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Abstrakt 

Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner orsakar ett lidande för patienten och 

medför stora kostnader för samhället. En central del i operationssjuksköterskans 

arbete är att ge en säker vård och undvika patientskador i samband med operation. 

Operationssjuksköterskans kompetens inom hygien och att upprätthålla det sterila 

fältet under operation behövs för att förhindra uppkomsten av postoperativa 

sårinfektioner. 

Syfte: Att belysa operationssjuksköterskans erfarenheter av situationer när det 

sterila fältet äventyras intraoperativt och vilka åtgärder som då vidtas. 

Metod: Kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer av 12 

operationssjuksköterskor från ett sjukhus i södra Sverige. Induktiv innehållsanalys 

av Elo och Kyngäs (2008) användes för analys av data. 

Resultat: Studien visar att kommunikation och teamsamverkan är viktigt för att 

operationssjuksköterskan ska kunna upprätthålla det sterila fältet. 

Operationssjuksköterskan måste hela tiden hålla koll på allt som händer i 

operationssalen för att kunna uppmärksamma om det sterila fältet äventyras. Vid 

akuta operationer är steriliteten sekundär då patientens liv är i fara vilket gör att det 

gäller att prioritera. Oförutsägbara händelser kräver kreativitet för att återställa det 

sterila fältet men med åren blir det lättare i alla situationer.  

Slutsats: Operationssjuksköterskan har många erfarenheter av situationer där det 

sterila fältet äventyras. Flera faktorer spelar in i arbetet med att upprätthålla det 

sterila fältet. Forskning som underlättar för operationssjuksköterskan i 

arbetsuppgifterna med att upprätthålla det sterila fältet bör studeras vidare. 

Nyckelord 

Erfarenheter, Kvalitativ, Operationssjuksköterska, Postoperativ sårinfektion, Sterilt 

fält 

 



 

  

Abstract 

Background: Surgical site infections increase suffering for the patient and entails 

great cost for society. The theatre nurse should work to make sure patient safety and 

to avoid patient injuries correlated to the surgery. The theatre nurse competence in 

hygiene and adherence to conduct the sterile field is needed to prevent surgical site 

infections. 

Aim: To describe the theatre nurse experiences of situations where the sterile field 

is jeopardized intraoperative and the actions to prevent it. 

Method: Qualitative design, semi structured interviews with 12 theatre nurses from 

a hospital in southern Sweden. Inductive content analysis by Elo and Kyngäs (2008) 

was used to analyze the data. 

Results: The study shows that communication and teamwork is necessary for the 

theatre nurse to maintain the sterile field. For the same reason the theatre nurse 

needs to be observant of everything going on in the operating room. When the 

patient's life is in danger, sterility comes in second place, and makes it necessary to 

prioritize. Unpredicted situations demands creativity to restore the sterile field but it 

gets easier with work experience  

Conclusion: The theatre nurse has a lot of experiences regarding situations where 

the sterile field is jeopardized. Several factors play a role in maintaining the sterile 

field. Research that facilitates the theatre nurse tasks in maintaining the sterile field 

should be further studied.  
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1 Inledning 
Postoperativa sårinfektioner har länge varit och är än idag ett problem för 

sjukvården. Patienterna som drabbas blir lidande fysiskt under infektionen och blir i 

vissa fall fortsatt försvagade i det dagliga livet. Det påverkar också samhällets 

ekonomi genom bland annat förlängda vårdtider som många gånger skulle kunna 

undvikas (Andersson, Bergh, Karlsson & Nilsson, 2010). Det finns många 

anledningar till att postoperativa sårinfektioner uppkommer, bland annat bristande 

handhavande av sterila instrument och material (Hansen, Loraas & Brekken, 2012). 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning under hösten 2018 låg stort fokus på 

hanteringen av sterilt material vilket är en central del i operationssjuksköterskans 

arbetsuppgifter. Vi började därför granska hur ofta under en operation någon del av 

sterilt material blev kontaminerat och vilka åtgärder som utfördes intraoperativt för 

att upprätthålla det sterila fältet. Det visade sig hända under varje operation. Vi vill 

med denna studie belysa operationssjuksköterskans erfarenheter av situationer och 

åtgärder när då det sterila fältet äventyras intraoperativt. Detta kan ge såväl blivande 

som erfarna operationssjuksköterskor information om situationer där det sterila 

fältet äventyras och vilka åtgärder de måste vidta för att förhindra att 

mikroorganismer sprids. 

2 Bakgrund 

2.1 Operationssjuksköterskans perioperativa arbete 
Den perioperativa vården innefattar enligt Lindwall och von Post (2008) det som 

händer patienten före, under och efter en operation. Operationssjuksköterskan 

behöver ha kunskap om hela det perioperativa förloppet för att kunna ansvara för 

patientens omvårdnad. En uppgift är att göra vården personcentrerad genom att 

skapa en relation med patienten och i vissa fall dennes närstående. Detta kan göras 

genom att utgå ifrån patientens upplevelser och tidigare erfarenheter av operationer 

(Lindwall & von Post, 2008). Fortsättningsvis menar Riksföreningen för 

Operationssjukvård [RFOP] (2016) att operationssjuksköterskan ska ha en 

ledningsfunktion i operationssalen för att förhindra spridning av mikroorganismer. 

Operationssjuksköterskan ska också kommunicera med det opererande teamet för 

ett säkert handhavande av instrument och medicinsk teknik under operationen 

(RFOP, 2016).  

 

Operationssjuksköterskan arbetar i ett team tillsammans med operatör, 

anestesisjuksköterska samt anestesi- och operationsundersköterska (Wæhle, 

Haugen, Søfteland & Hjälmhult, 2012). Det är viktigt att ta tillvara på alla teamets 

kompetenser och att alla samarbetar tillsammans (Quality and Safety Education for 

Nurses [QSEN], 2012). Tollerud et al. (1985) menar att även om det är 

teamverksamhet har operationssjuksköterskan det yttersta ansvaret för att patienten 

inte skall få en postoperativ sårinfektion. Allt eftersom operationssjuksköterskan 
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ökar sin kunskap och skicklighet avanceras möjligheten att utföra sitt arbete, detta 

pågår genom hela det verksamma yrkeslivet. Operationssjuksköterskan använder sig 

av såväl evidensbaserad kunskap som personlig insikt och arbetar för att ge den 

bästa möjliga vård till den individuella patienten (Tollerud et al., 1985). 

Operationsavdelningar i Sverige samt runt om i världen utgår ifrån WHO:s 

checklista för säker kirurgi (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, 2009). 

Checklistan har visat sig minska antalet allvarliga komplikationer och postoperativa 

dödsfall. Flera delar av checklistan innefattar operationssjuksköterskans 

ansvarsområden exempelvis att både operationsområde och instrument är sterila 

inför operationen (RFOP, 2016). 

 

Enligt Alfredsdottir och Bjornsdottir (2008) upplever operationssjuksköterskorna att 

en central del i deras yrkesutövning är att värna om patientsäkerheten, förebygga 

misstag samt undvika patientskador i samband med operation. Kennedy (2013) 

menar att operationssjuksköterskans ansvar med att upprätthålla aseptiken spelar in 

för att patienten inte ska få en postoperativ sårinfektion. Genom att hålla instrument 

och material sterilt intraoperativt minskar operationssjuksköterskan risken att 

patienten får en postoperativ sårinfektion. Föreliggande risk uppkommer exempelvis 

när ett kontaminerat instrument kommer i kontakt med operationssåret. 

Operationssjuksköterskan kan genom rätt handhavande av sterilt material minska 

risken att patienten drabbas av en postoperativ sårinfektion (Kennedy, 2013). 

Operationssjuksköterskan kan med rätt kunskap följa de riktlinjer och 

rekommendationer som finns för upprätthållande av det sterila fältet intraoperativt. 

Operationssjuksköterskan som efterföljer rekommendationer äventyrar inte 

patientsäkerheten i samma utsträckning som de som inte följer rekommendationer 

(Gillispie, Chaboyer, Wallis, Chang & Werder, 2008). Wistrand, Falk-Brynhildsen 

och Nilsson (2018) menar att rekommendationer följs i operationssjuksköterskornas 

dagliga arbete men att tillvägagångssättet, när riktlinjer saknas vid exempelvis att 

drapera inför en operation, varierar mycket. Vidare menar Wistrand et al. (2018) att 

studier på hur det praktiska arbetet med att förebygga postoperativa sårinfektioner 

inte finns att hitta. 

 

2.2 Aseptikens historia 
Misstanken om att sjukdomar sprider sig från människa till människa fanns redan 

under antiken, då sjuka personer bland annat isolerades för att undvika att andra 

skulle bli sjuka. Däremot var det först på mitten av 1800-talet ett samband mellan 

bakterier och sjukdomar uppmärksammades, från och med då räknas aseptiken vara 

född (Melhus, 2013). Ignaz Semmelweis var en läkare som år 1847 upptäckte att 

infektioner kan smitta även indirekt, då han såg att kvinnor som undersökts av 

läkare, som precis innan obducerat döda kroppar, dog i barnsäng. Semmelweis 

införde att patienter endast fick undersökas av personal som tvättat händerna i 

klorvatten och minskade dödligheten rejält med denna åtgärd. Trots det var många 

av Semmelweis kollegor motståndare till hans upptäckt eftersom de ansåg att 

“läkarnas händer var minsann inte smutsiga” (Ericson & Ericson, 2009). En person 

som lyckades införa vårdhygien är sjuksköterskan Florence Nightingale. Under 

Krimkriget år 1854–1856 anlände hon till ett sjukhus i Krim, där det var otroligt 
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smutsigt. Fler dog av infektioner inne på sjukhuset än ute på slagfälten. Nightingale 

städade noga, bytte smutsiga sängkläder och slängde nedsmutsat material. 

Patienterna fick även ligga med ett visst avstånd mellan sängarna (Moberg, 2007). 

