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Sammanfattning  

Bakgrund: Operationssjukvården kännetecknas av en högteknologisk arbetsmiljö 

där operationssjuksköterskan har ett stort ansvar för patienten. Fokus är att se och 

skydda hela patienten för att förebygga vårdlidande till följd av vårdskada. Genom 

att ha ett vakande öga på omgivningen kan olika riskfaktorer förebyggas. Det finns 

omfattande forskning som berör området, men det är sparsamt studerat utifrån 

operationssjuksköterskans erfarenheter och hur hen anser att olika faktorer pre- och 

intraoperativt kan påverka patientsäkerheten.  

Syfte: Syftet var att utifrån operationssjuksköterskans erfarenheter synliggöra  

faktorer som påverkar patientsäkerheten pre- och intraoperativt. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes i enlighet med Bettany-

Saltikov och McSherry (2016). För att få en djupare tolkning och förståelse av valt 

problemområde användes en induktiv och kvalitativ ansats. I analysen ingick tolv 

stycken vetenskapliga artiklar som sammanställdes till ett resultat.  

Resultat: Resultatet visade att det fanns många faktorer som spelade en betydande 

roll för patientsäkerheten, både pre- och intraoperativt. Fyra huvudkategorier 

framkom i resultatet; arbetsmiljöns betydelse, teamets betydelse, planering och 

förberedelse och yrkesspecifik kompetens.  

Slutsats: Att arbeta som operationssjuksköterska innebar att ha fullt fokus på både 

patienten och omgivningen för att på så vis förebygga riskfaktorer. Det fanns flera 

faktorer som påverkade patientsäkerheten pre- och intraoperativt, både positiva och 

negativa. En faktor var att arbetsmiljön speglades av hög arbetsbelastning och stress 

vilket var ett stort bekymmer. En annan faktor visade att samarbetet inom 

operationsteamet påverkades av hur vi bemöter varandra. Genom att bemöta 

varandra med respekt främjades ett gott samarbete och därmed en säkrare vård.  
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Abstract  

Background: The surgical care is characterized by a hich-tech work environment 

where the operating theatre nurse has a great responsibility for the patient. The focus 

is on seeing and protecting the entire patient in order to prevent suffering of the 

patient as a result of adverse event. By keeping a watchful eye on the environment 

various risk factors can be prevented. There is a lot of research that concerns the 

area, but it is very sparingly studied on the basis of the operating theatre nurse 

experiences and how they consider that different factors pre- and intraoperatively 

affect patient safety.  

Purpose: The purpose was to make visible factors that affect patient safety pre- and 

intraoperatively, based on operating theatre nurse experiences. 

Method: A systematic literature review was conducted in accordance with Bettany-

Saltikov and McSherry (2016). In order to get a deeper interpretation and 

understanding of the chosen problem area, an inductive and qualitative approach 

was used. The analysis included twelve scientific articles that were compiled into a 

result. 

Result: The result showed that there were many different factors that played a  

considerable role in patient safety, both pre- and intraoperatively. Four main 

categories emerged from the result; the importance of the working environment, the 

importance of the team, planning and preparation and professional-specific skills. 

Conclusion: Working as an operating theatre nurse meant having full focus on both 

the patient and the environment in order to prevent risk factors.  

There were several factors that affect patient safety pre- and intraoperatively, both 

positive and negative. One factor was that the working environment was 

characterised by high workload and stress, wich was a major concern. Another 

factor showed that the cooperation within the operation team was influenced by how 

we respond to each other. By responding to each other with respect, good 

cooperation and thus a safer care was promoted. 
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1   Inledning 

Operationssjuksköterskan har idag ett stort ansvar för patientsäkerheten i den 

högteknologiska operationsmiljö som föreligger. Ansvarsområdets fokus är att 

skydda patienten mot vårdskador och komplikationer perioperativt. Denna miljö 

kräver ständigt ett vakande öga för det som händer och sker för att säkra patienten 

en god vård. Operationssjuksköterskan ingår i ett team med flera olika professioner 

som gemensamt ansvarar för patientsäkerheten. För att säkerställa säkerheten 

perioperativt har World Health Organization (WHO, 2009a) utarbetat en checklista 

för säker kirurgi som ska stärka kommunikation och samarbete i operationsteamet. 

Trots stöd av denna checklista visar aktuell forskning att patienter ändå drabbas av 

vårdskador i samband med kirurgi.  

Det finns idag en stor mängd forskning som belyser diverse patientsäkerhetsrisker 

pre- och intraoperativt, men området är i stort sätt outforskat utifrån 

operationssjuksköterskans erfarenheter. Författarna vill med denna magisteruppsats 

ge en samlad bild av befintlig forskning vilket kan bidra till en förbättrad 

patientsäkerhet. Genom en ökad förståelse av olika riskfaktorer som har betydelse 

för patientsäkerheten kan ett vårdrelaterat lidande för den enskilda patienten 

undvikas.  

2   Bakgrund 

2.1   Operationssjukvård 
Enligt Vårdhandboken syftar begreppet operation på ett kirurgisk ingrepp och 

innebär att hud eller slemhinna penetreras för att komma åt de inre organen i 

kroppen (Vårdhandboken, 2018a). Perioperativ vård är ett samlingsbegrepp och 

innefattar tre faser i vårdförloppet. Den preoperativa fasen kännetecknar den 

närmsta tiden innan operationen. Intraoperativa fasen är tiden under operationen och 

slutligen kommer den postoperativa fasen som är tiden efter operationen. 

Operationssjuksköterskan ansvarar för patienten perioperativt utifrån sitt specifika 

kunskapsområde (Lindwall & von Post, 2008). I detta arbete kommer termerna 

kirurgiskt ingrepp och operation att användas liktydigt och syfta på ingrepp som 

sker på en operationsavdelning.  

2.2   Operationssjuksköterskans profession 
En betydande del av operationssjuksköterskans ansvarsroll är att skydda patienten 

från vårdskada och ge en trygg och säker vård som är patientcentrerad, både pre-, 

intra- och postoperativt. De centrala delarna i omvårdnadsarbetet som 

operationssjuksköterska innebär att arbeta på ett sådant sätt att hygieniska och 

aseptiska rutiner följs och därmed förhindra smitta och smittspridning. En viktig del 

i operationssjuksköterskans ansvar avseende hygieniska aspekter är att bevara 

operationssåret sterilt. Med hjälp av specialanpassat sterilt draperingsmaterial valt 

utifrån ingrepp kan såret skyddas från mikroorganismer (Bäckström, 2012). En 

annan betydande kompetens enligt kompetensbeskrivning för 

operationssjuksköterskor är att ha kunskap om medicintekniska produkter och 

apparatur, samt att leda arbetet och samarbeta med övriga professioner. Det är 
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dessutom viktigt att genom kontrollräkning säkerställa att kirurgiskt material och 

instrument inte kvarlämnas i patienten i samband med operationen (Riksföreningen 

för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Operationssjuksköterskans ansvarsområde är mycket komplext där det krävs 

kunskap om att identifiera, analysera och åtgärda olika problem som uppkommer 

under arbetets gång, i både lugna och stressfyllda situationer (Bäckström, 2012).  

2.2.1   Patienten i en operationskontext 

Begreppet patient har utvecklats genom latinets pati som betyder lida eller tåla och 

att uthärda någonting. Patientbegreppet har med tiden genomgått många 

förändringar och begreppet står idag för en individ som är sjuk, har en diagnos eller 

är under behandling. Patientbegreppet har fått en mer medicinsk koppling och 

människan bakom som lider glöms lätt bort. Dagens sjukvårdssystem som 

ursprungligen var avsett att ge vård till den lidande människa förorsakar istället 

lidande i många fall. Därför bör patientbegreppet förankras i den humanistiska 

vetenskapssynen som står för helhetssyn, bevara människovärdet och se den 

enskilda människans önskningar och krav (Eriksson, 2018).  

 

Enligt Kristensson Uggla (2014) missbrukas lätt patientbegreppet av 

sjukvårdspersonal och individen hamnar i underläge, därför är det betydande att 

personalen ser patienten som en likvärdig och unik individ. Patienten har rätt till, 

samt förväntar sig att bli tagen på allvar i mötet med vården. Enligt Lindwall och 

von Post (2008) ska operationssjuksköterskan se patienten som en individ och inte 

som en diagnos eller en operation. Att som patient landa inom operationssalens 

väggar kräver ett stort ansvarstagande från operationspersonalen. Ett stort ansvar är 

att på ett respektfull vis kunna hantera närhet och distans gentemot patienten. Som 

patient är det mycket viktigt att känna tillit till operationssjuksköterskan. Detta 

eftersom patienten få gånger i livet måste tillåta okända människor komma nära och 

röra vid ens kropp.  

 

Larsson Mauleon (2012) beskriver en patients upplevelse på operationssalen där 

miljön speglas som overklig med främmande ljud och människor i likadana kläder, 

dolda bakom en mössa och munskydd. Patienten känner sig utelämnad och beroende 

av personalen som ska vårda henne. Även om alla på salen presenterat sig känns det 

svårt att uttrycka sig, ha kontroll på vad alla är och gör, eller att vara delaktig i de 

beslut som tas. Patienten upplever en rädsla att förlora sitt självbestämmande och 

sin integritet under en operation då kroppen hamnar i ett utsatt och sårbart läge. 

Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson och Vogelsang (2016) visar i sin 

forskning att patienten önskar att den perioperativa sjuksköterskan gör sitt yttersta 

för att skydda deras kropp i samband med ett kirurgiskt ingrepp och att de vill känna 

sig säkra då de överlåter ansvaret för sitt liv i andras händer.  
 

2.3   Operationsteamet 
Teamarbete började användas och utvecklas som modell på 1970- talet. Idag är detta 

en självklar arbetsform inom sjukvården. Teamarbete innebär att integreras och dela 

kunskap mellan varandra, samtidigt som det är viktigt att hjälpas åt, erbjuda hjälp 

och även ta emot hjälp. Operativt samarbete innebär att hålla ihop teamets 

professioner och lyfta fram allas kunskaper när den gemensamma uppgiften 
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genomförs. Som operationsteam är det viktigt att tillsammans utveckla rutiner 

genom utbyte av vetenskapliga rön och idéer för att förenkla det strategiska och 

operativa arbetet (Berlin, 2013). I ett operationsteam ingår det specialister från olika 

ansvarsområden som gemensamt ansvarar för de operationer som verksamheten 

planerat på operationssalen. Teamet består av operations- och 

anestesisjuksköterskor, kirurger, anestesiologer, undersköterskor och även studenter 

(Lindwall & von Post, 2008).  

 

Att arbeta i tvärvård innebär att teamet tillsammans har ansvar för patienten. Det 

innebär att varje teammedlem besitter en högre kompetens inom sin egna profession 

och arbetar gränsöverskridande inom teamet för att uppnå det gemensamma målet. 

Svårigheten med tvärvård är att varje yrkeskategori arbetar inom den egna 

professionens ansvarsramar, vilket kan påverka vårdens flexibilitet. Om tvärvård ska 

bli optimalt och nå upp till kärnan i det naturliga vårdandet krävs det gemensamma 

referensramar (Eriksson, 2018).  

 

I Carlström, Kvarnström och Sandberg (2013) beskrivs interprofessionellt 

teamarbete inom olika specialiserade yrkesgrupper, såsom ett operationslag. Detta 

idealteam bygger på god kommunikation och ett respektfullt bemötande som är 

grunden för ett bra samarbete (ibid.). Kommunikation innebär att information utbyts 

mellan teamets medlemmar och kan både vara verbal och icke verbal. Brister i 

kommunikationen kan i många fall vara den bidragande orsaken till att patienter 

drabbas av vårdskador (Disch, 2013). Vidare beskriver Carlström et al. (2013) 

teamarbete utifrån managementperspektivet som fått stort genomslag inom hälso- 

sjukvården, Crew Resource Management (CRM). Enligt Vårdhandboken (2018b) 

står denna arbetsmetod för ett öppet tillåtande klimat mellan teamets medlemmar 

där alla kan ställa frågor och be om hjälp i ett tidigt skede om något känns fel. Att 

arbeta utefter CRM innebär att medvetet tydliggöra den aktuella situationen med 

hjälp av tydlig kommunikation, gott ledarskap och att använda de resurser som finns 

att tillgå, både gällande information och inarbetade rutiner. Enligt Riksföreningen 

för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening (2011) ska 

operationssjuksköterskan tillsammans med operationsteamet samverka till att 

kommunikationen mellan varandra utspelas på ett respektfullt vis, där de 

gemensamt medverkar utifrån ett patientcentrerad förhållningssätt. 

 

2.4   Patientsäkerhet och vårdskada 
Att arbeta patientsäkert innebär att ge patienten en trygg och säker vård och därmed 

undvika skada. Detta regleras i patientsäkerhetslagen som har till syfte att öka 

patientsäkerheten inom vårdsystemet (Lindh & Sahlqvist, 2012). Begreppet 

vårdskada definieras enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) där patienten 

genom kontakten med hälso- och sjukvården orsakats ett lidande, psykisk eller 

fysisk skada eller sjukdom, eller att patienten avlidit, till följd av de brister som hade 

kunnat undvikas genom adekvata åtgärder. I lagen står det att hälso- och 

sjukvårdspersonalen har en skyldighet att bidra till och upprätthålla en hög 

patientsäkerhet, dessutom åligger ansvaret på personalen att rapportera till 

vårdgivaren vid risk för vårdskada samt vid händelser då en vårdskada skett eller 

kunnat ske. Vidare står det i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) att vården ska 
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vara säker för patienten och av god kvalitet (ibid.). Genom att kontinuerligt 

rapportera in bristande rutiner och fel som uppstått finns möjligheten till att 

tydliggöra förbättringsprojekt inom dessa områden. Detta leder till engagemang 

inom arbetsgruppen och ger därför utvecklingsmöjligheter och därav kan kvalitén på 

den vård som ges öka patientsäkerheten (Hemingway, O´Malley & Silvestri, 2015).  

