Målgruppen är anestesisjuksköterskor som arbetat kliniskt i mer än 2 år. Uppskattningsvis 

behövs totalt 20 respondenter. Vi avser att använda en enkätundersökning med öppna frågor 

som beräknas ta ca 10 - 20 minuter att besvara. Deltagandet är helt frivilligt och enkäter 

behandlas konfidentiellt. 

 

Vi ber om Er hjälp med att fördela enkäter till vald målgrupp samt att vara behjälplig vid 

insamling och förvaring av enkäterna. 

Studien ingår som en examinationsuppgift i Specialistsjuksköterskeprogrammet, med 

inriktning anestesisjukvård, och kommer att presenteras som en magisteruppsats. Publicering 

kommer ske i databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga arkivet), Länk: http://www.diva-

portal.org. 

 

Vi önskar genomföra studien i samråd med Er efter att Ni lämnat samtycke.  

 

 

 

 
Helena Wallin  Helen Axelsson Pira          Rosita Brolin 

Leg. Sjuksköterska                       Leg sjuksköterska Leg sjuksköterska  Fil. Dr., Universitetslektor 

Anestesisjuksköterskestudent Anestesisjuksköterskestudent  Institutionen för Hälso- och 

Helena.Wallin@regionhalland.se     Helen.Axelsson-Pira@regionhalland.se                       Vårdvetenskap,  

     Linnéuniversitetet 

351 95 Växjö 

Rosita.brolin@lnu.se 
0725-941613 
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Blankett för medgivande av avdelningschef  
 

Titel på studien: Anestesisjuksköterskors uppfattning kring följsamheten av WHO:s 

checklista för säker kirurgi. 

 

Er anhållan 

 

⬜ Medges 

⬜ Medges ej 

 

____________________  _____________________ 

Ort   Datum 

 

_______________________________________ 

Underskrift 

 
 
 

___________________________________________________________ 

Namnförtydligande och titel 

 
 
 

______________________________________ 

Verksamhetsområde 
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Till dig som anestesisjuksköterska på operationsavdelning - Information och förfrågan om 

deltagande i enkätstudie 

 

Anestesisjuksköterskors uppfattning kring följsamheten av 

WHO:s checklista för säker kirurgi 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i ovanstående studie. Syftet med studien är att undersöka 

följsamheten av WHO:s checklista för säker kirurgi ur anestesisjuksköterskors perspektiv. 

 

Checklistan för säker kirurgi har utformats för att förstärka teamkänslan mellan 

operationspersonalen och öka patientsäkerheten. Det förutsätter att alla delarna i checklistan 

genomförs. Genom att undersöka olika professioners uppfattning kring följsamhet kan 

förbättringsområden urskiljas. 

 

Vi har tillfrågat Er avdelningschef och fått godkännande att genomföra studien. 

Du har blivit utvald av avdelningschefen/vårdenhetschefen då du har erfarenhet av att arbeta 

kliniskt som anestesisjuksköterska i mer än 2 år. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att ange orsak. Du 

garanteras konfidentialitet. 

 

Den enkät som används i studien innehåller några få öppna frågor och beräknas ta ca 10 - 20 

minuter att besvara. 

 

Studien ingår som en examinationsuppgift i Specialistsjuksköterskeprogrammet, med 

inriktning anestesisjukvård, och kommer att presenteras som en magisteruppsats. Publicering 

kommer ske i databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga arkivet), Länk: http://www.diva-

portal.org. 

 

Du är välkommen att kontakta oss om Du önskar ytterligare information om studien! 

 

 
Helena Wallin  Helen Axelsson Pira          Rosita Brolin 

Leg. Sjuksköterska                       Leg sjuksköterska Leg sjuksköterska  Fil. Dr., Universitetslektor 

Anestesisjuksköterskestudent Anestesisjuksköterskestudent  Institutionen för Hälso- och 

Helena.Wallin@regionhalland.se     Helen.Axelsson-Pira@regionhalland.se                       Vårdvetenskap,  

     Linnéuniversitetet 

351 95 Växjö 

Rosita.brolin@lnu.se 
0725-941613 
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Samtyckesformulär 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

                                      

Jag har tagit del av informationen om studien ” Följsamhet av WHO:s checklista för säker 

kirurgi – anestesisjuksköterskors uppfattning”, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade 

och samtyckt till deltagande. 

Jag har erhållit information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

________________________________________________________ 

Underskrift av studiedeltagare 

  

  

  

Namnförtydligande, ort, datum 
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