Med hjälp av dessa åtgärder minskade dödligheten drastiskt, varför liknande rutiner 

infördes på Nightingales hemsjukhus i London, och senare spreds dessa rutiner även 

till andra sjukhus (Melhus, 2013). Joseph Lister, en kirurg i England på 1800-talet, 

experimenterade med karbolsyra, då han dränkte operationsförband med detta och la 

om operationssåren med dem. Han tvättade också operationsinstrumenten och sina 

händer med karbolsyra, och upptäckte att de postoperativa sårinfektionerna 

minskade. Lister benämns som aseptikens fader (Ericson & Ericson, 2009). 

 

2.3 Sterilitet 
Aseptik innebär att ett föremål ska hanteras på ett sätt så att dess ursprungliga 

renhetsgrad bibehålls (Ericson & Ericson, 2009). En förutsättning för att undvika 

postoperativa sårinfektioner är att allt material som kommer i kontakt med 

operationsområdet är sterilt (Hansen et al., 2012). En ren produkt är egentligen bara 

ren för ögat, medan en höggradigt ren produkt får innehålla max en levande 

organism på tusen produkter. För att definiera en produkt som steril får det inte 

finnas mer än en levande organism på en miljon produkter (Socialstyrelsen, 2006). 

Sterilt material får endast vidröras med sterila handskar eller steril pincett för att 

upprätthålla steriliteten. Om det sterila materialet berörs med något som ej är sterilt, 

till exempel händer utan sterila handskar, räknas inte längre materialet som sterilt 

(Ericson & Ericson, 2009). För att upprätthålla aseptiken behöver smittkedjan och 

dess smittvägar brytas (Hansen et al., 2012). 

 

2.4 Smittvägar 
Bakterier och virus finns enligt Melhus (2013) överallt, och för att undvika smitta 

måste vi lära oss att hantera dess smittvägar. Alla bakterier och virus orsakar inte 

infektion, men i de fall de gör det kan det ge förödande konsekvenser. Infektioner 

uppkommer av att bakterier eller virus, kommer i kontakt med människans vävnader 

(Melhus, 2013). Smittan överförs enligt Ericson och Ericson (2009) via kontakt-, 

luftburen, blodburen, peroral eller vektorsmitta. De vanligaste smittvägarna i en 

operationssal är kontaktsmitta och luftburen smitta (Hansen et al., 2012). 

Kontaktsmittan kan enligt Ericson och Ericson (2009) vara både indirekt och direkt, 

där indirekt innebär att smittan når vävnaden via en mellanhand, till exempel ett 

instrument. Direkt kontaktsmitta är att smittan, till exempel ett infekterat sår på 

handen, kommer i kontakt med vävnaden direkt. Luftsmittan sprider sig till sina 

värdceller med hjälp av droppar, vilket kallas droppsmitta, men även via bland annat 

damm och hudfragment (Ericson & Ericson, 2009). Hosta och nysningar innehåller 

upp till 20 000 droppar, och kan fastna på material som senare kommer i kontakt 

med ett operationssår (Melhus, 2013). Eftersom dropparna som bildas när en person 

hostar eller nyser är små och lätta, aerosoler, svävar de i luften ett tag innan de faller 

ner på till exempel golvet eller operationsinstrument. Smittvägarna måste brytas för 

att på bästa sätt förebygga postoperativa sårinfektioner (Hansen et al., 2012).  
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2.5 Postoperativ sårinfektion 
Inom svensk sjukvård är en av de vanligaste komplikationerna vårdrelaterade 

infektioner. Urinvägsinfektioner är den vanligaste men tätt därefter kommer 

postoperativa sårinfektioner och pneumoni (Melhus, 2013). På grund av för kort 

uppföljningstid, uppföljning sker oftast endast en månad in i det postoperativa 

skedet, är det svårt att fastställa exakt hur många som drabbas av sårinfektioner 

postoperativt. Av de som genomgår en operation får ca 2–3% en postoperativ 

sårinfektion, totalt står de postoperativa sårinfektionerna för ungefär 20% av alla 

vårdrelaterade infektioner (Andersson et al., 2010; Sveriges Kommuner och 

Landsting [SKL], 2018). Postoperativa sårinfektioner är förknippade med förlängd 

vårdtid på sjukhus, återinläggningar och användande av antibiotika. Detta medför 

ökade kostnader för samhället (Socialstyrelsen, 2006).  

 

2.5.1 Preventivt arbete mot postoperativ sårinfektion 
Många olika faktorer spelar in vid uppkomsten av infektioner relaterade till 

operation. För att förhindra att luftströmmar från omgivningen för med sig 

mikroorganismer in i operationssalen hålls ett övertryck i ventilationen (Hansen et 

al., 2012). Andersson, Petzold, Bergh, Eriksson och Nilsson (2014) poängterar att 

ventilationssystemet har en avgörande effekt på luftens kvalitet och därmed 

patientsäkerheten. Detta garanterar dock inte ren luft utan flera andra faktorer spelar 

också in. Enligt Panahi, Stroh, Casper, Parvizi och Austin (2012) virvlar partiklar 

och mikroorganismer upp från golvet vid varje dörröppning, vilket kan leda till en 

postoperativ sårinfektion. Vidare menar de att trafiken in och ut ur en operationssal 

därför bör vara så liten som möjligt. Enligt Aholaakko och Metsälä (2015) är 

följsamheten för rekommendationer om att hålla dörrar stängda under operation 

samt hur många personer som vistas i operationssalen bra. PRISS (ProtesRelaterade 

Infektioner Ska Stoppas) expertgrupp 4 visar att för varje person i operationssalen 

ökar mängden bakteriebärande partiklar, varför det är viktigt att hålla antalet 

personer i operationssalen nere (Andersson et al. 2015).  

 

Enligt Hansen et al. (2012) ska täta arbetskläder användas på en 

operationsavdelning för att minska spridningen av hudpartiklar i luften. Det finns 

evidensbaserade nationella rutiner som beskriver vilken klädsel som är godkänd att 

som personal använda på operationsavdelningen. Preoperativ handdesinfektion skall 

också utföras inför operation. Socialstyrelsen (2006) ger förslag på två olika 

metoder för hur dessa skall genomföras. Desinfektionsmedlet som används till 

händerna skall vara godkänd enligt svensk standard och gnidas in på huden i 1,5–3 

minuters tid för effekt. Tillvägagångssätt för hur steril rock samt sterila handskar tas 

på inför en operation för att behålla utsidan steril beskrivs av Hansen et al. (2012). 

Rekommendationer om att använda dubbla handskar (The Association of 

periOperative Registered Nurses [AORN], 2007) bör följas då studier visar att 

handskperforation är vanligt förekommande (Tanner & Parkinson, 2009). Ganczak 

och Szych (2007) menar att följsamheten att använda handskar under operation är 

stor. En orsak till det goda resultatet antas vara en väl etablerad tradition. Däremot 

är följsamheten att använda annan skyddsutrustning såsom glasögon och munskydd 

sämre. De sjuksköterskor med vidareutbildning följer rekommendationer och 
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riktlinjer bättre (Ganczak & Szych, 2012).  

 

I operationssalen förbereds det sterila fältet. Detta sker med till exempel 

klorhexidinsprit 5 mg/mL som operationssjuksköterskan applicerar med sterila 

kompresser och steril peang för att tvätta av det tilltänkta operationsstället (Hansen 

et al., 2012). Vissa operationssjuksköterskor torkar det sterila fältet torrt efter 

desinficering (Wistrand et al., 2018) vilket är emot rekommendationer då det sterila 

medlet måste torka av sig själv för att ha fullgod effekt (Hansen et al., 2012). Att 

förbereda operationsfältet med drapering, sterila dukar, är operationssjuksköterskans 

uppgift. Detta görs för att förhindra att mikroorganismer tar sig från hud som ej 

blivit desinficerad till operationssåret (Hansen et al., 2012). AORN (2006) ger 

rekommendationer på vilka material som skall användas till drapering, materialet 

som används skall skydda patienten, det opererande teamet och operationssalen. 

Materialet skall kontrolleras inför användning så att exempelvis datum på 

förpackningen ej utgått och att förpackningen är hel vid kontroll före öppning. 

Steriliteten på materialet kan annars inte garanteras. Av samma anledning får det ej 

finnas glipor i operationsfältet och det bör finnas gott om tid till drapering för att 

undvika att det sterila fältet äventyras (Hansen et al., 2012). Fortsättningsvis finns 

det många fler anledningar till att postoperativa sårinfektioner uppkommer och hur 

operationssjuksköterskan bör förebygga för att undvika dem. WHO:s 

rekommendationer innefattar följande; preoperativ dusch, håravkortning, 

blodglukoskontroll, antibiotikaprofylax, upprätthålla normovolemi, perioperativ 

syrgasbehandling, såromläggning och antimikrobiella suturer (Allegranzi et al., 

2016).  

 

2.6 Patientens upplevelse av att ha en postoperativ sårinfektion 
Att få en postoperativ sårinfektion kan påverka patienten negativt och innebära ett 

lidande. Andersson et al. (2010) beskriver att patienterna med postoperativ 

sårinfektion upplever ett sjukdomslidande. Lidandet uppstår i form av fysisk och 

psykisk smärta, men även emotionella och sociala aspekter tas upp. Infektionen kan 

också vara väldigt smärtsam och vissa patienter beskriver smärtan som olidlig. 

Dessutom är det många som drabbas av en depression, speciellt om infektionen 

pågår under en längre tid eller till och med ger kroniska besvär. Beroende på vilken 

typ av postoperativ sårinfektion patienten har eller har haft kan det även innebära en 

stress över det sociala livet, att inte kunna arbeta som vanligt vilket också påverkar 

ekonomin (Andersson et al., 2010). Många patienter känner också en samvetsskuld 

över att behöva lägga ansvar över vardagliga uppgifter på sina anhöriga. Att 

anhöriga blir inblandade kan också innebära förändrade relationer. Anhöriga till 

patienter med postoperativa sårinfektioner kan uppleva stress och bli påverkade av 

att se sina närstående lida (Tanner, Padley, Davey, Murphy & Brown, 2012). 