I Sverige råkar årligen cirka 110. 000 patienter ut för vårdskador och cirka 1400 

patienten avlider till följd av en vårdskada (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2018a). Enligt Socialstyrelsen (2018a) hade 13 procent av antalet vårdskador år 

2017 skett till följd av kirurgiska ingrepp. I en studie av de Vries, Ramrattan, 

Smorenburg, Gouma och Boermeester (2008) vill de upplysa om att den största 

delen av vårdskador sker på sjukhus. Resultatet visar att 80 % av vårdskadorna sker 

under patientens sjukhusvistelse och att hela 40 % av dessa sker intraoperativt. 

Studien vill även belysa att en stor del av dessa vårdskador hade kunnat förebyggas 

genom adekvata åtgärder. 

Enligt WHO har det skett framsteg inom operationssjukvården gällande 

patientsäkerhet de senaste årtiondena, dock är antalet patienter som drabbas av 

komplikationer eller till och med avlider till följd av kirurgi fortsatt högt (WHO, 

2009a). En av de största utmaningar i dagens hälso- och sjukvård är att bedriva en 

säker vård och den viktigaste utmaningen är att förhindra att en vårdskada uppstår 

(World Health Organization, 2017) . 

Gibbs (2012) menar att dagens samhälle förväntar sig en operationssjukvård som är 

evidensbaserad, säker och patientcentrerad. Gibbs beskriver att det finns tre 

huvudområden där det förebyggande arbetet spelar en viktig roll för 

patientsäkerheten i operationssalen. Dessa tre områden är kvarglömt kirurgiskt 

material, felaktig kirurgi och bränder i samband med ett kirurgiskt ingrepp. I en 

kvantitativ enkätstudie av Steelman, Graling och Perkhounkova (2013) tillfrågades 

perioperativa sjuksköterskor hur de såg på patientsäkerhetsrisker i samband med ett 

kirurgiskt ingrepp. I resultatet framkom det tio olika patientsäkerhetsrisker som alla 

går att förebygga. Bland dessa fanns kvarglömt material, hypotermi, trycksår och 

felaktig läkemedelshantering (ibid.). En annan patientsäkerhetsrisk är att patienten 

kan råka ut för en infektion i samband med ett kirurgiskt ingrepp, detta synliggörs i 

Ban et al. (2017) forskning där de menar att en kirurgisk infektion är vanligt 

förekommande och att flertalet orsaker kan ligga bakom. Några av dessa 

riskfaktorer som nämndes var icke steril utrustning och ytor, ventilation som inte 

fungerade och otillräcklig desinfektion av patientens hud. 

2.4.1   Historisk tillbakablick  

Säkerhetstänket inom hälso- och sjukvården är relativt nytt och växte fram efter 

andra världskriget där fokus låg på säkerhet inom industriella tillverkningsprocesser, 

kvalitetssystem och produktkvalitet. Dock skulle det dröja flera decennier innan 

hälso- och sjukvården började intressera sig för ett säkrare arbetssätt gentemot 

patienten och det var Australien, Nya Zeeland och USA som då var först ut under 

1980-talet. Begreppet patientsäkerhet utvecklades och fick fäste i dessa länder till en 

början eftersom sjukhusen såg vårdskador som ett ekonomiskt bekymmer, detta på 

grund av att vården till största del finansierades av privata försäkringsbolag. Det var 

även dessa länder under 1990-talet som i sin forskning visade att antalet patienter 
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som drabbades av en vårdskada var mycket högt och att den mänskliga faktorn var 

en bidragande orsak (Socialstyrelsen, 2009).  

Vid millennieskiftet publicerade Kohn, Corrigan och Donaldson (2000) boken ”To 

Err is Human”, som vill öka förståelsen till varför misstag sker inom hälso- och 

sjukvården. De vill framhålla att mänskliga misstag ofta beror på bristande 

systemfaktorer och att det är verksamheten som behöver anpassas på ett sådant sätt 

att patienten inte skadas (ibid.). Resultatet från boken bidrar till att hälso- och 

sjukvårdens fokus läggs på att stödja personalen att arbeta patientsäkert genom 

bland annat rutiner och ändamålsenlig utrustning. Patientsäkerhet blev under 2000-

talet en internationell angelägenhet i och med att World Health Organization 

(WHO) belyste patientsäkerhet och dess problematik (Socialstyrelsen, 2009). 

2.4.2   WHO:s checklista för säker kirurgi 

World Health Organizations (2009b) checklista infördes 2009 för att öka 

patientsäkerheten inom kirurgi världen över. Denna checklista startades upp av 

World Alliance for Patient Safety som är en del av WHO där målet var att förbättra 

säkerhet under operationsprocessen. Checklistan ska följa viktiga säkerhetsåtgärder 

som reducerar de risker och misstag som kan leda till kirurgiska skador, 

komplikationer och dödsfall. Syftet är att den ska vara enkel att använda och stärka 

de inarbetade rutiner som redan finns för att främja kommunikationen inom 

operationsteamet (ibid.).  

 

Checklistan ska användas under tre olika tidsperioder under operationen där varje 

steg i checklistan ska ge operationsteamet möjlighet att stanna upp och fokusera på 

det som är viktigt för tillfället. Checklistans tre steg är den förberedande fasen, 

timeout och den avslutande fasen. Vid varje steg ska uppmärksamheten läggas på 

det som ska göras eller åtgärdas och därefter bekräfta det som är gjort innan arbetet 

fortsätter. Den som ansvarar för checklistan ser till att alla är delaktiga och därför är 

den aktuella tiden för genomgång av checklistan mycket viktig (WHO, 2009b). 

WHO:s checklista finns presenterad i bilaga A. 

Lyons och Popejoy (2014) har i sin studie visat att kirurgiska säkerhetschecklistor 

har betydelse rörande teamarbete, kommunikation, morbiditet och mortalitet. 

Användning av en checklista stärker kommunikationen och samarbetet och därmed 

minskar risken för komplikationer och dödlighet. Thomassen, Storesund, Søfteland 

och Brattebø (2014) menar att checklistor ökar följsamheten till riktlinjer och rutiner 

vilket förbättrar patientsäkerheten. Dock avslöjar Erestam, Haglind, Bock, Ericksen, 

Andersson och Angenete (2017) och Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman och 

Larsson (2013) i deras studier att det finns flera brister i de rutiner och den struktur 

som eftersträvas för att utföra WHO:s checklista korrekt. Korkiakangas (2017) och 

Rydenfält et al. (2013) menar att det måste ske förbättringar för att checklistan ska 

följas i sin helhet. 

2.5   Schweizerostmodellen 
Där människor arbetar sker det mänskliga misstag och detta betyder att det inte 

enbart förekommer inom vården. För att kunna identifiera mänskliga misstag har 

modeller utarbetats. Vården har under lång tid enbart lagt skulden för mänskliga 

misstag på individnivå, men under de senaste åren har skulden även förflyttats till 
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den omgivande miljön i verksamheten och fokus ligger nu på ett systembaserat 

synsätt. Detta arbete innebär att söka och leta efter de risker och svagheter som finns 

inom verksamhetens rutiner, arbetsmiljö, ledarskap, kompetensutveckling och 

planering, men även brister i utrustning och det material som använts för att 

motverka missöden (Lind & Sahlqvist, 2012). 

 

Reason (2000) beskriver schweizerostmodellen som används som förklaringsmodell 

för att se samverkan till felkällor på arbetsplatser i högriskmiljöer. Modellen 

beskrivs utifrån flera ostskivor med många hål. Ostens hål kan både stängas eller 

öppnas beroende på vilka risker som finns eller förebyggts. Närvaron av hål behöver 

inte föranleda ett misstag, men däremot är hålen öppna för de risker som kan 

möjliggöra en olyckshändelse som kan leda till en skada. Det innebär att om ett 

misstag ska kunna fortlöpa fullt ut måste den ta sig igenom flera hål på sin väg, utan 

att motas av hinder och skyddsåtgärder.  

 

Enligt Reason (2013) ska ostskivorna representera fyra olika barriärer eller försvar. 

Hålen i ostskivorna identifieras med riskerna i systemet och förlusten är den möjliga 

skadan som leds genom hålen. Barriärerna representerar en specifik 

säkerhetsanordning. Ostskivan närmast vårdskadan är personalens uppmärksamhet 

och skicklighet. Ostskivan därefter står för arbetsplatsens lokala säkerhetsåtgärder 

med de problem som finns på arbetsplatsen. Den tredje barriären av ostskivan är 

personalens utbildningsnivå och de organisatoriska säkerhetsanordningarna, och 

allra längs bak finns ledningen som helhet, med de resurser som finns att tillgå för 

att uppnå hög patientsäkerhet. Reason menar att om dessa barriärer med hål var 

stängda skulle inga missöden av vårdskador inträffa. 

 

3   Teoretisk referensram 

I denna magisteruppsats utgörs den teoretiska referensramen av de 

vårdvetenskapliga begreppen ethos, ansvar och vårdlidande. Enligt Eriksson och 

Bergbom (2017) kan vårdvetenskapliga begrepp fördjupa och vidga ens förståelse 

om verkligheten. Begrepp kan hjälpa oss att synliggöra det som tidigare inte setts 

och fungerar därmed som ”sökarljus”. Genom en ökad insikt kan den teoretiska 

förståelsen och det praktiska arbetet sammanlänkas vilket då kan leda till en ökad 

medvetenhet av ens handlande (ibid.). I resultatdiskussionen kommer ethos, ansvar 

och vårdlidande diskuteras utifrån huvudfynden i resultatet.     

3.1   Etiskt förhållningssätt 
I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor står det att 

sjuksköterskan i sin profession har fyra grundläggande ansvarsområden, att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Omvårdnaden av 

patienten ska ske med respekt och värdighet där sjuksköterskan har ett moraliskt och 

personligt ansvar för sina handlingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt 

Martinsen (2012) har operationssjuksköterskan och övriga professioner i 

operationsteamet patientens liv i sina händer vilket ställer stora krav på 

professionellt omdöme. Patienten är under en operation både sårbar, utsatt och 
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försvarslös och under denna period är det operationssjuksköterskan och teamets 

ansvar att skydda patienten mot skador samt bevara patientens värdighet.  

3.1.1   Ethos 

Eriksson (2018) beskriver det naturliga vårdandet till patienten utifrån 

teoribegreppet ethos som är kärnan i den goda vården och innebär att vårdandet blir 

meningsfullt. Ethos är enligt Eriksson det inre jag som finns hos människan, de inre 

tankar och de inre värderingarna och den inre önskan hur jag som människa vill 

vara. Det betyder att vår egen teori av oss själva omsätter sig i ethos. Genom ethos 

blir mötet till patienten synligt och synliggör sjuksköterskans handling och 

förhållningssätt. Det är den naturliga vårdens inre vilja att handla moraliskt och 

etiskt. Enligt Eriksson kan utveckling av vår personlighet och förhållningssätt forma 

vårt inre ethos och därav vårt etiska förhållningssätt. Lindwall och von Post (2008) 

menar att operationssjuksköterskan medvetet väljer sitt förhållningssätt mot 

patienten och detta synliggörs genom ansvarstagande, bemötande och hur patienten 

blir bekräftad som människa. Den professionella naturliga vården ska skydda 

patientens värdighet och respektera patienten som en unik människa och stå upp för 

individens rättigheter.  

3.1.2   Ansvar 

Ansvar är ett komplext begrepp med många olika synvinklar och enligt Wallinwirta 

(2017) kan begreppet ansvar ses utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv som visar 

sig genom sjuksköterskans handlingar. Dessa handlingar bottnar i ett etiskt 

förhållningssätt. Ansvar innebär att ta hand om patienten på bästa sätt och att vilja 

göra gott. Lindwall och von Post (2008) beskriver att operationssjuksköterskan har 

en skyldighet att skydda patienten och ett ansvar över sina vårdåtgärder under en 

operation, däribland att skydda patienten från skador orsakad av teknisk utrustning, 

förhindra nedkylning och skydda patienten mot bakterier. Med ansvar kan känslor 

av skuld visa sig och Wallinvirta (2017) beskriver den goda skulden där 

sjuksköterskan upplever skuld, men där skulden kan bidra till att en ansvarskänsla 

växer fram. Upplevelser av skuld finns för att förhindra att en medmänniska blir 

kränkt och där skulden har som syfte att värna om kärleken mellan människor. Utan 

att känna skuld går det heller inte att ta ansvar eftersom skuld är en förutsättning för 

en människas etiska hållning. 

3.2   Vårdlidande 
Ett vårdlidande är när god vård inte upprätthålls i relation till vårdsituationer. I dessa 

situationer förvärrar hälso- och sjukvården lidandet till patienten (Arman, 2015a). 