Överlag beskriver både patienter och anhöriga, i samband med en postoperativ 

sårinfektion, känslor av hopplöshet, bitterhet och känsla av att inte bli tagna på 

allvar av sjukvården. För vissa går lidandet snabbt över men för andra kan den pågå 

i flera år (Andersson et al., 2010; Tanner et al., 2012).  
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3 Teoretisk referensram 
Studien utfördes med ett vårdvetenskapligt perspektiv som grund. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att vårdvetenskapen bidrar till att förbättra vårdandet. 

Författarna till den här studien har valt att fokusera på Katie Erikssons (2015) 

vårdvetenskapliga kärnbegrepp lidande. Då steriliteten i operationssalen äventyras 

finns det en risk att patienten får en postoperativ sårinfektion. Det kan innebära ett 

onödigt lidande för patienten, både fysiskt och psykiskt. För att få en bättre 

förståelse för hur patienten påverkas subjektivt är det detta begrepp som kommer att 

diskuteras i resultatdiskussionen. Detta kan ge operationssjuksköterskan vägledning 

i hur viktigt det är att upprätthålla det sterila fältet genom att förebygga 

postoperativa sårinfektioner och på så sätt hindra att patienten försätts i ett onödigt 

lidande.  

 

3.1 Lidande 
Försämrad hälsa och livskvalitet kan enligt Eriksson (2015) leda till ett lidande. 

Lidande utgör en del av människan. Att lida är något subjektivt och kan inte 

jämföras med andra människor. Lidande brukar delas in i tre olika varianter, 

nämligen vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Ett vårdlidande kan främst 

uppstå då patienten känner ett orättvist bemötande i vården, men kan också innebära 

det lidande som infinner sig efter till exempel en postoperativ komplikation 

(Eriksson, 2015). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan ett vårdlidande begränsa 

patienten i dess vardagliga liv, på samma sätt som ett sjukdomslidande eller 

livslidande kan göra. De tre begreppen hänger ihop på det sätt att ett vårdlidande på 

grund av en postoperativ sårinfektion kan bidra till ett sjukdomslidande, vilket i sin 

tur kan leda till ett livslidande. Med tanke på detta är det som 

operationssjuksköterska viktigt att förebygga postoperativa sårinfektioner genom att 

bland annat upprätthålla aseptiken intraoperativt. Arman (2017) menar vidare att ett 

lidande är inte bara något som syns utåt. En lidande patient kan drabbas av till 

exempel hjärtklappning, kallsvettning och snabb, ytlig andning, men det är också 

viktigt att uppmärksamma de symtom som inte går att observera. Arman (2017) 

redogör fortsatt för att patienter som genomgått eller genomgår ett lidande ibland 

undviker känslomässig kontakt med personer runt omkring sig och ger ett sken av 

att de mår bättre än vad de faktiskt gör. Hon beskriver vidare att personer med 

lidande ofta blockerar och stänger av känslor för att kunna hantera och uthärda 

vardagen. Känslor som kan uppkomma vid ett lidande är till exempel känsla av 

osäkerhet och nervositet samt obehag över att inte längre ha kontroll över sin kropp. 

I ICN:s etiska kod (ICN 2005) beskrivs att två av sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden är att förebygga sjukdom och lindra lidande.  

 

4 Problemformulering 
Postoperativa sårinfektioner är idag ett problem för patienten såväl som samhället. 

Det kan innebära en förlängd vårdtid samt en försämrad livskvalitet för patienten. 
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Flera faktorer spelar in i att motverka postoperativa sårinfektioner. En av dem är att 

upprätthålla steriliteten vilket mestadels ligger i operationssjuksköterskans ansvar. 

Det finns många studier som belyser olika delar av vad som påverkar 

mikroorganismers förekomst och spridning i operationssalen. Även mycket 

forskning om vilka riktlinjer som finns att använda sig av i upprätthållande av det 

sterila fältet samt hur de efterföljs. Däremot saknas forskning om 

operationssjuksköterskans praktiska arbete med att upprätthålla det sterila fältet 

intraoperativt. Det är därför viktigt att närmare studera operationssjuksköterskans 

erfarenheter av situationer där det sterila fältet äventyras intraoperativt och vilka 

åtgärder som då vidtas. 

 

5 Syfte 
Syftet var att belysa operationssjuksköterskans erfarenheter av situationer när det 

sterila fältet äventyrats intraoperativt och vilka åtgärder som då vidtas. 

 

6 Metod 

6.1 Design 
En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med holistiskt förhållningssätt och 

induktiv ansats genomfördes för att besvara studiens syfte. Kvalitativ forskning 

fokuserar på att genom tolkning av uttryck ta reda på hur och varför något inträffar. 

Att förstå innebörden av det någon säger i intervjun är det viktigaste (Rienecker & 

Jørgensen, 2018). Utifrån ett holistiskt perspektiv kunde operationssjuksköterskans 

erfarenheter, uppfattningar och upplevelser runt syftet studeras (Henricson & 

Billhult, 2017; Polit & Beck, 2017). Genom att utgå ifrån en induktiv ansats har 

författarna objektivt samlat in informanternas levda erfarenhet utifrån dess helhet 

(Henricson & Billhult, 2017; Patel & Davidson, 2011; Polit & Beck 2017) 

 

6.2 Urval 
Verksamhetschefen på en operationsavdelning i södra Sverige förfrågades om 

tillstånd att genomföra studien på berörd avdelning (Bilaga 1). Vårdenhetschefen på 

avdelningen hjälpte till att muntligt informera och dela ut informationsbrev (Bilaga 

2) till operationssjuksköterskor, bland annat med information om att informanterna 

skulle ta med sig en situation där det sterila fältet äventyrats. 

 

Urvalet av informanter skedde enligt ett lämplighetsurval, vilket enligt Polit och 

Beck (2017) innebär att lämpliga och tillgängliga informanter tillfrågades om delta i 

studien. Det bestämdes i förväg att 10–15 intervjuer skulle genomföras. 

Informanterna valdes därför slumpmässigt ut ur lämplighetsurvalet då 

lämplighetsurvalet genererade för många informanter. Enligt Thomsson (2010) är 

det lätt att fortsätta intervjua, trots att materialet är tillräckligt för att besvara syftet, 
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om det finns informanter tillgängliga. Det är därför bra att i förväg ha bestämt hur 

många intervjuer som ska genomföras. Tillräckligt med data är enligt Polit och Beck 

(2017) insamlad när materialet uppnår mättad data. Mättad data upplevdes insamlad 

efter två pilotintervjuer samt åtta intervjuer. Därefter utfördes ytterligare två 

intervjuer för att verifiera att mättad data erhållits. För att få ett för studien 

representativt urval användes inklusions- och exklusionskriterier (Polit & Beck, 

2017). Inklusionskriterierna för att delta i studien var att vara legitimerad 

operationssjuksköterska. Operationssjuksköterskor som inte var aktiva i yrket 

exkluderades. Inga ytterligare kriterier fanns. 

 

Urvalsgruppen innehöll tillslut 12 kvinnliga operationssjuksköterskor med en 

medelålder på 36,6 år och ett åldersspann mellan 27 och 61 år. De var alla aktiva 

inom yrket och hade arbetat som operationssjuksköterskor inom olika områden i 

0,5–39 år med ett medelvärde på 7 år.  

 

6.3 Datainsamling 
För att få svar på studiens syfte utfördes individuella semistrukturerade intervjuer. 

Detta innebär enligt Patel och Davidsson (2011) att informanterna intervjuas var för 

sig och får samma frågor, men inte nödvändigtvis i samma ordning. Frågorna 

utformades med fokus på att operationssjuksköterskan skulle belysa situationer som 

uppstår och åtgärder som vidtas när det sterila fältet äventyras intraoperativt. På 

detta sätt kunde operationssjuksköterskans erfarenheter inom ämnet identifieras. 

Frågorna sammanställdes i en intervjuguide (Bilaga 3). 

 

För att undersöka om frågorna formulerats på ett relevant sätt och för att öva 

intervjuteknik samt avgöra hur lång tid intervjuerna skulle ta genomfördes två 

pilotintervjuer (Danielson, 2017; Patel & Davidsson, 2011). Informanterna i 

pilotintervjuerna valdes ut på samma kriterier som övriga informanter och varje 

författare genomförde en pilotintervju var. Detta gjordes för att pilotintervjuerna 

skulle kunna inkluderas i studien om de ansågs svara på syftet. Efter de genomförda 

pilotintervjuerna kom informanterna med feedback på frågorna. I enlighet med den 

feedback som erhållits behölls intervjuguiden i befintlig form utan några 

förändringar. Pilotintervjuerna kunde således inkluderas i studien. 

 

Information gick via vårdenhetschefen ut till ca 30 operationssjuksköterskor på 

avdelningen. Det var tänkt att informanten själv skulle få välja tid och plats för 

intervjun. Tillslut ordnades dock, tillsammans med vårdenhetschefen, en dag då 

intervjuerna kunde genomföras på sjukhuset. Operationssjuksköterskorna som var i 

tjänst under dagen fick information av vårdenhetschefen om att intervjuerna 

genomfördes i två olika rum i anslutning till operationsavdelningen. Av de som ville 

medverka intervjuades tio stycken informanter. Innan intervjun började erbjöds 

informanterna möjlighet att ytterligare en gång läsa igenom informationsbrevet, för 

att sedan skriva under att de tagit del av informationen (Bilaga 4). För att inte sätta 

informanterna i underläge medverkade endast en av författarna vid varje intervju. 