Eriksson (2018) har tagit fram fyra olika beskrivningar på begrepp som orsakar 

vårdlidande. Dessa begrepp är kränkning av patientens värdighet, fördömelse, 

maktutövning och utebliven vård. Vårdlidande kan ses som en onödig handling som 

troligtvis orsakats av personalens omedvetenhet av de okunskaper och reflektioner 

om vad mänskligt lidande innebär. När en människas värdighet kränks fråntas 

personens egenvärde och möjlighet att bli sedd som människa. Begreppen 

kränkning av människans värdighet och fördömelse med straff sammansmälter med 

varandra vilket innebär att värdigheten kränks genom nonchalans, blottläggande 

eller slarv. Att utöva makt i omvårdnaden till patienten är enligt Eriksson att frånta 

patientens egna valmöjligheter och genom utebliven tilltro, då patienten upplever 
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maktlöshet. Utebliven vård är bristande omhändertagande av patientens vårdbehov.  

Medvetet strävar vi efter att eliminera onödigt lidande eftersom begreppet kan 

innebära desperation och skam över att vara professionell vårdare.  

Enligt Lindwall och von Post (2008) har operationssjuksköterskan en önskan att 

patienten som ska opereras känner förtroende och trygghet samt att patienten inte 

kommer till skada. Som operationssjuksköterska är det viktigt att se patienten som 

en individ med kropp, själ och ande och inte enbart som en diagnos. I en 

högteknologisk operationsmiljö är det betydelsefullt att patienten känner sig 

omhändertagen på ett ansvarsfullt och säkert sätt.  

4   Problemformulering  

Tidigare forskning påvisar att patientsäkerhet är ett högaktuellt ämne och att 

kirurgiska patienter är särskilt utsatta. I Sverige drabbades hela tretton procent av 

patienterna av vårdskador till följd av kirurgi år 2017. Arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten är ständigt i fokus och efter att WHO:s checklista för säker kirurgi 

infördes år 2009 har vårdskador med kirurgiska komplikationer och dödlighet 

minskat, men antalet patienter som får vårdskador eller rentav avlider i samband 

med kirurgi är dock fortsatt högt. Tidigare studier visar även att det praktiska 

genomförandet utifrån checklistans olika steg är bristfällig vilket kan äventyra 

patientsäkerheten.  

Operationsteamet har ett gemensamt ansvar för att patienten ska erhålla en god och 

säker vård pre- och intraoperativt. Mycket forskning som berör diverse 

patientsäkerhetsrisker pre- och intraoperativt finns redan men det är sparsamt 

studerat utifrån operationssjuksköterskans erfarenheter och hur hen anser att olika 

faktorer pre- och intraoperativt påverkar patientsäkerheten. 

Ett av operationssjuksköterskans ansvarsområden är att främja patientsäkerheten 

och därmed undvika vårdskador. Ansvaret är komplext och sträcker sig över ett 

brett område, däribland att se hela patienten, ha teknisk kompetens, goda kunskaper 

om aseptik och hygien samt förmåga att samverka med övriga professioner inom 

teamet. En vårdskada innebär både ett lidande för patienten, samt en skuld för 

operationssjuksköterskan vars uppgift var att skydda patienten. Trots ett ökat 

säkerhetstänk inom högriskmiljöer, såsom en operationsavdelning, drabbas patienter 

ändå av vårdskador i samband med kirurgi som kunde ha förebyggts.    

Målet med denna magisteruppsats är att synliggöra och ge en samlad bild om olika 

faktorer som påverkar patientsäkerheten pre- och intraoperativt.  

5   Syfte 

Syftet var att utifrån operationssjuksköterskans erfarenheter synliggöra faktorer som 

påverkar patientsäkerheten pre- och intraoperativt.  



 

14 (59) 

6   Metod 

6.1   Metodval 
För att besvara vårt syfte föll valet av metod på en systematisk litteraturstudie med 

induktiv ansats i enlighet med Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Vid ett 

induktivt förhållningssätt samlar forskaren in all relevant och empirisk data,  

därefter sammanställs denna data och analyseras. En slutsats kan ställas genom att 

denna data, i detta fall vetenskapliga artiklar, tillsammans skapar ett mönster och 

bildar en ny helhet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; Frostling-Henningsson, 

2017).  

 

Segesten (2006) menar att en litteraturstudie kan öka kunskapen i det praktiska 

vårdarbetet. Vid en systematisk litteraturöversikt är syftet enligt Rosén (2017) att 

skapa en helhetsbild av bästa tillgängliga kunskap inom ett visst område. För att 

uppnå en högre grad av tillförlitlighet behöver en systematisk litteraturöversikt följa 

vissa kriterier, däribland en tydlig redovisning av urvalskriterier och sökstrategier. 

Enligt Friberg (2006) reduceras studien till en allmän litteraturöversikt om dessa 

kriterier inte uppfylls.  

6.2   Urval 
För att söka och finna vetenskapliga artiklar användes databaserna Cinahl och 

PubMed. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) innehåller PubMed och 

Cinahl referenser till tidskrifter inom omvårdnad och medicin. Urvalet av artiklar 

baserades på en kvalitativ ansats eftersom författarna till denna magisteruppsats 

önskade få en djupare tolkning och förståelse av valt problemområde (Patel & 

Davidsson, 2011), därav exkluderades kvantitativa artiklar. Endast  kvalitativa 

artiklar där det ingick intervjustudier inkluderades då författarna till denna studie 

ville åt operationssjuksköterskors erfarenheter.  

Artiklarna var av vetenskaplig kvalité med empirisk grund som enligt Patel & 

Davidson (2011) är studier utifrån verkliga erfarenheter. Studierna var peer review, 

vilket innebär att experter inom området har kvalitetsgranskat studien innan 

publicering (Willman et al., 2011). Begränsningar i Cinahl innefattade peer review, 

att artiklarna var på engelska och publicerade mellan år 2004-2019. I PubMed 

valdes samma avgränsning gällande årtal, dock kunde ej peer review väljas då 

denna databas ej hade det som val. Istället kontrollerades artikelns kvalitet i 

databasen Ulrichweb. Författarna inkluderade endast artiklar på engelska.  

Anledning till att inkludera artiklar som var upp till femton år gamla har sin grund i 

att författarna inte ville utesluta relevanta artiklar som kunde kunde svara på syftet. 

Författarna fann dock endast två artiklar från 2006 och 2008 som kunde inkluderas 

utifrån valda kriterier.    

6.3   Datainsamling 
PEO modellen har valts för att finna relevanta sökord till syftet. Enligt Bettany-

Saltikov och McSherry (2016) passar PEO-modellen bra till kvalitativa 

frågeställningar. Förkortningen PEOT står för Population, Exposure, Outcome och 

Type of study och innebar att ämnet delas upp i fyra block. Med hjälp av T (type of 
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study) kunde studier med kvalitativ design inkluderas. Utifrån varje block 

utformades sedan l ämpliga sökord som kunde kombineras för att svara an på syftet 

tillsammans med inklusions- och exklusionskriterierna.  

Tabell 1. PEO-modellen samt inklusions- och exklusionskriterier. 

 P = Population Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Operationssjuk-

sköterskor och 

perioperativa 

sjuksköterskor  

Operationssjuksköterskor 

 

 

 

Övrig personal 

E = Exposure   
Faktorer som påverkar 

patientsäkerheten pre- 

och intraoperativt 

 

Faktorer som påverkar 

patientsäkerheten pre- 

och intraoperativt 

 

Faktorer som 

påverkar 

patientsäkerheten 

postoperativt 

O = Outcome   
Synliggöra faktorer 

som påverkar 

patientsäkerheten 

utifrån operations-

sjuksköterskors 

erfarenheter 

Synliggöra faktorer som 

påverkar 

patientsäkerheten utifrån 

operations-

sjuksköterskors 

erfarenheter 

 

T = Type of study   
Studier med kvalitativ 

design 

Kvalitativa artiklar där 

det ingick intervjuer 

 

Engelskt språk 

 

Peer review 

 

Etiskt granskade 

 

Kvantitativa artiklar 

 

Insamling av data i form av vetenskapliga artiklar har skett både på egen hand, samt 

med stöd av bibliotekarie från Linnéuniversitetets bibliotek under januari 2019. För 

att få en bred och relevant sökning i förhållande till syftet användes ämnesord, 

MeSH-termer och Cinahl Headings, samt fritextord i kombination med varandra. 

Willman et al. (2011) menar att risken med endast fritextsökningar är att antalet 

träffar blir för stort och svårhanterligt (ibid.). Genom att sätta vissa av söktermerna 

inom citationstecken söker databasen på orden som ett enhetligt begrepp (Östlundh, 

2006), till exempel; ”patient safety”. 

I Cinahl och PubMed användes en boolesk sökteknik med operatorn AND och OR 

mellan en del av sökorden. Detta för att utöka utbytet av tänkbara artiklar vid 

sökningarna. Till hjälp användes trunkering till vissa av sökorden för att få med 

samtliga böjningsformer av ett sökord (Östlundh, 2006), såsom nurs*. Vidare menar 

Östlundh att AND som operator kan vara lämplig då relevanta ord önskas kopplas 

ihop med varandra och att OR kan användas för att få träff på antingen det ena, eller 

det andra sökordet (ibid.). Vid sökning med flera olika booleska operatorer 

samtidigt kan det vara en god idé att använda parenteser runt söktermerna för att 
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förtydliga för databasen att söka på samtliga ord (Karolinska institutet, 2018), 

exempelvis (qualitative OR interview OR experienc*).  

Utifrån Bettany-Saltikov och McSherry (2016) genomfördes en så kallad tvåstegs 

sökning i urvalet av artiklar. I första steget lästes titlar och abstrakt för att selektera 

ut artiklar som eventuellt kunde svara an på syftet. I nästa steg lästes de utvalda 

artiklarna i fulltext för att få en överblick av innehållet. Om artikeln uppfyllde 

inklusions- och exklusionskriterierna och kunde svara på syftet valdes den sedan ut 

för kvalitetsgranskning. Under sökningens gång återkom regelbundet artiklar som 

redan valts ut i tidigare sökningar. Totalt inkluderades och analyserades tolv 

artiklar. Datasökningen i sin helhet redovisas i bilaga B. 

6.4   Kvalitetsgranskning 
Enligt SBU:s handbok kan en granskningsmall användas som stöd för att 

kvalitetssäkra vetenskapliga artiklar. SBU påpekar dock att författarna själva är ett 

redskap för urval, datainsamling och dataanalys genom sin förförståelse av området 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017). Artiklarna har 

granskats systematiskt utifrån SBU:s checklista (2014) för kvalitativ metodik för att 

granska artikelns vetenskapliga kvalité (ibid.). I kvalitativ forskning används 

begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet för att 

bedöma studiens vetenskapliga kvalité. Trovärdighet är ett paraplybegrepp som 

innefattar samtliga ovan nämnda begrepp (Mårtensson & Fridlund, 2017).    

Forskaren behöver enligt SBU (2017) bedöma studiens trovärdighet vilket avser 

giltigheten i datainsamlingen och analysen. Pålitligheten bedöms efter forskarens 

subjektivitet i studien, det vill säga om forskaren kan ha påverkat resultatet. SBU 

poängterar även att det är viktigt att liknande resultat kan bekräfta studiens resultat 

samt om forskningen går att överföras och tillämpas i andra sammanhang (ibid.). 

Endast artiklar med medelhög eller hög kvalité inkluderades. Granskningsmallen i 

sin helhet presenteras i bilaga C, medan resultatet av granskningen redovisas i 

bilaga D.   

6.5   Dataanalys  
Dataanalysen utfördes enligt Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) nio 

analyssteg. Nedan presenteras varje enskilt steg för att få en bättre överblick av 

analysprocessen. Författarna har tillsammans gått igenom alla steg under hela 

analysen. 

 

1) För att få en god förståelse för artikelns innehåll lästes varje artikel i sin helhet 

och därefter lästes resultatdelen ett flertal gånger. Genom att läsa resultatdelen flera 

gånger ökade förståelsen av själva innehållet i deltagarnas berättelser utifrån deras 

perspektiv. Artiklarna lästes både enskild och tillsammans för att inget skulle 

förbigås. 

 

2) Textstycken som framkom i resultatdelen och var relevanta i förhållande till 

studiens syfte färgkodades elektroniskt. 

 

3) Texten som färgats skrevs ut på papper och klipptes därefter ut och blev en 

meningsbärande enhet. För att hålla isär och inte blanda ihop artiklarna fick varje 

artikel ett nummer med motsvarade siffra på tillhörande textstycke. 
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4) Därefter genomfördes en så kallad öppen kodning. Det innebar att författarna 

kodaniserade, det vill säga kortade ner den meningsbärande enheten för att sedan 

skapa en kod som kunde beskriva texten i ett valt stycke. Varje kod bildade sedan en 

kategori. 

 

5) Kategorier som liknade varandra slogs ihop och bildade en gemensam kategori. 

Detta med syfte att reducera antalet kategorier.  

 

6) I detta steg reducerades antalet liknande kategorier ytterligare. 

 

7) Tillsammans gick författarna igenom de kategorier som uppstått för att 

säkerställa att inget misstolkats.  

 

8) För att vara säkra på att samtlig relevant information inkluderats till resultatet 

lästes artiklarna en gång till av varje författare. 

 
9) När en artikel genomgått alla dessa steg började analysen om med nästa artikel.  

 

Slutligen sammanfördes alla liknande kategorier från alla analyserade artiklar. På 

detta vis bildades det huvudkategorier och underkategorier som sedan blev till ett 

resultat. I tabell 2 redovisas ett exempel på analysprocessen. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen, enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) 

Artikel/ 

sida/rad/ 

kolumn 

Meningsbärande enhet Öppen kodning Kod/kategori Underkategori Huvudkategori 

Nr. 2 

 

454 

 

19-26  

 

Hö kol. 

Deltagarna berättade om att 

patientens normala 

kroppstemperatur  upprätthålls 

genom god planering och 

effektiva arbetsmetoder vid 

huddesinfektion över stora 

delar av kroppen för att 

minska tiden och förebygga 

nedkylning. Olika sorters 

värmande utrustning valdes 

beroende på situation, såsom 

varmluftstäcken,  värmande 

mössor och benvärmare. Detta 

användes under den sterila 

draperingen. 

Genom god 

förberedelse och 

omvårdnadsåtgärder 

kan patientens 

normala 

kroppstemperatur 

upprätthållas. 

Noggranna 

förberedelser 

Förberedande 

arbete inför 

operation 

Planering och 

förberedelse  

Nr. 1 

 

956 

 

12-19  

 

Hö kol. 

En bidragande del för en 

säkrare kultur i 

operationssalen var ett 

effektivt tvärvetenskapligt 

team, vilket ansågs vara 

nyckeln till patientsäkerhet 

och framgång i 

operationssalen. För att teamet 

skulle fungera effektivt var det 

viktigt att teammedlemmarna 

kände till och respekterade sin 

roll inom teamet och att de 

arbetade mot ett gemensamt 

mål med patientens säkerhet i 

fokus.   

Ett tvärvetenskapligt 

team var nyckeln till 

god patientsäkerhet i 

operationssalen. Det 

var viktigt att teamet 

respekterade 

varandras yrkesroller 

och arbetade med 

patientens säkerhet i 

fokus.  

Respekt och 

samarbete 

inom teamet 

Ett gott 

samarbete  

Teamets 

betydelse  

 

Nr. 5 

 

417 

 

22-27  

 

Hö kol. 

 

”Jag måste hålla ordning på 

instrumenten om jag behöver 

något snabbt... är koncentrerad 

på såret om något inträffar... 

att ligga steget före. Innan 

operationen slutar och 

suturering påbörjas, ligger 

fokus på att kontrollera att allt 

material  stämmer och 

försäkra att inget kvarlämnas i 

patientens kropp” 

Att hålla ordning på 

instrument, att vara 

koncentrerad och 

vara steget före 

ansågs betydande vid 

oförutsedda 

händelser. 

Skicklighet i 

sin yrkesroll 

Skyddande 

omvårdnads-

åtgärder 

Yrkesspecifik 

kompetens  
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6.6   Forskningsetiska överväganden 
Vid en systematiskt litteraturstudie finns det etiska aspekter att ta hänsyn till. Enligt 

Polit och Beck (2017) är det viktigt att samtliga artiklar som används i den 

systematiska litteraturstudien redovisas tydligt och är granskade av en etisk 

kommitté. Samtliga artiklar i detta arbete redovisas i bilaga D. Författarna i denna 

magisteruppsats har enbart inkluderat artiklar där det förts en etisk diskussion. 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) har forskarna ett ansvar gentemot de individer som 

deltar i studien och de som indirekt påverkas av studiens resultat. Vetenskapsrådet 

(2002) och Vetenskapsrådet (2017) beskriver två etiska krav som forskaren ska 

förhålla sig till, individskyddskravet och forskningskravet. Individskyddskravet 

syftar till att skydda individer som deltar i forskning från kränkning och skada. 

Forskningskravet innebär att samhället och dess medborgare har krav på att 

forskning bedrivs med hög kvalitet och där kunskapen tas tillvara och utvecklas. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra etiska grundläggande krav som berör 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav 

behöver forskaren ha reflekterat över innan forskningen genomförs. Författarna till 

denna magisteruppsats har fört ett etiskt resonemang utifrån alla valda artiklar 

gällande samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och om forskarna informerat 

deltagarna om studiens syfte.  

Magisteruppsatsen har som mål att bidra till ökad kunskap om patientsäkerhet som 

kan vara av nytta inom operationssjukvården. Författarna anser att nyttoförhållandet 

väger över riskförhållandet med tanke på att data inhämtats från tidigare 

vetenskaplig publicerad forskning. Kjellström (2017) och Vetenskapsrådet (2017) 

skriver att forskning av god kvalitet kan vara till gagn för en profession då 

kunskapen kan leda till förbättring i verksamheten.  

6.6.1   Författarnas förförståelse 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det viktigt att forskaren är medveten om 

sin förförståelse vid tolkning av data för att inte förvränga innehållet i en artikel. 

Kjellström (2017) menar att ärlighet och hederlighet är grundvärden i forskning för 

att inte vilseleda eller lura läsaren (ibid.). Författarnas ambition var att i möjligaste 

mån ha ett neutralt förhållningssätt genom hela arbetets gång. En dialog har förts 

mellan författarna om förförståelser som skulle kunna påverka resultatet i fel 

riktning.       
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7   Resultat 

Dataanlaysen resulterade i fyra huvudkategorier och fem underkategorier; 

arbetsmiljöns betydelse, teamets betydelse, planering och förberedelse och 

yrkesspecifik kompetens. Nedan visas tabell 3 med samtliga huvudkategorier och 

underkategorier som framkom i resultatet. 

Tabell 3, huvudkategorier och underkategorier i resultatet.   

Arbetsmiljöns 

betydelse  

Teamets 

betydelse  

Planering och 

förberedelse  

Yrkesspecifik 

kompetens  
 

 

Ett gott samarbete  

 

Bristande respekt  

 

Dokumentation 

och följsamhet till 

riktlinjer 

 

 

Patienten i fokus 

 

Skyddande 

omvårdnadsåtgärder 

7.1   Arbetsmiljöns betydelse  
Att vara operationssjuksköterska i en högteknologisk miljö är ett komplext arbete. 

Många faktorer identifierades utifrån operationssjuksköterskors perspektiv som 

påverkade patientsäkerheten negativt. Arbetet kräver i allt högre grad ett effektivt 

och högt tempo för att hinna med alla elektiva operationer vilket återspeglas i ökad 

arbetsbelastning, stress och trötthet hos operationssjuksköterskorna. Detta i sin tur 

påverkade koncentrationsförmågan negativt vilket ledde till distraktion, bristande 

fokus på patienten samt förmågan att upptäcka och förhindra misstag. En bristande 

arbetsmiljö är ett hot mot patientsäkerheten. 

Många operationssjuksköterskor upplevde att ökade arbetskrav och låg bemanning 

ledde till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 

2008; D’Lima, Sacks, Blackman & Ben, 2014; Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; 

Mitchell, Flin, Yule, Mitchell, Coutts & Youngson, 2011). Mitchell et al. (2011) 

menade att koncentrationsförmågan även påverkades vid långa operationer (ibid.). 

Operationssjuksköterskorna upplevde att trötthet inte var ett alternativ då det 

krävdes total uppmärksamhet och fokus i arbetet, de trodde även att fel och misstag 

ökade vid okunskap, oerfarenhet, brådska och distraktion (Alfredsdottir & 

Bjornsdottir, 2008), men även att misstag ökade när flera saker gjordes samtidigt 

(Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008; Rowlands & Steeves, 2010). Ytterligare 

faktorer som upplevdes påverka patientsäkerheten negativt var olika 

störningsmoment på operationssalen såsom hög ljudvolym, onödigt prat och högt 

tempo (Rowlands & Steeves, 2010).   

Vid personalbrist, hög arbetsbelastning och vid personalbyte mitt under en operation 

ansåg flera operationssjuksköterskor att räkningsprocessen riskerade att bli fel. 

Bristande riskmedvetenhet vid räkning sågs även som en orsak till att fel kunde 

inträffa. De innebar att många tog räkningen för lättvindigt och inte förstod varför 

det kan bli fel eftersom deras attityd speglades i att det ”aldrig händer mig” (D’Lima 

et al., 2014).  
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Att som operationssjuksköterska hamna i en ny och ovan situation upplevdes 

stressfyllt och ansågs öka risken för misstag, även trots stor erfarenhet eftersom 

verksamheten kan vara mycket specialiserad (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008). 

Bristande organisationsfaktorer som planering och fördelning av oerfaren och 

erfaren personal påverkade patientsäkerheten negativt, exempelvis vid 

räkningsprocessen då flera oerfarna operationssjuksköterskor placerades på samma 

operationssal vid en komplicerad operation (Rowlands & Steeves, 2010).  

En oro som fanns bland operationssjuksköterskorna var att bli avbruten i sitt arbete 

(Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018) samt att springa mellan olika operationssalar 

för att avlösa kollegor för raster (Rowlands & Steeves, 2010). Enligt Ingvarsdottir 

och Halldorsdottir (2018) var ständigt ringande telefoner och mycket spring på 

operationssalen faktorer som kunde orsaka distraktion vilket ökade risken för att 

göra misstag och ansågs som ett hot mot patientsäkerheten.  

I Mitchell et al. (2011) upplevdes det betydelsefullt att hålla sig lugn och samlad 

under en operation även om den inre stressen hos operationssjuksköterskan var hög, 

eftersom det egna förhållningssättet påverkade resten av operationsteamet (ibid.).  

För att klara av den ökade arbetsbelastningen försökte operationssjuksköterskan 

använda sig av förebyggande strategier för att minska sin stress och kunna arbeta 

patientsäkert. En strategi var att förbereda sig inför nästa arbetspass, en annan 

strategi var att hålla sig i fysisk form (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008).  

7.2   Teamets betydelse  
Nyckeln till god patientsäkerhet i operationssalen var ett välfungerande 

tvärvetenskapligt team. Det var viktigt att teamet respekterade varandras yrkesroller 

och arbetade mot ett gemensamt mål med patienten i fokus. Att visa varandra 

respekt inom teamet var av stor betydelse för ett gott samarbete. Hierarki ansågs 

som negativt av operationssjuksköterskor och ett mer tillåtande förhållningssätt var 

eftersträvansvärt. Det ansågs även viktigt att gemensamt följa riktlinjer och 

checklistor för att patienten skulle få en säker vård.  

7.2.1   Ett gott samarbete  

Som operationssjuksköterska upplevdes det positivt att vara en del av ett team 

(Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008). Att teammedlemmarna kände varandra väl och 

var förstående för varandras personligheter och kompetens var viktiga faktorer för 

ett gott samarbete (Alfedsdottir & Bjornsdottir, 2008; Sandelin & Gustafsson, 2015; 

Willassen, Smith Jacobsen & Tveiten, 2018), genom gott samarbete inom 

operationsteamet kan patienten få en trygg och säker vård (Kelvered, Öhlén & 

Åkesdotter Gustafsson, 2012). Både Sandelin och Gustafsson (2015) och Willassen 

et al. (2018) menar att vetskap om varandras kunskaper och erfarenheter gav 

möjlighet till ett större ansvarstagande mellan teamets medlemmar (ibid.). 

Teammedlemmar som arbetat länge ihop kände varandras styrkor och svagheter och 

de ansåg att arbetet lättare flöt på. Dock noterades det motvilja att förändra 

arbetsprocesser hos medlemmar som arbetat i samma team länge (Alfredsdottir & 

Bjornsdottir, 2008). När personalen kände varandra blev det lättare att 

kommunicera, ställa frågor och vara öppen för diskussioner om vad som kan gå fel 

(Willassen et al., 2018), det kunde även innebära att det var lättare att se och höra 
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förändringar i kollegors beteende och uttryck. På så vis kunde 

operationssjuksköterskan få en hint om operationens status (Mitchell et al., 2010).   

Operationssjuksköterskor upplevde att ett ömsesidigt samarbete ökade 

patientsäkerheten och de ansåg sig beroende av varandra inom teamet. Genom att 

utbyta information om eventuella risker under operationen var teamet mer förberett 

(Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; Mitchell et al., 2010; Sandelin & Gustafsson, 

2015). Enligt Sandelin och Gustafsson (2015) var det viktigt att alla i teamet 

samlades på operationssalen på morgonen för att diskutera olika riskfaktorer inför 

dagens operationer och detta möjliggjordes genom ett gott samarbete (ibid.).  

WHO:s checklista upplevdes betydelsefull bland operationssjuksköterskorna för en 

god kommunikationen inom teamet och bidrog till uppmärksamhet vid de olika 

faserna. Genom kunskap om checklistan som ett arbetsverktyg stärktes 

patientsäkerheten, men den garanterar inte att misstag inte sker (Willassen et al., 

2018). Checklistan ska vara ett stöd i arbetet och vara lätt att använda men sunt 

förnuft upplevdes som nödvändigt. För att anpassa checklistan till verksamhetens 

behov behövdes det utbildning (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). 