Varje författare genomförde sex intervjuer var. Intervjuernas längd var ca 20–25 

minuter. 
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Operationssjuksköterskorna som valde att delta i studien gav alla samtycke till att 

spela in intervjun. Intervjuerna spelades in med en smartphone och transkriberades 

därefter ordagrant, eftersom Polit och Beck (2017) menar att det underlättar när 

materialet sedan ska analyseras. 

 

6.4 Dataanalys 
Intervjuerna analyserades utifrån Elo och Kyngäs (2008) kvalitativa innehållsanalys. 

Enligt Lundman och Graneheim (2017) fokuserar den kvalitativa innehållsanalysen 

på att tolka texter, till exempel transkriberade intervjuer, inom bland annat 

vårdvetenskap. 

 

Elo och Kyngäs (2008) innehållsanalys användes för att kunna analysera och tolka 

informanternas underliggande budskap. Den delas in i tre faser: förberedelsefasen, 

organiseringsfasen och rapporteringsfasen. Under förberedelsefasen samlades 

materialet in och transkriberades ordagrant. Dessa transkriberingar lästes enskilt 

igenom flera gånger för att inte missa något viktigt. I organiseringsfasen plockade 

författarna enskilt ut meningsbärande enheter som sedan jämfördes och diskuterades 

tillsammans för att se om de svarade till studiens syfte. Därefter genomfördes öppen 

kodning och kodning där en tydligare översikt av materialet skapades genom 

färgkodning. Kodningen utfördes tillsammans och sorterades därefter utifrån 

likheter och skillnader. Koderna sammanställdes sedan till underkategorier och 

ordnades därefter in i generiska kategorier. När det ej längre var möjligt att dela in 

materialet i fler underkategorier och generiska kategorier avslutades 

organiseringsfasen. Rapporteringsfasen utfördes och resulterade i sju 

underkategorier och tre generiska kategorier. Resultatet redovisades med citat från 

informanterna. En siffra vid citatet visar vilket citat som kommer från vilken 

informant. Se tabell 1 för exempel på hur analysen har genomförts. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsbärande 

enhet 

Öppen 

kodning 

Kod Underkategori Generisk 

kategori 

det är ju viktigt att 

man har folk runt 

omkring som ser för 

det är ju inte alltid att 

jag ser eller märker 

det, och då är det ju 

jätteviktigt att man 

har folk runt omkring 

som faktiskt kan säga 

till, både läkare och 

undersköterskor och 

narkossköterskor 

Viktigt 

med folk 

runt 

omkring 

som också 

kan säga 

till när 

något 

osterilats. 

Samarbeta 

med folk 

runt 

omkring 

sig 

Samarbete för 

att underlätta 

arbetet 

Gemensamt 

arbete för 

sterilitet 

Men asså det gäller 

ju att ha koll på sina 

grejer. Dels 

instrument, sina 

bord, men också 

själva det sterila 

fältet som är runt 

patienten. 

Att ha koll 

på sina 

saker, både 

bord, 

instrument 

och det 

som är runt 

patienten.  

Ha koll på 

saker 

omkring 

sig 

Ha koll och 

kontroll 

Ansvar för 

det sterila 

fältet 

… det handlar ju om 

liv då så då får man 

ju blunda eh och så 

får man stöta till med 

antibiotika från andra 

hållet många gånger. 

De är ju så man kan 

inte mer än göra det 

bästa då för att 

patienten ska 

överleva.  

När det 

handlar om 

liv, får 

blunda och 

göra det 

bästa för 

patienten 

Prioritera 

för 

patientens 

överlevnad 

Steriliteten är 

inte alltid 

viktigast 

Verka för 

patientens 

säkerhet 
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Författarna gick in i analysen med medvetenhet om sin egen förförståelse inom 

ämnet, eftersom det finns en risk att förförståelsen kan leda till ett resultat med egna 

tolkningar grundade på egna erfarenheter (Kristensson, 2014). Tidigare 

arbetserfarenhet inom vårdyrket samt verksamhetsförlagd utbildning till 

operationssjuksköterskor bidrog till denna förförståelse. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen var författarna med om att det sterila fältet 

äventyrades och att operationssjuksköterskan utförde åtgärder för att upprätthålla 

det sterila fältet och på så sätt även patientsäkerheten. Genom att diskutera och 

reflektera över denna förförståelse minskar enligt Polit och Beck (2017) risken att 

resultatet påverkas. 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) ska en studie godkännas av en 

etikprövningsnämnd om resultatet förväntas handla om personlig integritet och 

säkerhet. En etisk egengranskning genomfördes enligt Etikkommittén Sydost 

(Bilaga 5) för att bedöma om studien behöver prövas av en etisk kommitté. Studien 

bedömdes ej behöva någon ytterligare etisk prövning eftersom inga känsliga 

personuppgifter skulle samlas in (Personuppgiftslagen, SFS 1998:204). Kontakt togs 

med verksamhetschefen på berörd klinik för att få ett skriftligt godkännande att 

genomföra studien. Även vårdenhetschefen på vald avdelning fick information om 

studiens genomförande. Operationssjuksköterskorna fick, i samband med att de blev 

tillfrågade om att delta i studien, ett informationsbrev. I informationsbrevet 

underrättades informanterna om studiens syfte, att deltagandet var helt frivilligt 

samt att materialet skulle hanteras konfidentiellt. Informanterna hade rätt att avsluta 

medverkandet när som helst utan att ange skäl. Informanterna fick också 

information om att materialet kommer att förstöras när studien är genomförd. För att 

säkerställa att de tagit till sig informationen fick de skriva under ett 

samtyckesformulär (Kjellström, 2017). Detta gjordes enligt 

Helsingforsdeklarationens (2018) fyra etiska krav om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. 

 

Inför en studie ska det enligt Kjellström (2017) alltid göras en riskanalys för att 

skydda deltagarna. En risk med denna studie var att konfidentiella uppgifter skulle 

kunna läcka ut till exempelvis kollegor, vilket kunde göra att kollegor ifrågasätter 

informanten. Dock skyddades deltagarna av att det endast var författarna till studien 

samt handledaren som hade tillgång till materialet. Dessutom efterfrågades inga 

datum eller personuppgifter, vilket gjorde att det inte gick att härleda informationen 

till vem som eventuellt äventyrat steriliteten. Det fanns också en risk att deltagarna 

inte svarade sanningsenligt på frågorna då det kan vara svårt att prata om egna 

misstag eller riskera att prata negativt om verksamheten på arbetsplatsen. Kjellström 

(2017) menar att det finns en risk med intervjustudier då informanterna kan 

påverkas negativt eller att negativa känslor kan väckas. Därför utformades frågorna i 

intervjuguiden på ett sätt där detta undveks (Kjellström, 2017). En nytta med studien 

var att få en vägledning i hur operationssjuksköterskor vidtar åtgärder då det sterila 

fältet äventyrats. Detta kan medföra en ökad trygghet hos nyutbildade 

operationssjuksköterskor att få veta att dessa situationer uppstår även hos erfaren 
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personal, och ge inblick i hur de åtgärdas. Genom att öka kunskapen om att 

situationer där steriliteten äventyras uppkommer kan det bli lättare att förebygga 

postoperativa sårinfektioner orsakade av bristande sterilitet, och på så sätt öka 

patientsäkerheten.  
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7 Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i tre generiska kategorier; Gemensamt arbete för 

sterilitet, Ansvar över det sterila fältet och Verka för patientens säkerhet, med 2–3 

underkategorier i varje kategori, se figur 1. 

 

 

Figur 1. Samtliga kategorier från innehållsanalysen. Från vänster till höger: 

underkategori och generisk kategori 
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7.1 Gemensamt arbete för sterilitet 
Att ha kommunikation och samarbete med hela operationsteamet under operationen 

var av stor vikt för operationssjuksköterskan. Teamet ska gemensamt kunna hjälpas 

åt vid situationer när det sterila fältet äventyras. 

 

7.1.1 Kommunikation med övriga teamet 

Kommunikation med teamet behövs för att upprätthålla det sterila fältet 

intraoperativt. Det är viktigt att kommunicera med samtliga i teamet, till exempel 

med undersköterskan för att få hjälp att få fram nytt material då något kontamineras.  

 

“Det kan ju vara att att jag ser att någon går emot eller att operatören har 

varit emot med huvudet på det här, men då säger man ju högt att ‘jag vill 

ha en ny handduk med tejp’ för du gick emot här och så gör man i ordning 

det” 

Informant 3 

 

Kommunikationen behövs för att påminna varandra om att något har kontaminerats 

även om åtgärder inte kan tas. Exempelvis ett lamphandtag ovanför 

operationsbordet som kontamineras av någons mössa men ej sitter tillgängligt för att 

återställa. Då krävs information från hela teamet att påminna varandra om att något 

som brukar vara sterilt är kontaminerat. För att överhuvudtaget kunna genomföra en 

operation sterilt och patientsäkert krävs en god kommunikation med operatören. 

 

7.1.2 Samarbete för att underlätta arbetet 

Samarbetet mellan professionerna är något som fungerar bra. Det är svårt att vara 

uppmärksam på allt som pågår i operationssalen. Att ha andra runt sig som kan säga 

ifrån om något kontamineras uppskattas av operationssjuksköterskan. Det är ett 

öppet klimat i operationssalen och alla hjälps åt för att upprätthålla steriliteten för att 

nå samma mål.  

 

“För det är ju ändå viktigt den kvaliteten vi har då får man ju liksom hjälpa 

till liksom och det är ju för deras skull, operatörerna med, liksom, så att det 

inte händer någonting med patienten i det långa loppet.”  