Både icke- verbal och verbal kommunikation användes och var vanligt på 

operationssalen och som operationssjuksköterska ansågs det betydelsefullt att ha 

förmåga att förstå och kunna kommunicera på dessa sätt. Icke verbal 

kommunikation kan både vara gester och ansiktsuttryck. Den icke-verbala 

kommunikationen användes i högre grad om operationssjuksköterskan låg steget 

före under operationen (Mitchell et al., 2011; Sandelin & Gustafsson, 2015).  

7.2.2   Bristande respekt  

Flera operationssjuksköterskor poängterade att det var viktigt att samtliga inom 

teamet arbete för patientens bästa. Beteenden som motsträvade detta var till exempel 

bristande respekt för varandras yrkesprofessioner vilket ansågs påverka teamets 

prestationsförmåga negativt. Således kunde beteenden vara en bidragande faktor till 

bristande patientsäkerhet (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; Rowlands & 

Steeves, 2010; Sandelin & Gustafsson, 2015). Det kunde innebära att kollegor inte 

litade på varandras professionella omdöme i de situationer där kollegor var mindre 

erfarna. Oerfarna operationssjuksköterskor var mer angelägna att följa riktlinjer fullt 

ut för att säkerställa patientsäkerheten under räkningsprocessen av instrument och 

kirurgiskt material än erfarna (Riley, Manias & Polglase, 2006). Flera 

operationssjuksköterskor upplevde dessutom att det behövdes rutiner för att 

garantera att kontrollräkning utfördes på ett korrekt sätt (Alfredsdottir & 

Bjornsdottir, 2008).   

Vissa operationssjuksköterskor uppfattade stämningen hierarkisk, både inom sin 

egen yrkesprofession, mellan andra kollegor och under kollegors ledarskap. Hierarki 

sågs som ett hinder för effektivt samarbetet då operationssjuksköterskan inte vågade 

stå upp för sina åsikter (D’Lima et al., 2014; Mitchell et al., 2010; Riley et al., 

2006). Ibland upplevde operationssjuksköterskor att deras roll inte togs på allvar i 

samband med räkning av operationsdukar då kirurgen uppträdde hierarkiskt och 

respektlöst (D’Lima et al., 2014). En del operationssjuksköterskor fick skuldkänslor 

gentemot patienterna då de inte vågat stå upp mot kirurgen då denne betedde sig 



 

23 (59) 

respektlöst i ett ansträngt läge. Kirurgen kunde vid dessa tillfällen även ha brustit i 

sin skicklighet och tillförlitlighet (Kelvered et al., 2012; Sandelin & Gustafsson, 

2015). Sandelin och Gustafsson (2015) menade att vid dessa situationer var 

operationssjuksköterskan tvungen att ta till olika strategier för att återställa 

patientsäkerheten, antingen genom att vara tyst och formell med fokus på patienten 

eller genom konfrontation med kirurgen för att tydliggöra att detta beteende inte var 

acceptabelt (ibid.). 

Flera av operationssjuksköterskorna kände sig utelämnade när information inte 

förmedlades mellan teamets alla medlemmar. Kommunikationen upplevdes 

bristfällig i många avseenden och det ansågs vara en patientsäkerhetsrisk (Rowlands 

& Steeves, 2010; Sandelin & Gustafsson, 2015; Willassen et al., 2018). I 

Ingvarsdottir och Halldorsdottir (2018) och Willassen et al. (2018) ansågs det  

viktigt att informationen var lättillgänglig för alla inom teamet.  

7.2.3   Dokumentation och följsamhet av riktlinjer 

En del operationssjuksköterskor förlitade sig ibland mer på varandras 

yrkesskicklighet än att följa riktlinjer vid räkning av instrument och material under 

kirurgiska ingrepp där det var fysiskt omöjligt att något skulle kunna bli kvarglömt i 

patienten (Riley et al., 2006). Följsamheten till WHO:s checklista var ibland 

bristande inom teamet då det rådde osäkerhet vem som var ansvarig för att 

checklistan följdes korrekt. Det var även vanligt förekommande att det parallellt 

utfördes andra uppgifter samtidigt som checklistans kontroller genomfördes. Flera 

operationssjuksköterskor hade varit med om komplikationer till följd av bristande 

följsamhet, till exempel förväxling av patientens identitet, och det uttryckte en oro 

över patientens säkerhet. De upplevde att det krävdes mod att våga säga till om 

delar av checklistan utelämnades och en önskan fanns att checklistan följdes i sin 

helhet och att alla i teamet var delaktiga (Willassen et al., 2018).    

En faktor som identifierades var ofullständig dokumentation om avvikande 

händelser vilket gjorde det svårt för operationssjuksköterskan att förbättra kvaliteten 

och säkerheten i samband med en operation (Invarsdottir & Haldorsdottir, 2018). 

Flera var skeptiska och osäkerhet rådde vid dokumentation av avvikelser och många 

var dessutom rädda att pekas ut som syndabockar (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 

2008; Ingvarsdottir & Haldorsdottir, 2018). I Alfredsdottir och Bjornsdottir (2008) 

var det mer vanligt att diskutera händelseförloppet om vad som gick fel inom teamet 

och vad som kan förbättras för att undvika framtida misstag. 

7.3   Planering och förberedelse  
Grunden för patientsäkerhet vilar på en god planering och förberedelse, både 

materiellt och med patientens individuella behov i fokus. Operationssjuksköterskan 

tillsammans med övriga teamet har ett gemensamt ansvar att förbereda 

operationssalen. Genom noggrann förberedelse inför en operation kan risker för 

vårdskador förebyggas.  

Noggranna förberedelser ansågs vara betydelsefullt enligt operations-

sjuksköterskorna, däribland att läsa patientens journal för att ta del av patientens 

hälsotillstånd. Även att ha en kort konversation med patienten innan operationsstart 
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var av vikt för att kunna ge en säker och individanpassad vård (Alfredsdottir & 

Bjornsdottir, 2008; Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 2015; Kelvered et al., 

2012; Sandelin & Gustafsson, 2015). Det upplevdes viktigt i mötet med patienten att 

stämma av om vad som ska utföras och vilken sida som ska opereras (Blomberg, 

Bisholt & Lindwall, 2018; Willassen et al., 2018). 

Förebyggande arbete sågs som kärnan i operationssjuksköterskans yrkesroll med 

patientcentrerad vård i huvudfokus. Vetskap om patientens sårbarhet och 

individuella behov var mycket viktigt för att kunna förutse olika riskfaktorer 

(Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008), såsom att ta hänsyn till känslig hud vid val av 

draperingsmaterial för att undvika skada (Blomberg et al., 2018; Blomberg et al., 

2015). Att tidigt planera och arbeta förebyggande för att motverka hypotermi ansågs 

även detta viktigt för patientens säkerhet. Enligt Kelvered et al. (2012) innebar det 

att operationsbädden blev uppvärmd under förberedelserna av operationssalen eller 

att patienten i ett tidigt skede fick en värmefilt (ibid.). Dessutom ansågs det som 

betydelsefullt att allt var förberett på operationssalen innan patienten anlänt vilket 

skapar en lugn och trygg atmosfär (Blomberg et al., 2018; Kelvered et al., 2012). 

7.4   Yrkesspecifik kompetens  
Kunskaper som ansågs betydelsefullt i operationssjuksköterskans arbete var 

organisationsförmåga, disciplin, fokus, intuition, flexibilitet samt att ha en 

helhetsbild över patienten. Dessutom var tekniska färdigheter betydande för 

patientsäkerheten. En stor del av operationssjuksköterskorna såg sig som övervakare 

i operationssalen för att förebygga de riskfaktorer som kan leda till skada för 

patienten. Att observera och vara uppmärksam på omgivningen var en stor 

utmaning, både gällande den högteknologiska operationsmiljön samt utifrån 

patientens individuella omvårdnadsbehov.  

7.4.1   Patienten i fokus  

Operationssjuksköterskorna såg sig själva som övervakare över allt som sker på 

operationssalen för att förebygga vårdskador (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). 

Det upplevdes betydelsefullt att lyssna och se hela patienten för att förhindra 

perioperativa komplikationer (Kelvered et al., 2012), men det var även viktigt att 

vara uppmärksam och fokuserad på patientens sårbarhet och individuella behov för 

att kunna ge en säker vård (Blomberg et al., 2015; Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 

2018; Kelvered et al., 2012). Varje patient har rätt att betraktas som en individ med 

egna behov av operationsteamet (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). I Mitchell et 

al. (2011) upplevde flera operationssjuksköterskor sig vara patientens advokat. 

Genom att ha uppsikt över patientens placering på operationsbädden, att riktlinjer 

följs och att uppgifter prioriteras i rätt ordning var alla viktiga faktorer för en 

patientsäker vård (ibid.). Dessutom var det viktigt att garantera en hygienisk och 

aseptisk miljö intraoperativt genom att ständigt hålla ett vakande öga över sina 

kollegor för att säkerställa att inget blev osterilt (Kelvered et al., 2012).  

I Sørensen, Østrup Olsen, Tewes och Uhrenfeldt (2014) ansåg vissa 

operationssjuksköterskor att sina yrkeskollegor ibland såg patienter som ett objekt 

vilket innebar att sårbarheten hos individen och dennes individuella behov förbisågs 

(ibid.). Att alla professioner i teamet stod upp för patientens värdighet var viktigt. 
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Det innebar att teamet inte övergav patienten (Blomberg et al., 2015; Blomberg et 

al., 2018). Inom teamet var det viktigt  att informera patienten om vad som skulle 

ske (Blomberg et al., 2018) samt att uppträda respektfullt inför patienten. 

Oväsentligt prat och en rörig miljö ledde till att fokus flyttades bort från patienten. 

Operationssjuksköterskorna upplevde sig ofta ha ansvaret att återta fokus på det som 

var väsentligt för att stå upp för patientens säkerhet (Blomberg et al., 2015).  

7.4.2  Skyddande omvårdnadsåtgärder 

Operationssjuksköterskor upplevde att yrkesspecifika kunskaper om bland annat 

anatomi och teknisk utrustning var betydelsefullt vid placering av patienten på 

operationsbädden för att skydda patienten mot yttre skador i den högteknologiska 

operationsmiljön (Blomberg et al., 2015; Blomberg et al., 2018). För att förebygga 

tryck- och nervskador var det viktigt att patienten låg skönt, säkert och i rätt position 

på operationsbädden (Blomberg et al., 2015; Blomberg et al., 2018; Kelvered et al., 

2012). Enligt Kelvered et al. (2012) ansågs en viktig faktor vara att ha kunskaper i 

drapering av patienten för att undvika infektion i operationssåret. Intraoperativt var 

det viktigt att säkerställa en god aseptisk och hygien för att skydda vävnaden från 

uttorkning, främja sårläkning och återhämtning. Noggrannhet behövdes för att hålla 

operationsområdet fritt från vävnadsrester och suturrester (ibid.). Infektionsrisken 

uppstod när något blev osterilt, om ventilationen inte fungerade, vid onödigt spring 

genom operationsdörren samt om det var för många personer i operationssalen 

(Blomberg et al., 2018). Enligt Blomberg et al. (2015) och Blomberg et al. (2018) 

ansågs det viktigt att bevara patientens normala kroppstemperatur och genomfördes 

genom olika omvårdnadsåtgärder såsom exempelvis en värmefilt (ibid.), men även 

omvårdnadsåtgärder för att skydda patientens hud mot fukt sågs som betydelsefullt 

för att förhindra skada (Blomberg et al., 2018).  

Att vara tekniskt kunnig och tekniskt intresserad sågs som viktigt för 

patientsäkerheten (Blomberg et al., 2015; Sørensen et al., 2014) och det var viktigt 

att våga säga till om osäkerhet rådde vid handhavandet av teknisk utrustning. 

Operationssjuksköterskor som inte behärskade teknisk utrustning upplevde detta 

som ett hinder och var mycket rädda för att göra misstag (Sørensen et al., 2014). 

Flera viktiga faktorer för att skydda patienten intraoperativt var att hålla ordning på 

instrument, vara koncentrerad och att vara steget före (Blomberg et al., 2015; 

Blomberg et al., 2018; Mitchell et al., 2010; Rowlands & Steeves, 2010). Att ligga 

steget före kunde innebära att kontrollera att instrument och apparatur fungerade 

innan operationen startade (Blomberg et al., 2015; Kelvered, 2012; Mitchell et al., 

2010). I Blomberg et al. (2015) och Rowlands och Steeves (2010) upplevde vissa 

operationssjuksköterskor att sina kollegor var slarviga med att hålla ordning på 

material och instrument på sitt arbetsbord (ibid.). Att vara ordningsam innebar att 

det var lättare att säkerställa att inget kirurgiskt material blev kvarglömt i patienten 

(Blomberg et al., 2015; Kelvered et al., 2012; Riley et al., 2006; Rowlands & 

Steeves, 2010). Innan överrapportering till sjuksköterskan på den postoperativa 

avdelningen ansåg flera operationssjuksköterskor att det var viktigt att kontrollera 

att exempelvis patientens dränage och stomi fungerade. Denna omvårdnadsåtgärd 

var en viktig del för en patientsäker överlämning (Kelvered, 2012). 
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8   Diskussion 

8.1   Metoddiskussion 
Enligt Henricson (2017) kan metodavsnittet i ett kvalitativt examensarbete 

diskuteras utefter begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet (ibid.). 

Författarna i föreliggande studie kommer med hjälp av dessa begrepp att diskutera 

magisteruppsatsens styrkor och svagheter utifrån de val som ligger till grund för 

studien. 