Informant 1 

 

Teamet strävar tillsammans mot att operationen skall vara lyckad och utan 

komplikationer. Både undersköterskor och operatörer hjälper till då något äventyrar 

det sterila fältet. Operatörerna är medvetna om att de ibland bryter det sterila fältet 

och ber då om hjälp för att återställa det som kontaminerats, exempelvis ett par 
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handskar. En operationssjuksköterska hade dock blivit emotsagd av en operatör i sitt 

arbete med att upprätthålla det sterila fältet. I det fallet upplevde 

operationssjuksköterskan obehag eftersom hon tog det som sitt ansvar att 

upprätthålla det sterila fältet medan en kollega motarbetade henne och hon kunde då 

inte påverka sin situation. En annan operationssjuksköterska uppgav sig uppleva att 

vid stressade situationer kan operatören slänga ifrån sig instrument så att de riskerar 

att kontamineras. Detta är en risk för patientsäkerheten då samarbetet i 

operationssalen hamnar vid sidan av.  

 

7.2 Ansvar över det sterila fältet 
Att vara uppmärksam och ta sitt ansvar som operationssjuksköterska upplevs bli 

lättare med tiden. Som nyutexaminerad är det mycket att hålla koll på men då olika 

situationer uppstår under åren blir det lättare att ha en överblick över det som pågår 

runt om i salen och att säkra upp det sterila fältet vid kontaminering. 

 

7.2.1 Ha koll och kontroll 

För att kunna upprätthålla ett sterilt fält krävs uppmärksamhet på allt som händer 

runt om i operationssalen. Det är viktigt att hålla koll på sig själv, ha kontroll över 

sina instrument och andra föremål. Samtidigt behöver operationssjuksköterskorna 

vara uppmärksamma på de andra sterilklädda och icke sterilklädda i operationssalen 

som av misstag kan stöta till något som kontamineras. 

 

“ ... man får ha ögon i nacken också, man får vara med o titta så att ingen 

rör runt omkring på salen och sådär också, går för nära eller går emot eller 

sådär”  

Informant 5 

 

Operatörerna, oavsett erfarna eller oerfarna, har inte alltid koll på hur viktig 

steriliteten är och deras fokus hamnar ibland på andra saker än steriliteten. Det är 

vanligt att sterilklädd personal tar på något som inte är sterilt, exempelvis rättar till 

sitt munskydd eller petar upp sina glasögon. Som operationssjuksköterska är det 

viktigt att vara uppmärksam på sådana händelser eftersom personer ofta gör sådant 

omedvetet. En vanligt förekommande situation är att någon sterilklädd flyttar på 

eller startar en operationslampa och därmed kontaminerar sig själv.  

 

Instrument, diatermier eller sugar kan trilla ner från det sterila fältet och bli 

kontaminerade. Det är viktigt att vara uppmärksam på att instrumenten eller 

föremålen av misstag inte återförs till det sterila fältet igen. Förutom att ha koll på 

annan personal och sina instrument är det tvunget att vara medveten om var 

operationssjuksköterskan själv har varit eller tagit. Operationssjuksköterskan är hela 

tiden vaksam på att det sterila fältet sköts som det ska för att skydda patienten.  
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7.2.2 Tryggare med åren 

Ju längre tid operationssjuksköterskan varit aktiv i yrket desto tryggare blir hen med 

att hålla koll på vad som händer runt om i operationssalen. Detta innebär att det med 

arbetslivserfarenhet blir lättare att ha en överblick över operationen och det som 

pågår runt omkring. Nya operationssjuksköterskor i yrket känner en osäkerhet för 

vilket tillvägagångssätt de ska använda för att lösa problem när det sterila fältet 

kontamineras. Ju mer erfaren operationssjuksköterskan blir desto lättare är det att 

hitta nya lösningar och nya åtgärder för att upprätthålla det sterila fältet. 

 

“Det kanske var svårare i början för då hade man ju så mycket att hålla 

koll på. Så det blir ju bättre och bättre ju tryggare man blir, när man har 

koll på sina saker så blir man ju mer med, liksom, vad operatörerna gör och 

vad som händer” 

Informant 1  

 

7.3 Verka för patientens säkerhet 
Händelser som äventyrar det sterila fältet kräver kreativitet för att återställa. Vissa 

händelser är mer förekommande än andra och därför lättare att åtgärda. Vid de 

tillfällen där patientens liv är i fara måste steriliteten läggas åt sidan. Det finns hela 

tiden en medvetenhet i teamet och alla arbetar åt samma mål.  

 

7.3.1 Steriliteten är inte alltid viktigast 

Vid akuta operationer och operationer på traumapatienter kommer steriliteten i 

andra hand. Först och främst gäller det att rädda patientens liv. 

Operationssjuksköterskan gör sitt bästa för att i förebyggande syfte få 

operationsfältet sterilt. Ibland saknas tiden eller utrymmet för att uppnå ett helt 

sterilt fält.  

 

“... akut blödning i ljumsken, och då fick dom hålla tryck på ljumsken, ända 

fram egentligen tills operatören skulle sätta kniven där. … den som höll 

trycket fick ta på sig en steril handske på den andra handen och så hade jag 

dränkt in en kompress med klorhexidin så, och då tog han den och bara 

bytte, och då blev det i alla fall lite tryck där med lite sprit. … men det var 

ju självklart inte 100%-ig sterilitet där då” 

Informant 6 

 

För det mesta finns tiden till att tvätta och drapera det sterila fältet även inför akuta 

operationer men komplikationer kan uppkomma under operationens gång och 

utgöra ett hot mot patientens liv. Att behöva klippa upp drapering för att komma åt 

att sätta dit, till exempel, ett thoraxdrän och på så sätt aktivt kontaminera det sterila 
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fältet är något operationsteamet är medvetna om. Om ett instrument under en akut 

operation kontamineras, men behöver användas för att rädda livet på patienten, 

väljer operationssjuksköterskan att avvakta med åtgärd tills det akuta skedet är över. 

Därefter byts det material som kontaminerats ut så fort som möjligt. Vid akuta 

kejsarsnitt finns inte tiden att steriltvätta operationsfältet, då dras det endast över en 

steril drapering. 

 

Det finns en medvetenhet i hela teamet om att ingen kan garantera eller hålla sig till 

det sterila fältet vid akuta operationer. Alla i teamet arbetar mot målet att rädda 

patienten och därför är steriliteten sekundär vid dessa tillfällen. 

 

7.3.2 Ovisshet leder till noggrannhet 

Mycket oförutsägbart kan hända under en operation och då krävs en kreativitet för 

att upprätthålla säkerheten kring det sterila fältet. Operationssjuksköterskorna hade 

varit med om att insekter befunnit sig på det sterila uppdukningsbordet i 

operationssalen. Då de inte kunde veta var insekten varit, och på så sätt hur mycket 

som kontaminerats, byttes för säkerhets skull hela uppdukningsbordet ut eller 

täcktes över med en ny steril handduk.  

 

”En insekt som kröp på mitt bord … för när man inte vet så får man tänka 

vad kan ha hänt? Då får man gå runt hela cirkeln liksom”.  

Informant 7 

 

Vid några tillfällen hade operationssjuksköterskorna varit med om att den sterila 

draperingen runt operationssåret blivit utsatt för svettdroppar från opererande 

personal. Då vidtogs åtgärden att torka bort dropparna samt täcka över med ny steril 

handduk. Vid något tillfälle hade svettdroppen hamnat rakt ner i operationssåret och 

det åtgärdades genom att spola såret rikligt med natriumklorid och suga upp 

resterna. 

 

Det har också hänt att det ej städats ovanpå operationslampan. Efter att 

operationsfältet är steriltvättat och draperat har damm virvlat ner på det sterila fältet. 

För säkerhets skull har åtgärd då vidtagits, med att tvätta och drapera om helt från 

början, för att vara säker på att steriliteten hålls. 

 

Det upplevdes av informanterna att det var operationssjuksköterskan som var mest 

noggrann med att hålla det sterila fältet och att de tog det på sitt ansvar att 

uppmärksamma, informera och åtgärda när något kontaminerats. 

 

7.3.3 Skydda mot det osynliga 

Eftersom det är trånga utrymmen i operationssalen händer det oavsiktligt att både 

sterilklädd personal och sterila instrument kontamineras. Till exempel kan en 
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sterilklädd person stöta till eller röra vid något icke sterilt, en icke sterilklädd person 

kan stöta till det sterila området m.m. Detta åtgärdas genom att täcka med ny 

drapering, byta ut handskar eller använda steril tejp för att återställa det sterila fältet.  

 

Att draperingen lossnar, glider undan eller blir kontaminerad på grund av vätskor 

från operationssåret inträffar också. Då är operationssjuksköterskan tvungen att 

säkra upp med nya sterila dukar och steril tejp. Dessa åtgärder vidtas, tillsammans 

med byte av handskar, när något vasst instrument perforerar handskar eller 

drapering. 

 

“Till exempel om man går emot de sterila borden som vi har då kanske man 

behöver sätta över en handduk där för att skydda det. Det kan ju vara att 

någon stöter emot ens klädsel att man får sätta en sån här extra arm på sig. 

Sen kan det vara att man går emot ryggen eller så, då kan man ju tejpa där 

också med handdukar och så. Ja och sen är de väl om man märker att nåt 

instrument blir osterilt då får man ju ta bort det då och ta in nåt nytt.” 

Informant 12 

 

Instrument som kontamineras intraoperativt byts ut till nya sterila eller läggs undan 

återstående del av operationen. Slangar eller andra instrument som trillat ner på 

golvet byts även de ut. Dörröppningar rör upp partiklar som far runt i 

operationssalen. Detta är en risk, för även om partiklarna inte syns kan de leda till 

kontaminering. För att motverka detta försöker operationssjuksköterskan 

tillsammans med annan personal hålla nere antalet dörröppningar. 

 

De ovanstående händelserna är återkommande risker som inträffar intraoperativt. 

Samtliga operationssjuksköterskor är vana vid att utföra arbetsuppgifter som 

återupprättar det sterila fältet vid denna sortens kontaminering, de uppger att det 

tillhör normala händelser som inträffar ofta.  