8.1.1   Metodval 

En systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats har genomförts utefter 

Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) nio-stegs analys. Enligt Kristensson (2014) 

kan nivån på en litteraturstudie var olika hög beroende på hur systematisk 

genomförd studien är. Vid en systematisk litteraturstudie redovisas alla steg tydligt 

för att öka trovärdigheten i datainsamlingen och analysen. I en väl genomförd 

systematisk litteraturstudie får resultatet en större vetenskaplig tyngd och ett högt 

vetenskapligt värde (ibid.). Författarna i föreliggande studie kunde ha gjort en 

intervjustudie för att besvara syftet. Danielson (2017) menar att intervjuer kan vara 

vara lämpligt när forskaren vill förstå ett visst fenomen utifrån en persons 

erfarenheter. Eftersom författarna tidigare haft ett annat syfte fanns ej tid att ändra 

metod, därför valdes en systematisk litteraturöversikt. Endast kvalitativa artiklar där 

intervjuer ingick inkluderades för att förstå operationssjuksköterskornas erfarenheter 

av de faktorer som påverkar patientsäkerheten pre- och intraoperativt. Enligt 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) är syftet med en systematisk 

litteraturöversikt att ge en helhetsbild av bästa tillgängliga forskning inom ett visst 

forskningsområde.  

8.1.2   Urval och datainsamling 

För att de valda resultatartiklarna skulle vara av hög kvalité inkluderades endast 

artiklar som var peer-review. Enligt Polit och Beck (2017) innebär peer-review att 

forskningen är kvalitetsgranskad före publicering (ibid). På så vis stärks studiens 

trovärdighet eftersom kvaliteten på forskningen säkerställts. Till hjälp för att stärka 

studiens pålitlighet användes PEO-modellen (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

Med stöd av denna modell tydliggjordes och identifierades relevanta sökord som 

sedan kombinerades, se tabell 1. Omfattande sökningar har genomförts, både enskilt 

och med hjälp av bibliotekarie från Linnéuniversitetet för att inte förbise relevanta 

artiklar. Bibliotekarien gav råd hur olika sökstrategier kunde användas. Att ta hjälp 

anser författarna är en styrka eftersom pålitligheten stärks. Författarna sökte enbart 

efter data i databaserna Cinahl och PubMed då författarna ansåg att dessa databaser 

var mest relevanta för att finna primära artiklar som kunde svara an på syftet. Enligt 

Östlundh (2006) kan Cinahl och PubMed användas för att söka artiklar inom 

omvårdnadsvetenskap och medicin (ibid.). Då författarna var mest bekanta med 

PubMed och Cinahl genomfördes inga sökningar i andra databaser, detta kan ses 

som en svaghet eftersom relevanta artiklar kan ha missats.   

Enligt Karlsson (2017) handlar informationssökning om att hitta en bra balans 

mellan antalet hanterbara träffar och att inte missa relevant data. Genom att använda 
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den booleska operatorn AND mellan sökord avgränsades sökningens bredd och 

möjliggjorde för författarna att läsa samtliga titlar och abstract för att inte gå miste 

om relevanta artiklar. För att öka bredden och sensitiviteten i sökningen användes 

OR i samband med vissa av söktermerna. Trunkering användes för att hålla ihop 

begrepp (ibid.). Författarna anser att en noggrann och tydlig sökning ökar studiens 

pålitlighet, dock är författarna medvetna om risken att all relevant forskning som 

kunnat svara mot syftet ej påträffats. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) och 

Karlsson (2017) menar att utbytet av träffar i träfflistan ökar genom sökning med 

både fritextord och ämnesord. Av denna anledning har författarna i föreliggande 

studie sökt på detta sätt i databaserna. Under sökningen återfanns dubbletter av ett 

flertal artiklar i båda databaserna, detta anses vara en styrka i en systematisk 

litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2015).  

Författarnas första tanke var att endast inkludera artiklar som var publicerade tio år 

tillbaka i tiden. Enligt Polit och Beck (2017) bör evidensbaserad forskning ej vara 

äldre än tio år för att vara aktuell. Dock fick tidsspannet ökas till femton år för att 

öka chansen att finna fler artiklar. Detta resulterade i tio artiklar från 2009-2019 och 

två artiklar som vardera var från 2006 och 2008. Författarna är medvetna om att det 

kan anses som en svaghet i studiens trovärdighet att två av artiklarna är över tio år 

gamla då forskningens resultat kan vara mindre aktuellt idag. Dock ansåg författarna 

att dessa studier fortfarande upplevdes aktuella eftersom resultatet hade liknande 

innehåll jämfört med de övriga tio artiklarna. Kristensson (2014) påpekar att det inte 

finns ett givet svar hur många artiklar som bör inkluderas i en systematisk 

litteraturstudie, men att det är viktigt att inkludera de mest relevanta artiklarna och 

därefter kunna motivera valet (ibid.). 

Författarna vill poängtera att det finns flera benämningar på yrkesprofessioner som 

utför samma arbetsuppgifter som en operationssjuksköterska i Sverige. Därför har 

flera söktermer använts, såsom exempelvis perioperative nurse och operating 

theatre nurse. Vissa av artiklarna fick exkluderas då det ej framgick vilken 

profession som intervjuats. I magisteruppsatsen inkluderades totalt tolv artiklar där 

operationssjuksköterskor intervjuats och syftet kunde besvaras.  

Artiklarna kommer från flera olika länder såsom Sverige, Norge, Island, Danmark, 

England, Skottland, USA och Australien. Detta kan både ses som en styrka och 

svaghet. Styrkan är att en stor del av forskningen kommer från norden vilket ökar 

överförbarheten och pålitligheten eftersom forskningen speglar den svenska 

operationssjukvården i större utsträckning. På grund av detta kan resultatet i denna 

magisteruppsats kan vara lättare att tillämpa inom svensk operationssjukvård. Dock 

kan en svaghet vara att organisationen inom operationssjukvården ser annorlunda ut 

i olika delar av världen vilket då minskar överförbarheten sett ur svenskt perspektiv. 

Författarna är medvetna om att samtliga artiklar kommer från rika delar av världen 

och att resultatet med största sannolikhet hade sett annorlunda ut om forskning 

funnits från U-länder eftersom det ekonomiska läget i stort speglar hur sjukvården 

bedrivs.   

Endast primära forskningsartiklar har valts då Polit och Beck (2017) påpekar att 

primärkällor bör användas då sekundärkällor redan är tolkade av en annan forskare. 

Författarna har medvetet valt att endast inkludera kvalitativa forskningsartiklar då 
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det var operationssjuksköterskors erfarenheter som ville studeras. Greenhalgh 

(2012) och Kristensson (2014) menar att kvalitativ forskning söker en djupare 

förståelse och sanning av människors upplevelser eller uppfattningar.  

Författarna i föreliggande studie valde att enbart inkludera artiklar som berörde 

faktorer rörande patientsäkerhet pre- och intraoperativt då resultatet annars riskerat 

att bli alltför omfattande. I efterhand kunde dock syftet även berört den 

postoperativa fasen då fler artiklar eventuellt kunnat inkluderats och resulterat i flera 

faktorer som påverkat patientsäkerheten.  

8.1.3   Kvalitetsgranskning 

Författarna valde att använda en granskningsmall från SBU för att kvalitetssäkra 

resultatartiklarna, se bilaga C. Rosén (2017) menar att risken för systematiska fel 

minskar om en granskningsmall används. Enligt SBU (2017) bedöms artikelns 

kvalité som antingen låg, medelhög eller hög utifrån olika frågor som författarna 

behöver ta ställning till. Författarna i denna magisteruppsats bedömde att samtliga 

inkluderade artiklarna höll en medelhög eller hög kvalité. Kvalitén av varje studie 

finns förtydligad i bilaga D. Varje artikel som granskats har först bedömts enskilt för 

att sedan gemensamt diskuterats innan den eventuellt inkluderades vilket anses 

stärka pålitlighet i studien. Enligt Kristensson (2014) är det viktigt att samtliga 

studier granskas samt att inkluderade artiklar redovisas. Författarna i föreliggande 

studie har varit noga att kontrollera att det i varje inkluderad artikel förts ett etiskt 

resonemang. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det viktigt att det 

framkommer i artikeln om den är etiskt godkänd.  

 

8.1.4   Dataanalys 

Författarna har i möjligaste mån försökt att vara neutrala vid analysen av data för att 

inte vinkla resultatet. Då författarna hade begränsad erfarenhet inom 

operationssjukvård upplevdes det vara en liten risk att förförståelsen kunnat påverka 

resultatet. Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) kan studiens pålitlighet 

hotas om forskaren inte är subjektiv (ibid.). Hur väl dataanalysen är genomförd och 

har tolkats av författarna påverkar pålitligheten och trovärdigheten av resultatet. 

Polit och Beck (2017) menar att trovärdigheten inte kan uppnås om pålitligheten i 

dataanalysen saknas. Systematiskt bias innebär enligt SBU ett resultatfel som 

uppkommit på grund av felaktigheter under arbetets gång (Statens medicinska 

beredning för medicinsk och social utvärdering, 2019). Enligt Polit och Beck (2017) 

ska författaren under studiens gång använda strategier för att eliminera eller 

minimera bias för att stärka studiens kvalité.  

Dataanalysen har genomförts utifrån Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) nio-

steg. Varje steg i analysprocessen är tydligt beskriven vilket enligt Polit och Beck 

(2017) stärker studiens trovärdighet. Artiklarna lästes först enskilt på engelska och 

därefter översattes artikeln gemensamt till svenska då författarna inte ville riskera 

att missa relevant information på grund av språkförbistring. Forsberg och 

Wengström (2015) påpekar att det kan bli feltolkning vid läsning av artiklar som är 

skrivna på ett annat språk än författarnas modersmål. Författarna har varit medvetna 

om att detta kan ses som en svaghet som kan ha påverkat förståelsen av textens 

innehåll och därav påverkat pålitligheten i studien. För att minska denna risk har 
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författarna tagit hjälp av språkkunniga personer samt av uppslagsverk. Den engelska 

artikeln har genom hela analysen dock funnits till hands för att kunna läsas vid 

oklarheter.  

Under hela analysprocessen har författarna genomfört alla steg tillsammans. Ett 

felsteg i analysen var att för små meningsbärande enheter klipptes ut till en början 

vilket resulterade i för lite text för att kunna utföra en öppen kodning. Enligt SBU 

(2017) innebär kodanisering att ett stycke text kortas ner utan att väsentlig 

information försvinner. På grund av detta felsteg fick författarna börja om på nytt. 

Detta kan ses som en styrka då artiklarna analyserades en gång till vilket minskade 

risken att relevant information förbigåtts. Ett exempel på analysprocessen finns 

under tabell 2 och varje analyssteg finns beskrivet i metodavsnittet i studiens 

bakgrund.  

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) menar att studiens trovärdighet ökar om 

oberoende kollegor granskar de kategorier som framkommit under analysen för att 

på så sätt minska systematiskt bias. Detta har inte varit möjligt då lämpliga kollegor 

ej funnits att tillfråga. Enligt Henricson och Lönn (2017) kan studenter få hjälp av 

studiekamrater och handledare för råd och vägledning. Författarna har haft fyra 

handledningstillfällen där möjlighet funnits att tillsammans med handledare och 

studiekamrater utbyta idéer och tankar.  

Ett etiskt förhållningssätt har efterföljts genom att författarna till föreliggande studie 

använt SBU:s granskningsmall (2014) där det ingår att fundera över om det förts ett 

etiskt resonemang i artikeln. Samtliga artiklar som ingår i studien har varit etiskt 

godkända. Som tidigare nämnts anser författarna att nyttoförhållandet väger över 

riskförhållandet, både med tanke på att data kommer från vetenskapligt publicerade 

tidskrifter samt att resultatet kan gynna patienten och yrkesverksamma inom 

operationssjukvården.  

 

8.2   Resultatdiskussion 
Syftet med magisteruppsatsen var att utifrån operationssjuksköterskors erfarenheter 

synliggöra faktorer som påverkar patientsäkerheten pre- och intraoperativt. I 

resultatet framkommer det flera viktiga faktorer som påverkar patientsäkerheten 

både positivt och negativt. Författarna i föreliggande studie har valt att diskutera tre 

områden som väckt vårt intresse; ökad arbetsbelastning – ett hot mot 

patientsäkerheten, att känna varandra inom teamet är en styrka samt oroande 

följsamhet till WHO:s checklista. Dessa tre områden kommer tillsammans med 

referensramen att utgöra strukturen för resultatdiskussionen. Enligt Polit och Beck 

(2017) är det betydelsefullt att resultatet i kvalitativa studier redovisas autentiskt, det 

vill säga att texten blir levande för läsaren. Författarna har försökt att beskriva 

operationssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser på ett berättande och 

levande sätt. Polit och Beck (2017) menar att trovärdigheten därigenom stärks 

(ibid.). Många av artiklarna beskrev liknande erfarenheter gällande patientsäkerhet 

vilket författarna upplever som en styrka då trovärdigheten i studiens resultat ökade. 

Författarna i föreliggande studie hade som mål att synliggöra olika faktorer som 

påverkar patientsäkerheten pre- och intraoperativt för att därmed öka 
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operationssjuksköterskans medvetenhet. Arfanis, Shillito och Smith (2011) 

poängterar att risker inom sjukvården inte kan elimineras helt, men genom en ökad 

medvetenhet kan vissa risker förebyggas. 

8.2.1   Ökad arbetsbelastning - ett hot mot patientsäkerheten 

I resultatet framkommer det flera faktorer som kan innebära en patientsäkerhetsrisk, 

bland annat ökad arbetsbelastning och låg bemanning som i sin tur leder till stress, 

trötthet och koncentrationssvårigheter. Antoniadis, Passauer-Baierl, Baschnegger 

och Weigl (2014) menar att höga krav och tidspress påverkar patientsäkerheten 

negativt. I Gillespie, Chaboyer, Longbottom och Wallis (2010) studie uttrycker 

personalen en oro då organisationen har ökade krav på produktivitet och att rutiner 

till följd av detta kan utelämnas på grund av den ökade stressen. De upplevde att det 

fanns brister både i resurser som utbildad personal men även materiella resurser som 

kan påverka patientsäkerheten. Sonoda, Onozuka och Hagihara (2007) påpekar att 

stress hos operationssjuksköterskor leder till bristande prestationsförmåga. Enligt 

Eklöf (2017) har stress en negativ inverkan på den kognitiva funktionen vilket bland 

annat påverkar förmågan att tänka, uppmärksamma och bearbeta komplex 

information (ibid.). I resultatet i föreliggande studie framkom det att 

operationssjuksköterskor upplevde stress av att ständigt hamna i nya och ovana 

situationer. Att som operationssjuksköterska ständigt uppleva stress och höga krav 

kan leda till känslor av otillräcklighet vilket kan resultera i att fler slutar enligt 

författarna i denna magisteruppsats.  

Författarna i föreliggande studie anser att det finns flera samhälleliga aspekter som 

påverkar hälso- och sjukvården där en ökad arbetsbelastning speglar vården i stort 

med tanke på personalbrist och långa vårdköer. För att operationssjukvården i 

dagens samhälle ska klara av de långa vårdköerna står produktiviteten i fokus då 

vårdköerna ständigt ökar. Enligt Socialstyrelsen (2019) råder det en stor brist på 

specialistutbildade sjuksköterskor, däribland operationssjuksköterskor (ibid.). 

Vårdköerna fortsätter att öka och endast cirka tre av fyra patienter får beslut om 

operation inom vårdgarantins nittio dagar (Socialstyrelsen, 2018b). Tillräckligt med 

personal och förbättrade arbetssätt är två betydande faktorer för att korta kötiderna 

och här har arbetsgivaren ett stort ansvar. För patienten kan långa väntetider leda till 

ett ökat lidande i form av stress, rädsla och ångest. Dessutom kan väntandet förvärra 

patientens sjukdom eller medicinska tillstånd (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys, 2017). Enligt författarna i föreliggande studie behöver samhället ge 

tillräckligt med resurser till sjukvården för att personalen ska orka och vilja stanna 

kvar. Genom att behålla erfaren och kunnig personal stärks patientsäkerheten 

eftersom personalen genom sin kunskap blir tryggare i sin ansvarsroll som 

operationssjuksköterska.  

Utifrån vald referensram vill författarna belysa att verksamhetens produktivitet kan 

leda till att patienten åsidosätts och på så vis fråntas patientens möjlighet att bli sedd 

som människa. Arman och Rehnsfeldt (2011) menar att om en god vård ska kunna 

ges måste förutsättningar och förståelse finnas från verksamhetens sida (ibid.). 

Arbetskulturen i operationsmiljön utgår från både den materiella- och andliga 

kulturen där vårt inre ethos och etik styr våra vårdhandlingar. Operationssjukvården 

präglas till stor del av den materiella kulturen där produktivitet har blivit kärnan, det 
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vill säga ethos, i operationsavdelningens kultur. I denna miljö finns det medarbetare 

som sätter verksamhetens produktivitet framför patientens bästa. Den andliga 

kulturen bottnar i operationssjuksköterskans inre värdegrund, ens inre ethos och 

etik. Vårdhandlingar som styrs utifrån ens inre ethos sätter patienten och dennes 

värdighet i fokus (Lindwall & von Post, 2008). Forsberg (2016) påpekar att det 

finns många anledningar till att vårdskador sker vid omvårdnad av patienten. 

Orsaken kan både vara individbunden, men kan också bero på brister i 

grundläggande rutiner inom organisationen. Författarna till föreliggande studie vill 

här exemplifiera att Reasons (2000) schweizerostmodell kan användas för att 

tydliggöra och se samband till felkällor på arbetsplatser i högriskmiljöer. Modellen 

kan vara till hjälp för att synliggöra och identifiera misstag i det förebyggande 

arbetet. 

8.2.2   Att känna varandra inom teamet är en styrka 

Av resultatet framgår det i flera av studierna hur viktigt det är med ett gott 

samarbete och att känna och respektera varandra inom teamet, både gällande 

kompetens och förståelse för varandras personligheter. Att känna varandra främjar 

ömsesidigt samarbete och ökar patientsäkerheten, medan bristande respekt för 

varandra och varandras yrkesprofessioner anses vara en patientsäkerhetsrisk. Detta 

tydliggörs av Gillespie et al. (2010) som illustrerade att ständiga byten av 

teammedlemmar skapar osäkerhet hos operationsteamet när de inte känner varandra 

tillräckligt väl. Det bidrog till att kunskaper om varandras erfarenheter minskade 

och samarbetet och kommunikationen blev lidande. Deltagarna i studien var överens 

om att yrkeskompetensen ökade när teammedlemmarna regelbundet arbetade ihop. 

Detta framkommer även i Rydenfält, Johansson, Larsson, Åkerman och Odenrick 

(2011) som menar att ett stabilt team där medlemmarna känner varandra väl bidrar 

till att arbetet lättare flyter på. Detta styrks av Gillespie, Gwinner, Chaboyer och 

Fairweather (2013) som i sin forskning visar att där teamet hade en historia bakom 

sig, speglades förhållningssättet av en tydlig harmoni mellan varandra och rutinerna 

i arbetet flöt på. Teamarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende där ett öppet 

klimat främjar kommunikationen och på så vis ökar patientsäkerheten pre- och 

intraoperativt (ibid.).  

Författarna i föreliggande studie fann det intresseväckande att i stort sätt alla artiklar 

lyfte fram betydelsen av att känna varandra och bemöta varandra med respekt och 

att detta är av stor betydelse för patientsäkerheten. Ett respektfullt bemötande i 

teamet är ingen självklarhet inom operationssjukvården och detta kan säkert spegla 

verkligheten i stort. Tyvärr blir det i slutändan patienten som drabbas om personalen 

inte är medvetna eller reflekterar över att ett respektlöst beteende påverkar 

patientsäkerheten negativt.     

 

I resultatet framkommer det att ett hierarkiskt ledarskap anses som ett hinder för ett 

effektivt samarbete då operationssjuksköterskan inte vågar stå upp för sina åsikter 

och säga ifrån om något upplevs fel. Detta kunde leda till känslor av skuld gentemot 

patienterna. Enligt Forsberg (2016) är kommunikation lättare under ett öppet 

tillåtande klimat och detta skapas genom ett bra ledarskap. Önskvärda egenskaper i 

ett bra ledarskap är att kunna lyssna, uppmuntra och ha tålamod samt att ha 

förståelse för varandra. Rädsla för varandra inom teamet skapar sårbarhet och 
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konflikter. I Gillespie et al. (2013) upplevde operationspersonal i studien att 

kommunikationen och tilliten försämras vid de tillfällen där de inte kände varandra 

eller där miljön speglades under hierarkiska drag. Under dessa förhållanden var det 

inte lika lätt att ställa frågor och det fanns en ökad risk för missuppfattningar (ibid.).  

Enligt författarna i föreliggande studie är det tydligt att personalen inte alltid vågade 

stå upp för sina åsikter när stämningen upplevdes som hierarkisk och där 

sammanhållningen inom teamet var bristande. Forsberg (2016) beskriver att 

individer som handlar modigt och vågar säga ifrån när något känns fel ibland blir 

utstötta av kollegor. Detta eftersom kollegorna känner skam över att själva inte ha 

vågat agera och därmed inte tagit ansvar. Okuyama, Wagner och Bijnen (2014) 

menar att vårdpersonal som vågar uttrycka sina farhågor i en viss situation bidrar till 

en säkrare vård eftersom de signalerar innan något hänt. Att våga säga till eller inte, 

beror på hur vårdpersonalen upplever sitt ansvar gentemot patienten samt hur 

personalen ser sitt ansvar i sin yrkesroll (ibid.). Här kan den teoretiska förankringen 

speglas i hur operationssjuksköterskan tar sitt personliga ansvar i sitt etiska 

handlande. Enligt Arman (2015b) vill människan med sitt etiska ansvar göra allt 

gott för patienten och undvika det onda. Det tydliggörs genom att ansvar och skuld 

påverkar det personliga handlandet och känslan av skuld blir tydlig när något blev 

fel eller vid utebliven handling. Här kan samvetet genom den goda skulden enligt 

Wallinvirta (2017) påverka och öka det personliga ansvaret för sina handlingar och 

hjälpa till att handla rätt och undvika göra det som är fel. 

8.2.3   Oroande följsamhet till WHO:s checklista 

Författarna till denna magisteruppsats kan se stora brister i följsamheten av WHO:s 

checklista och detta väcker en oro att checklistan tas för lättvindigt och inte på 

tillräckligt stort allvar. Förståelsen av konsekvenserna av att inte följa checklistan i 

sin helhet saknas ibland och det kan leda till ett vårdlidande för patienten.   

Utifrån resultatet framgår det att flera operationssjuksköterskor upplever brister i 

användningen av WHO:s checklista. Följsamheten ansågs bristfällig inom teamet 

och de ansåg att WHO:s checklista ska användas som hjälp i det dagliga arbetet. 

Dock påpekar de att sunt förnuft är nödvändigt eftersom checklistan inte kan 

garantera att misstag inte sker. Operationssjuksköterskorna upplevde att 

genomgången av WHO:s checklista skedde parallellt med andra uppgifter. WHO:s 

checklista ska användas som ett stöd i arbetet och kan aldrig ersätta yrkeskompetens 

(WHO, 2009b). I en studie av Erestam et al. (2017) och Rydenfält et al. (2013) 

avslöjades brister i de rutiner och den struktur som eftersträvas för att utföra 

checklistan korrekt. Enligt Rydenfält et al. (2013) är det vanligt förekommande att 

det parallellt genomförs andra uppgifter som är irrelevanta under timeout och att 

detta är allmänt accepterat. I studien framgår det även att checklistans viktiga 

punkter inte fullföljdes i sin helhet och då missades bland annat kontroll av 

patientens identitet. Erestem et al. (2017) menar att kvalitén på utförandet av 

checklistan kan bero på vilka lagmedlemmar som deltar vid den aktuella 

operationen eftersom vissa i teamet var ovilliga att utföra vissa delar av checklistan. 

I studien framgår det att patientsäkerheten förbättrades vid användningen av WHO:s 

checklista och förbättrade samarbetet och kommunikationen samt ökade 

patientfokus. Dock påpekar Rydenfält, Ek och Larsson (2014) att checklistor kan 
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ingjuta en falsk säkerhet då medarbetare inte ser riskerna av att inte följa checklistan 

i sin helhet. Om vissa delar av checklistan förbises ökar risken att patienten inte får 

en god och säker vård.  

Orsaken till bristande följsamhet av WHO:s checklista kan kopplas samman i en 

studie av Korkiakangas (2017) där det framgår att kommunikationens tydlighet och 

tidpunkt för start av timeout har stor betydelse för att samla teamet. Vid för tidig 

start blev det svårt att samla laget då deras uppmärksamhet var riktad mot 

yrkesspecifika förberedelser. Liknande brister finns även i den avslutande fasen som 

berör operationssjuksköterskans viktiga arbete med att kontrollera och räkna 

operationsmaterial. Studien vill framhålla betydelsen av tydlig kommunikation och 

ett hundraprocentigt deltagande för att upprätthålla patientsäkerheten. I 

Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening (2011) 

framgår det att operationssjuksköterskan tillsammans med operationsteamet ska 

ansvara och medverka till att WHO:s checklista används för att minimera 

patientsäkerhetsrisker.  

Enligt Lindwall och von Post (2008) har operationssjuksköterskan ett ansvar över 

sina vårdåtgärder under en operation samt en skyldighet att skydda patienten. Att 

bemöta patienten med värdighet och respekt innebär att operationssjuksköterskan 

synliggörs sina handlar utifrån sitt förhållningssätt, det vill säga sitt ethos. Eriksson 

(2018) menar att vårdlidande kan ses som ett onödigt lidande och att det är viktigt 

att arbeta på ett sådant vis att vårdlidande undviks. Utebliven vård är en form av 

vårdlidande och kan innebära allt från slarv till försummelse (ibid.). Om 

operationssjuksköterskan agerar oprofessionellt och inte skyddar patienten utesluts 

ethos och vården blir inte vårdande (Lindwall & von Post, 2008). Författarna i 

föreliggande studie anser att utebliven följsamhet av WHO:s checklista kan ses som 

utebliven vård och som kan leda till ett vårdlidande på grund av slarv. Enligt 

Eriksson (2018) kan vårdlidande även orsakas omedvetet av vårdpersonalen (ibid.). 