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Från början var planen att genomföra en kvantitativ enkätstudie men efter samtal 

med handledare samt handledningsgrupp bestämdes att en kvantitativ metod inte 

skulle kunna besvara syftet på ett representativt sätt. Därför genomfördes istället en 

semistrukturerad intervjustudie med kvalitativ design som inriktning. Enligt Polit 

och Beck (2017) fokuserar kvalitativ forskning på beskrivningar, uppfattningar och 

upplevelser. Intervjuer är en bra metod att använda för att förstå en situation 

(Danielson, 2017) därför bedömdes intervjuer kunna ge en ökad trovärdighet till 

studien genom en djupare förståelse av operationssjuksköterskors erfarenheter. 

Tillsammans med den induktiva ansatsen som enligt Alvesson och Sköldberg (2017) 

går ut på att om ett samband kan tas fram ur en mängd material anses informationen 
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giltig.  

 

Alla intervjuer förutom pilotintervjuerna genomfördes på en och samma arbetsplats, 

vilket skulle kunna minska studiens överförbarhet, då informanterna kommer från 

samma grupp (Polit & Beck, 2017). Dock arbetade informanterna i pilotintervjuerna 

inte på samma ställe som övriga informanter men samtidigt var resultatet från 

pilotintervjuerna liknande de övriga. Informanterna hade även stor spridning i både 

ålder och erfarenhet samt gav varierande svar på intervjufrågorna. Detta talar för att 

resultatet ändå är brett och kan överföras till andra sammanhang. 

 

Polit och Beck (2017) menar att det inte finns några regler för hur många 

informanter som behövs. För att få ett trovärdigt resultat genomfördes ytterligare två 

intervjuer, när mättad data upplevdes insamlad, för att kontrollera att ingen ny 

information som kunde svara på syftet tillkom (Polit & Beck, 2017). Dessa 

resulterade i liknande information som tidigare intervjuer. Inklusions- och 

exklusionskriterierna som valdes anses ge studien trovärdighet då de resulterade i ett 

representativt urval av informanter. Hade fler kriterier valts hade det varit svårare att 

få den information som behövdes för att svara på syftet. 

 

För att öka intervjuguidens tillförlitlighet utfördes två pilotintervjuer. Danielson 

(2017) menar att genom pilotintervjuer samt transkribering av dessa kan 

intervjuguiden bedömas relevant eller visa sig behöva justeras. Pilotintervjuerna 

transkriberades och intervjuguiden reviderades inte då det transkriberade materialet 

ansågs ge svar på syftet med studien. Efter diskussion med handledare om det 

transkriberade materialet förstärktes denna uppfattning. Lundman och Graneheim 

(2017) menar att genom att använda sig av en extern forskare ökar studiens 

pålitlighet då instrumentet blivit ytterligare validerat. 

 

Att datainsamlingen inte gick till som författarna från början tänkt sig kan ses som 

en svaghet i studien. Dock menar Billhult (2017) att datainsamlingen inte alltid går 

till som det från början är tänkt. Det viktigaste är att materialet som samlas in svarar 

på syftet och att informanterna samtidigt representerar inklusions- och 

exklusionskriterierna för studien vilket tyder på att datainsamlingen ändå är pålitlig. 

Att studien genomfördes på arbetsplatsen under arbetstid kan ha underlättat för 

informanterna att tacka ja till att medverka i studien. Däremot kan de på grund av 

andra arbetsuppgifter känt sig stressade att slutföra intervjun. För att förhindra 

upplevelsen av stress tillfrågades informanterna hur lång tid de hade till förfogande, 

på så sätt visade författarna att de tog informanternas avsatta tid i beaktning 

(Danielson, 2017). Vid intervjuerna deltog dessutom endast en av författarna och en 

informant vilket gynnar datainsamlingen genom att informanten inte hamnar i 

underläge. Danielson (2017) menar att detta ofta leder till en neutral stämning där 

informant och intervjuare är jämlika vilket kan tillföra att informanten slappnar av 

mer. Att ha tagit detta i beaktning gör studien mer trovärdig. Informanterna 

informerades av vårdenhetschefen om tidpunkt då intervjuerna skulle genomföras 

och fick därefter välja om de ville delta eller inte. Detta kan ha medfört att 

informanterna hade svårare att avböja deltagande men ingen av informanterna 

upplevdes ovilliga att medverka i eller fullfölja studien. Dessutom blev alla 
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informanter, innan intervjun påbörjades, informerade om att de när som helst kunde 

avbryta intervjun vilket enligt Danielson (2017) är viktigt att poängtera. Detta ökar 

studiens tillförlitlighet. 

 

Enligt Polit och Beck (2017) bör en intervju lyssnas igenom direkt efter 

genomförandet i syfte att uppmärksamma fel i ljudupptagningen samt för att 

förbättra intervjuteknik och eventuellt ge förslag på följdfrågor till nästa intervju. Då 

intervjuerna genomfördes löpande under en dag fanns ej tidsutrymme att lyssna på 

intervjuerna förrän alla var genomförda. Detta kan ha medfört att studiens 

trovärdighet påverkats men då resultatet, vid analysen, visat sig svara på studiens 

syfte anses intervjuguide och intervjuteknik varit väl bearbetade från början. 

 

Intervjuerna spelades in på smartphone vilket kan ha uppfattats som oprofessionellt 

av informanterna då dessa var författarnas personliga telefoner. Dock gav alla 

informanter samtycke till inspelningen vilket Danielson (2017) anser lämpligt. 

Dessutom ger en inspelning en stor fördel vid analysen av intervjuerna då dessa kan 

transkriberas ordagrant (Polit & Beck, 2017) vilket ökar studiens trovärdighet. 

 

Enligt Danielson (2017) bör transkriberingar göras så nära inpå intervjuerna som 

möjligt då intervjuaren fortfarande har en klar bild av informantens gester och 

kroppsspråk vilket kan förenkla analysarbetet Intervjuerna genomfördes på löpande 

band vilket därför kan ses som en svaghet med studien. Däremot transkriberades de 

ordagrant följande dag vilket ökar transkriberingarnas tillförlitlighet. 

Transkriberingen skedde enskilt och meningsbärande enheter plockades även de ut 

enskilt för att sedan jämföras. Resterande meningsbärande enheter diskuterade 

utifrån syftet och valdes därefter bort eller inkluderades. För att öka studiens 

trovärdighet rekommenderar Elo et al. (2014) att analysen genomförs enskilt till att 

börja med för att sedan följas upp av resterande författare. Innehållsanalysen 

genomfördes därefter tillsammans vilket enligt Polit och Beck (2017) innebär att 

studiens tillförlitlighet ökar. Handledaren var också här involverad och gav 

vägledning i den fortsatta analysen vilket också ökar studiens tillförlitlighet 

(Lundman & Graneheim, 2017). En analystabell har infogats i metodavsnittet och 

citat har använts i resultatet. Elo et al. (2014) menar att detta tillför trovärdighet till 

studien. Läsaren får genom tabellen en uppfattning om hur analysprocessen gått till 

samt genom citaten möjlighet att bedöma att innehållet i intervjuerna tolkats rätt. 

 

Studiens pålitlighet hänger bland annat på att forskaren informerar läsaren om sin 

egen förförståelse (Priebe & Landström, 2017). Författarna till denna studie hade 

varit yrkesverksamma inom vården i två respektive sex år samt genomfört både 

studier och tre veckor verksamhetsförlagd utbildning inom operationssjukvård 

vardera då studien påbörjades. Fortsättningsvis menar Priebe och Landström (2017) 

att forskaren själv skall reflektera över vilken betydelse förförståelsen kan ha vid 

insamlandet av data samt i dataanalysen. Därför gick författarna till denna studie in 

med en medvetenhet om sin förförståelse. Däremot menar Alvesson och Sköldberg 

(2017) att det behövs en kännedom om ämnet som studeras för att kunna tolka data 

som samlas in. Dock ska materialet tolkas objektivt utifrån det som faktiskt sagts 

och antaganden om vad som avsetts sägas bör undvikas. Genom att reflektera över 
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hur författarnas inblandning inverkat på materialet samt vara kritisk till det och sin 

egen förförståelse har risken för feltolkning minimerats. Tillsammans med en 

beskrivning av hur studien genomförts ökar dess tillförlitlighet, trovärdighet och 

kvalitet.  

 

Inför studien utfördes en riskanalys för att skydda informanterna från etiska 

dilemman. Enligt Danielson (2017) är det viktigt att informera om att informanten 

när som helst kan välja att avsluta intervjun, att frågorna som ställs är utformade i 

relevans till syftet med studien och frivilliga att svara på. Informanterna 

informerades också om att materialet till studien raderades efter transkribering, 

hanterades konfidentiellt samt att ingen enskild individ skulle kunna identifieras när 

uppsatsen publicerats. Innan intervjun påbörjas bör informanten godkänna 

upplägget med intervjun (Danielson, 2017). Informanterna redogjorde för 

händelseförloppet så som de upplevt det vilket kan uppfattas som att de hänger ut 

sina kollegor. Dock pekade ingen av informanterna ut eller namngav någon enskild 

person. Detta tyder på att informationen gjort att de kände sig trygga med att de 

uppgifter som lämnades inte skulle härleda tillbaka till dem. De kunde därför prata 

fritt om sina upplevelser vilket gör att studiens trovärdighet ökar. 

 

8.2 Resultatdiskussion  
Studiens resultat genererade tre huvudkategorier med tydliga huvudfynd i varje 

kategori. Operationssjuksköterskans erfarenheter med att upprätthålla det sterila 

fältet innefattar kommunikation och samarbete, att hålla koll på hela det sterila fältet 

och allt i operationssalen samt att välja vad som behöver prioriteras intraoperativt. 

Resultatet diskuteras utifrån Katie Erikssons (2015) vårdvetenskapliga begrepp 

lidande. 

8.2.1 Gemensamt arbete för sterilitet 

God kommunikation samt ett bra samarbete med övriga i operationsteamet ansågs 

vara viktigt för operationssjuksköterskorna i föreliggande studie för att kunna 

upprätthålla det sterila fältet. Detta överensstämmer med tidigare forskning som 

menar att operationssjuksköterskan leder arbetet i operationssalen genom att 

kontinuerligt interagera med operationsteamet för att utöva säker och god vård 

(Kelvered, Öhlén & Gustafsson, 2012). Bristande kommunikation och ett icke 

fungerande samarbete i operationsteamet utgör en risk för patientsäkerheten vilket 

kan leda till ett patientlidande (Christian et al., 2006; Sandelin & Gustafsson, 2015). 

Tidigare studier visar att många operationssjuksköterskor upplever brister i 

avseendet kommunikation och teamsamarbete (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; 

Prati & Pietrantoni, 2013; Wauben et al., 2010). 

 

Att arbeta mot ett gemensamt mål där alla teammedlemmar har patientsäkerheten 

som största fokus är enligt Ingvarsdottir och Halldorsdottir (2018) viktigt. Resultatet 

i föreliggande studie visar att kommunikation används för att upprätthålla det sterila 

fältet och att samarbetet upplevs fungera bra. Främst var det kommunikationen med 

operatören som framkom i intervjuerna. Kommunikationen som utbyts med 

undersköterskan i operationssalen handlar mestadels om att få upp nytt material 
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vilket även Mitchell et al. (2011) har kommit fram till. Sandelin och Gustafsson 

(2015) beskriver att undersköterskan fungerar som operationssjuksköterskans högra 

hand och i de fall där undersköterskan och operationssjuksköterskan arbetat många 

år tillsammans behövs inte längre verbal kommunikation. Då räcker det att 

operationssjuksköterskan tittar på eller utför en diskret gest för att undersköterskan 

ska veta vad som behövs tas upp. Upplevelsen av att det är ett öppet klimat där alla 

hjälps åt och vågar säga ifrån om något kontamineras framkom i föreliggande 

studie. Ingvarsdottir och Halldorsdottir (2018) belyser vikten av att säga till om 

något går fel intraoperativt så att åtgärder kan tas för att öka patientsäkerheten. Här 

kan närhetsetiken spela en roll då den enligt Sandman och Kjellström (2013) 

innebär att alla människor är beroende av varandra, så också operationsteamet. 

Dock innebär närhetsetiken att det finns en risk för maktutövning, vilket är något 

som bör undvikas (Sandman & Kjellström, 2013). Fortsättningsvis menar 

Ingvarsdottir och Halldorsdottir (2018) att det inte alltid är populärt att säga ifrån 

men att det är för patientens bästa operationssjuksköterskan gör det. Föreliggande 

resultat är liknande då en operationssjuksköterska blev emotsagd av operatören. 

Hennes åsikt var att hon då tagit sitt ansvar och informerat samt försökt åtgärda 

situationen där det sterila fältet äventyrades. Läkarens agerande kan i sin tur 

förklaras med det etiska motivationsproblemet (Sandman & Kjellström, 2013), som 

innebär att människor ofta vet hur de bör agera men på grund av stress eller andra 

skäl kan agera fel i en situation. Läkaren borde här ha använt sig av dygdetiken för 

att på ett etiskt korrekt sätt bemöta operationssjuksköterskan när hon utövade sitt 

ansvar (Sandman & Kjellström, 2013). Operationssjuksköterskan känner sig enligt 

Blomberg, Bisholt, Nilsson och Lindwall (2015) ansvarig för patientsäkerheten och 

steriliteten i operationssalen. Genom att informera operationsteamet om viktiga 

intraoperativa händelser bidrar operationssjuksköterskan till en patientsäker vård 

och kan tillsammans med teamet förebygga postoperativa sårinfektioner. En 

postoperativ sårinfektion kan vara smärtsam samt leda till orkeslöshet, vilket gör att 

patienten får svårt att ta hand om sig själv och behöver hjälp av anhöriga för att 

klara vardagen. Detta gör att patienten förlorar kontrollen samtidigt som de får 

skuldkänslor gentemot familjen (Hassel, Andersson, Koinberg & Wennström, 2016; 

Sanger et al., 2014). Skuldkänslorna som uppstår kan enligt Eriksson (2015) vara en 

bidragande faktor till ett livslidande. Tillsammans med smärtan och orkeslösheten 

som en postoperativ sårinfektion kan innebära utsätts patienten för ett 

sjukdomslidande som hade kunnat undvikas.  

 

8.2.2 Ansvar över det sterila fältet 

En av operationssjuksköterskans viktigaste uppgifter är att garantera en steril miljö 

under operationen. Genom att hela tiden hålla ett vakande öga på om de andra i 

teamet kontaminerar något sterilt av misstag samt genom att hålla koll på sina 

instrument och andra föremål förebyggs uppkomsten av postoperativa sårinfektioner 

(Blomberg et al., 2015; Kelvered et al., 2012; Redaelli, 2018). I föreliggande 

resultat kan utläsas att operationssjuksköterskorna, av liknande anledning, håller 

koll på samma saker.  

 

Att operationssjuksköterskan är medveten om vikten av att upprätthålla det sterila 
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fältet för att skydda patienten mot postoperativa sårinfektioner framgår i flera 

studier (Blomberg et al., 2015; Kelvered et al., 2012), så också i föreliggande. 

Postoperativa sårinfektioner har utöver patientlidande också negativa effekter på 

samhället där den ökade vårdkostnaden är mest central (Socialstyrelsen, 2006). 

Enligt Jenks, Lauren, McQuarry och Watkins (2014) förlängs sjukhusvistelsen, för 

de patienter som drabbas av en postoperativ sårinfektion, tre gånger mer än för de 

som inte drabbas. Det bidrar till en ökad kostnad för samhället och den drabbade 

upptar även en vårdplats som en annan patient kan tänkas behöva. Dessutom 

upplever hospitaliserade patienter att deras privatliv begränsas (Thorup, Hougaard, 

Blindum & Sørensen, 2018). I de fallen där patienten dessutom behöver en 

reoperation på grund av den postoperativa sårinfektioner kan även andra operationer 

skjutas upp (Jenks et al., 2014). Detta kan innebära ett lidande även för de patienter 

vars operationer skjuts upp (Dadaş & Eti-Aslan, 2004), eftersom ett vårdlidande 

uppstår då patienten känner sig orättvist behandlad av vårdpersonalen (Eriksson, 

2015). Patienter som trots sin postoperativa sårinfektion inte behöver läggas in på 

sjukhus kan fortfarande behöva transport till och från sjukhuset eller hjälp från 

hemsjukvård för att lägga om det infekterade såret (Hassel et al., 2016). På grund av 

detta är det av största vikt att operationssjuksköterskorna fortsatt håller koll på det 

sterila fältet för att på så sätt kunna förebygga uppkomsten av postoperativa 

sårinfektioner. 

 

Operationssjuksköterskor är mer benägna att uppleva sig ensamma om att hålla koll 

på att regler och följsamhet i operationssalen respekteras än operatören, som tycker 

att misstag åtgärdas på lämpligt sätt (Prati & Pietrantoni, 2013). Christian et al. 

(2006) menar att operationssjuksköterskornas många uppgifter och kontrollansvar 

kan leda till en för hög arbetsbörda. I föreliggande resultat tar 

operationssjuksköterskan upp flera saker som måste hållas koll på för att 

upprätthålla det sterila fältet. Trots att det med arbetslivserfarenhet blir lättare att ha 

en överblick intraoperativt kan tänkas att detta ibland leder till stressade situationer 

vilket andra studier påvisar (Christian et al., 2006; Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 

2018). Ingvarsdottir och Halldorsdottir (2018) menar att stress tillsammans med 

avbrott och störningar hindrar operationssjuksköterskan från att utöva patientsäker 

vård. Detta blir mer påtagligt när operationssjuksköterskan behöver hålla extra koll 

på oerfaren personal (Redaelli, 2018). Är det relevant att operationssjuksköterskan 

ska behöva uppleva denna extra stressen? Om vi utgår ifrån etiska problem, som 

Sandman och Kjellström (2013) tar upp, blir svaret nej. Stressen beror förmodligen 

på strukturproblem som enligt Sandman och Kjellström (2013) har med 

organisationen att göra. Operationssjuksköterskan hindras från att utöva en säker 

vård, trots att hennes normer och värderingar förhoppningsvis säger henne att hon 

bör göra det. Detta är inget operationssjuksköterskan kan hållas ansvarig för utan 

det är kanske så att vi måste anpassa organisationen istället. Det kan då tänkas att 

den koll över det sterila fältet som operationssjuksköterskan upplever sig behöva ha 

tar fokus från vårdandet av patienten. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

ska patienten erhålla en vård av hög kvalitet. Operationssjuksköterskan har därför 

ett ansvar att utföra en god och patientsäker vård (RFOP, 2011). Genom att minska 

avbrott och distraktioner minskar även stressen. Tillsammans med förbättrad 

dokumentation om negativa händelser kan det ge operationssjuksköterskan 
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möjlighet att förbättra sitt arbete (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). Genom att 

hela teamet blir varse om sin del i upprätthållandet av det sterila fältet kan 

operationssjuksköterskans känsla av att vara ensam i detta minskas. 

Operationssjuksköterskan kan då fokusera på vårdandet. Detta leder till att 

postoperativa sårinfektioner förhindras och därmed minskar enligt Eriksson (2015) 

också risken för vårdlidande.  

 

8.2.3 Verka för patientens säkerhet 

Mitchell et al. (2011) beskriver att operationssjuksköterskan ser sig som patientens 

advokat och ytterst ansvarig för patientsäkerheten. Detta inkluderar att upprätthålla 

steril standard, följa riktlinjer och prioritera rätt. I föreliggande studie framkom att 

operationssjuksköterskorna gör sitt bästa för att prioritera steriliteten men att det, vid 

akuta situationer, kan vara nödvändigt att lägga den åt sidan. Det viktigaste är att 

rädda liv. Att upprätthålla det sterila fältet, för att förhindra postoperativa 

sårinfektioner, får komma i andra hand. Författarna har inte hittat några studier om 

hur operationssjuksköterskan bemöter prioriteringen vid akuta situationer. Däremot 

påvisas att en dubbel preoperativ tvätt av operationsområdet minskar risken för 

postoperativ sårinfektion (Morrison et al., 2016). Vid akuta kejsarsnitt där området 

ej steriltvättas överhuvudtaget fördubblades risken att drabbas av en postoperativ 

sårinfektion, jämfört med vid elektiva kejsarsnitt, där området steriltvättas 

(Różańska et al., 2018). 

 

Att inte steriltvätta operationsfältet vid akuta kejsarsnitt beskrivs i föreliggande 

resultat. Tanner et al. (2012) menar att patienter som lider av en postoperativ 

sårinfektion efter ett kejsarsnitt upplevde det som en börda då hon samtidigt hade ett 

barn att ta hand om. Den nyblivna mamman var orolig över att utveckla en 

förlossningsdepression och kände dessutom en stress över att tillfriskna snabbt då 

hon skulle behöva ta hand om barnet själv när hennes partner gick tillbaka till 

arbetet igen. Dessa känslor är känslor som Eriksson (2015) menar kan bidra till ett 

onödigt sjukdomslidande, vilket bör förhindras. Borde operationssjuksköterskan 

tillsammans med operationsteamet därför lägga större vikt vid prioriteringen av det 

sterila fältet vid akuta operationer för att förhindra postoperativa sårinfektioner? En 

försening av ett akut kejsarsnitt kan bland annat leda till skador på, eller dödsfall av, 

det nyfödda barnet som en följd av syrebrist (Montan, 2017). Att prioritera livet 

måste ändå gå i första hand. Utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv spelar det ingen 

roll vilka konsekvenser handlandet har i situationen så länge utgången blir den bästa 

för så många som möjligt (Sandman & Kjellström, 2013). Eriksson (2015) menar att 

ett vårdlidande kan uppstå då vårdpersonalen agerar utan att vara medveten om 

vilka konsekvenser det medför. Patienter som lidit av en postoperativ sårinfektion 

framhåller, utöver alla svårigheter som tillkommer, sin tacksamhet över att vara vid 

liv. De beskriver hur begränsningarna som tillkommit har fått dem att uppskatta de 

små sakerna i livet (Hassel et al., 2016; Tanner et al., 2012). 

Operationssjuksköterskan tillsammans med operationsteamet anses därför göra rätt i 

att lägga steriliteten som andra prioritering i akuta fall då det handlar om att rädda 

liv.  
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Operationssjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav att de känner att de har det 

största ansvaret för att det sterila fältet upprätthålls. I kompetensbeskrivningen för 

operationssjuksköterskor står det att operationssjuksköterskan ska ansvara för att 

hygieniska och aseptiska principer sköts, men också att teamet ska samarbeta med 

varandra för att på bästa sätt ge patienten en god och säker vård (RFOP, 2011). 

Dessutom är operationssjuksköterskans ansvar enligt ICN (2005) att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Om steriliteten upprätthålls 

så att postoperativa sårinfektioner kan förhindras undviks på så sätt ett onödigt 

lidande för patienten. 

 

8.3 Slutsats 
Föreliggande studie påvisar att operationssjuksköterskorna har många situationer att 

dela med sig av där det sterila fältet äventyras. Vidare spelar flera faktorer så som 

kommunikation, uppmärksamhet och prioriteringar in i operationssjuksköterskans 

arbete med att återställa det sterila fältet vid kontaminering. Genom att studera 

situationer där det sterila fältet äventyras, och åtgärderna som då vidtas, närmare 

kan operationssjuksköterskans arbete med att upprätthålla det sterila fältet 

effektiviseras. Tidigare studier inom kommunikation och samarbete handlar 

mestadels om instrumenthantering och vikten av att operationssjuksköterskan är 

följsam och kan läsa av vilket instrument kirurgen vill ha härnäst. Mer forskning 

behövs utifrån operationssjuksköterskans perspektiv på hur kommunikation och 

samarbete underlättar arbetet med att upprätthålla det sterila fältet.  
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Samtyckesformulär för verksamhetschef 

 

Vi heter Amanda Sätermark och Anita Tiljander, och läser till 

operationssjuksköterskor på Linnéuniversitetet Växjö. Vi är nu i full gång 

med att skriva vår magisteruppsats med syftet att undersöka vilka åtgärder 

operationssjuksköterskan vidtar för att upprätthålla det sterila fältet 

intraoperativt. Detta kommer att undersökas via intervjuer. Vi vill att endast 

operationssjuksköterskor deltar i dessa intervjuer. 

 

Eftersom bristande sterilitet kan leda till postoperativa sårinfektioner och 

därmed ett lidande för patienten anser vi att detta är ett viktigt område att 

undersöka. I studien hoppas vi kunna genomföra 8–12 intervjuer med 

operationssjuksköterskor.  

 

Vi vill med detta brev be om tillstånd att få genomföra dessa intervjuer med 

operationssjuksköterskor från din operationsavdelning. De 

operationssjuksköterskor som väljer att delta i studien kommer att få 

information via ett informationsbrev samt skriva under ett informerat 

samtycke. Att delta i intervjuerna är helt frivilligt och deltagarna kan när som 

helst under intervjun avbryta utan att ange skäl till varför. Deltagarna 

kommer själva att få välja tid och plats. Intervjuerna kommer spelas in och 

sedan transkriberas, men materialet kommer att hanteras konfidentiellt. Vi 

studenter tillsammans med vår handledare Maria Henricson är de enda som 

kommer att hantera materialet. Materialet kommer att förstöras när studien är 

genomförd och inga namn eller sjukhus kommer att nämnas i studien.  

 

Tack på förhand för din hjälp! 

Amanda Sätermark 

och  

Anita Tiljander 

 

Studien godkännes: 

Ort och datum 

 

_____________________________________ 

Verksamhetschef, sjukhus 

 

_____________________________________ 
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Information om examensarbete 

Operationssjuksköterskans arbete med att upprätthålla det sterila fältet 

intraoperativt. 

 

Till dig som arbetar som operationssjuksköterska på operationsavdelning. 

 

Bakgrund och Syfte 

Operationssjuksköterskans kompetens innefattar att upprätthålla det sterila 

fältet intraoperativt för att förhindra att patienten får en postoperativ 

sårinfektion. Forskning visar att 2–3% av patienter som genomgår operation 

får en postoperativ sårinfektion och att detta får konsekvenser för patienten, 

anhöriga och samhälle. Däremot finns lite forskning om 

operationssjuksköterskans arbete att upprätthålla det sterila fältet. 

Syftet med studien är att beskriva operationssjuksköterskans erfarenheter av 

situationer där det sterila fältet äventyras intraoperativt. 

 

Tillfrågan om deltagande 

Du tillfrågas att delta i studien eftersom att du är aktiv opererande 

operationssjuksköterska och har erfarenhet av att upprätthålla det sterila 

fältet intraoperativt. Vi vill intervjua dig om dina erfarenheter och önskar att 

du i förväg har tänkt ut en situation du varit med om där det sterila fältet 

äventyrades under en ortopedisk eller kirurgisk operation. Intervjun kommer 

att spelas in på band. Dina svar och resultat kommer att behandlas 

konfidentiellt så att inga obehöriga kan ta del av dem. Deltagandet i studien 

är frivilligt och du kan avstå från deltagande eller när som helst avbryta din 

medverkan i studien utan att ange orsak. 

 

Hantering av data 

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en magisteruppsats inom 

ramen för kursen Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med 

inriktning akutsjukvård vid Linneuniversitet, Växjö. När resultatet från 

studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 

Materialet kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd.  

Vi kommer att ta kontakt med dig under vecka 6 för att planera in en 

eventuell intervju. Du väljer själv en tid och plats som passar dig. 

 

Kontakt och svar på frågor om studien ges av: 

Amanda Sätermark  

Anita Tiljander  

Handledare: Maria Henricson  

 

Med vänlig hälsning, 

Amanda Sätermark & Anita Tiljander 
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INTERVJUGUIDE   

 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som operationssjuksköterska? 

 

Inom vilken typ av kirurgi har du arbetat? Vad är du inriktad på nu? 

 

Huvudfrågor 

Berätta om en situation där det sterila fältet äventyrades eller där instrument 

kontaminerades intraoperativt, och vad du då vidtog för åtgärder (inom 

ortopedi/kirurgi). 

 

Har du varit med om någon situation där patientens operationsfält blev direkt 

utsatt för kontaminering (inom ortopedi/kirurgi)? Berätta vad som hände. 

 

Berätta om ett tillfälle där du sett att något kontamineras och vidtagit åtgärd 

utan att informera hela teamet (inom alla typer av operationer). 

 

Avslutande fråga 

Finns det något mer du vill tillägga? 
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Skriftligt samtycke till medverkan i intervjustudien 

“Operationssjuksköterskans arbete med att upprätthålla det sterila 

fältet intraoperativt” 

 

Jag har informerats om studiens syfte, att deltagandet är anonymt och helt 

frivilligt samt hur materialet kommer att hanteras.  

 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien: 

 

 

Underskrift och namnförtydligande 

 

___________________________________________________________ 

 

Ort och datum 

 

___________________________________________________________ 
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Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare.   
Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 

(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa 

eller sexualliv). 

  x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 

led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

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

innebär en uppenbar risk att påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

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

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
  x 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 

(GDPR- ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 
x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 

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

etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 

medverkan klart framgår. (För studier med deltagare under 

15 år krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 

skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till forskningsperson. Vidare 

framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta 

påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och handledare) 
x   
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