Författarna i denna studie får en känsla av att vårdpersonalen inte alltid ser 

konsekvenserna av att förbise viktiga punkter i checklistan. Eriksson (2018) menar 

att det är lätt att glömma bort människan i den alltmer högteknologiska miljön. 

Detta kan speglas ganska tydligt på en operationsavdelning enligt författarna i denna 

magisteruppsats. Erichsen, Bergh, Karlsson och Nilsson (2010) beskriver i sin 

studie att en vårdskada innebär ett stort lidande som påverkar livskvalitén negativt 

för patienten. Lidandet i form av smärta kunde sträcka sig över månader och år, och 

till och med bli kroniskt. För patienterna innebär vårdskadan ett djupt lidande, både 

psykiskt och fysiskt, men även socialt och ekonomiskt. 

Författarna i föreliggande studie kan här koppla samman samhälleliga aspekter med 

fynden från resultatet, ökad arbetsbelastning, bristande samarbete och bristande 

följsamhet. Dessa faktorer kan i slutändan leda till ett vårdlidande för patienten med 

ett ökat vårdbehov och en ökad kostnad för samhället. I Hälso- och 

sjukvårdsrapporten 2018 framkommer det att vårdtiden nästan blir dubbelt så lång 

för en patient som drabbats av en vårdskada och att denna ökade vårdtid kostar 

samhället cirka 9 miljarder kronor årligen (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2018b). Vårdens kostnader för vårdskador går att mäta i pengar, men för patienten 

som drabbats av en skada blir denna kostnad ett högt pris i form av lidande 
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(Forsberg, 2016). Enligt Eriksson (2018) har vårdforskningen och vetenskapen en 

stor utmaning de närmaste åren för ett minska det kännbara lidandet inom vården. 

Det krävs stora satsningar på utbildning för att lära oss tolka den verklighetsbild 

som finns inom vården för att arbeta mer humanistiskt med människan i fokus 

(ibid.). Enligt Öhrn (2013) har specialistsjuksköterskan ett ansvar att bevara sin 

yrkeskompetens genom ett ständigt lärande samt utveckla och tillämpa riktlinjer 

inom omvårdnad (ibid.).  

Författarna i denna magisteruppsats vill tydliggöra att International Council of 

Nurses (ICN) etiska kod kan vara till hjälp för att vägleda operationssjuksköterskor 

till ett mer medvetet etiskt och professionellt förhållningssätt i omvårdnaden till 

patienten. Denna etiska kod innehåller fyra grundläggande ansvarsområden enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017), de tydligaste etiska ansvarsområdena är att stå 

upp för mänskliga rättigheter och medverka till en god vårdkultur. Andra viktiga 

ansvarsområden är att bedriva en evidensbaserad verksamhet, kunna bemöta ny 

teknik men också att ha fokus på patientens säkerhet så att den inte äventyras. 

Wiklund (2003) menar att vårdens etiska motiv är att lindra lidande genom ett gott 

vårdande utifrån evidens, det vill säga genom beprövad erfarenhet. Arman och 

Rehnsfeldt (2011) beskriver betydelsen av vårdorganisationens etik där 

organisationen spelar en viktig roll ifall vårdaren kan ge en god vård till patienten. 

För att vårdaren ska kunna ge en god vård måste förutsättningarna finnas och 

organisationen måste ha förståelse för att kunna stödja vårdens grundmotiv. 

8.3   Klinisk implikation 
Denna magisteruppsats har synliggjort olika riskfaktorer som förhoppningsvis kan 

öka medvetenheten och förståelsen hos operationssjuksköterskor. Detta kan 

möjliggöra ett mer patientsäkert förhållningssätt i det dagliga arbetet. Samhället har 

en avgörande roll för om sjukvården ska kunna bedrivas på ett patientsäkert sätt. 

Om hälso- och sjukvården inte får tillräckligt med resurser i form av personal blir 

det svårare att behålla befintlig personal eftersom att arbetsmiljön redan är 

ansträngd och stressfylld. Idag råder det en stor brist på specialistsjuksköterskor, 

däribland operationssjuksköterskor och denna brist kommer troligtvis vara än mer 

påtaglig inom en nära framtid om arbetsmiljön inte förbättras. Varje enskild 

operationsavdelning bör arbeta mer medvetet för att förbättra personalens 

arbetsmiljö. Genom bättre förutsättningar för att lära känna varandra inom 

arbetsgruppen kan förståelsen för varandras kompetenser och olikheter öka vilket 

kan stärka trivseln på arbetsplatsen. Exempelvis kan arbetsplatsen anordna olika 

aktiviteter då personalen träffas utanför operationsavdelningen för att bättre lära 

känna varandra. Dessutom skulle regelbundna reflektioner kunna ske för att utbyta 

erfarenheter mellan varandra. Om arbetsmiljön förbättras stannar sannolikt fler kvar 

på sina arbetsplatser och kompetensen bibehålls vilket i slutändan innebär att 

vårdens kvalité ökar.  
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9   Slutsats 

Resultatet visar att det finns många faktorer som påverkar patientsäkerheten utifrån 

operationssjuksköterskors erfarenheter. Arbetsmiljön har en betydande roll för 

patientsäkerheten där ökad arbetsbelastning och stress är ett stort bekymmer. 

Attityden mot varandra inom operationsteamet är en utmärkande faktor som har 

grundläggande betydelse för samarbetet. Genom att bemöta varandra med respekt 

främjas ett gott samarbete och därmed en säkrare vård för patienten. En annan faktor 

som identifierades var bristande följsamhet av WHO:s checklista då 

operationsteamet inte såg konsekvenserna av att inte följa checklistan i sin helhet. 

Att arbeta som operationssjuksköterska innebär att ha fullt fokus på både patienten 

och omgivningen för att på så vis förebygga de riskfaktorer som kan leda till skada 

och lidande för den enskilde patienten.  

Forskning om patientsäkerhetsrisker känns högaktuellt och förslagsvis kan framtida 

forskning fokusera mer på varje specifik yrkesprofessions erfarenheter om faktorer 

som påverkar patientsäkerheten. På så sätt kan forskningen ge en samlad helhetsbild 

vilket kan ge en ökad förståelse och synliggöra ytterligare faktorer som kan äventyra 

patientsäkerheten pre- och intraoperativt. Framtida forskning skulle även kunna 

studera hur attityder mellan operationspersonalen påverkar patientsäkerheten 

eftersom denna aspekt hade en betydande roll i resultatet.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 (59) 

Referenslista 

*Artiklar i resultatet 

*Alfredsdottir, H., & Bjornsdottir, K. (2008). Nursing and patient safety in the 

operating room. Journal of Advanced Nursing, 61(1), 29-37. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2007.04462.x 

Antoniadis, S., Passauer-Baierl, S., Baschnegger, H., & Weigl, M. (2014). 

Identification and interference of intraoperative distractions and interruptions in 

operating rooms. The Journal of surgical research, 188(1), 21-29. doi: 

10.1016/j.jss.2013.12.002 

Arakelian, E., Swenne, C. L., Lindberg, S., Rudolfsson, G., & Vogelsang, A. C.  

(2016). The meaning of person-centred care in the perioperative nursing context 

from the patient's perspective – an intergrative review. Journal of Clinical Nursing,  

26(17-18), 2527-2544. doi: 10.1111/jocn.13639 

Arfanis, K., Shillito, J., & Smith, A. F. (2011). Risking safety or safely risking? 

Healthcare professionals' understanding of risk-taking in everyday work. 

Psychology, Health & Medicine, 16(1), 66-73. doi:  

10.1080/13548506.2010.521566 

Arman, M. (2015a). Lidande och lindrat lidande. I U. M. Arman, K. Dahlberg, M. 

Ekebergh (Red.), Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber AB. 

Arman, M. (2015b). Vårdens etik. I U. M. Arman, K. Dahlberg, M. Ekebergh 

(Red.), Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber AB. 

Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2011). Vårdande som lindrar lidande: Etik i 

vårdandet. Stockholm: Liber AB.  

Ban, K. A., Minei, J. P., Laronga, C., Harbrecht, B. G., Jensen, E. H., Fry, D. E., ... 

Duane, T. M. (2017). American College of Surgeons and Surgical Infection Society: 

Surgical Site Infection Guidelines, 2016 Update. Journal of the American College of 

Surgeons, 224(1), 59-74. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2016.10.029 

Berlin, J. (2013). Teamarbete- ett livsviktigt samspel. I U. J. Leksell, M. Lepp 

(Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber AB. 

Bettany-Saltikov, J., & McSherry, R. (2016). How to do a systematic literature 

review in nursing: A step- by -step guide. London: McGraw-Hill Education/Open 

University Press.   

*Blomberg, A-C., Bisholt, B., & Lindwall, L. (2018). Responsibility for patient care 

in perioperative practice. Nursing Open, 5(3), 414-421. doi: 10.1002/nop2.153 

*Blomberg, A-C., Bisholt, B., Nilsson, J., & Lindwall, L. (2015). Making the 

invisible visible – operating theatre nurses’ perceptions of caring in perioperative 

practice. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 29(2), 361-368. doi: 

10.1111/scs.12172 

https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/journal/10727515
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/journal/10727515


 

37 (59) 

Bäckström, G. (2012). Operationssjuksköterskans profession. I U. G. Myklestul 

Dåvøy, I. Hansen, P. Hege Eide (Red.), Operationssjukvård: 

Operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

Carlström, E., Kvarnström, S., & Sandberg, H. (2013). Teamarbete i vården. I U. A-

K. Edberg, A. Ehrenberg, F. Friberg, L. Wallin, H. Wijk, J. Öhlén (Red.), 

Omvårdnad på avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur. 

 

Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I U. M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur. 

Disch, J. (2013). Samverkan i team. I U. G. Sherwood, J. Barnsteiner (Red.), 

Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: 

Studentlitteratur. 

*D’ Lima, D., Sacks, M., Blackman, W., & Benn, J. (2014). Surgical swab counting: 

a qualitative analysis from the perspective of the scrub nurse. Journal of 

perioperative practice, 24(5), 103-111. doi: 10.1177/175045891402400503 

 

Eklöf, M. (2017). Psykosocial arbetsmiljö: Begrepp, bedömning och utveckling. 

Lund: Studentlitteratur. 

Erestam, S., Haglind, E., Bock, D., Ericksen Andersson, A., & Angenete, E. (2017). 

Changes in safety climate and teamwork in the operating room after implementation 

of a revised WHO checklist: a prospective interventional study. Patient safety in 

surgery, 11(4), 242-253. doi: 10.1186/s13037-017-0120-6 

Erichsen, A., Bergh, I., Karlsson, J., & Nilsson, K. (2010). Patients’ experiences of 

acquiring a deep surgical site infection: An interview study. American Journal of 

Infection Control, 38(9), 711-717. doi: 10.1016/j.ajic.2010.03.017  

 

Eriksson, K. (2018). Vårdvetenskap: Vetenskapen om vårdandet om det tidlösa i 

tiden: Samlingsverk av Katie Eriksson. Stockholm: Liber AB. 

 

Eriksson, K., & Bergbom, I. (2017). Begrepp och begreppsbildning inom 

vårdvetenskap som disciplin. I U. L. Wiklund Gustin, I. Bergbom (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I U. F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.  

Frostling-Henningsson, M. (2017). Kvalitativa metoder: introspektion, poesi, 

netnografi, collage och skuggning. Lund: Studentlitteratur.  

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: Att utvecklas och ta ansvar. 

Stockholm: Natur & kultur. 

Forsberg, A., & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: 

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & 

Kultur.  

https://doi.org/10.1177/175045891402400503


 

38 (59) 

Gibbs, V. C. (2012). Thinking in three's: Changing surgical patient safety practices 

in the complex modern operating room. World journal of gastroenterology, 18(46), 

6712-6719. doi: 10.3748/wjg.v18.i46.6712 

Gillespie, B. M., Chaboyer, W., Longbottom, P., & Wallis, M. (2010). The impact 

of organisational and individual factors on team communication in surgery: A 

qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 47(6), 732-741. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2009.11.001 

Gillespie, B. M., Gwinner, K., Chaboyer, W., & Fairweather, N. (2013). Team 

communications in surgery – creating a culture of safety. Journal of 

interprofessional care, 27(5), 387-393. doi: 10.3109/13561820.2013.784243 

 

Greenhalgh, T. (2012). Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter: Grunden för 

en evidensbaserad vård. Lund: Studentlitteratur.  

 

Hemingway, M. W., O´Malley, C., & Silvestri, S. (2015). Safety Culture and Care: 

A Program to Prevent Surgical Errors. AORN Journal, 101(4), 404-415. doi: 

10.1016/j.aorn.2015.01.002 

 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I U. M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

Henricson, M., & Lönn, A. (2017). Handledningsprocessen. I U. M. Henricson 

(Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. 

Lund: Studentlitteratur. 

*Ingvarsdottir, E., & Halldorsdottir, S. (2018). Enhancing patient safety in the 

operating theatre: from the perspective of experienced operating theatre nurses. 

Scandinavian Journal of, 32(2), 951-960. doi:10.1111/scs.12532 

 

Karlsson, E. K. (2017). Informationssökning. I U. M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur. 

Karolinska institutet. (2018). Sökteknik. Hämtad 2019-01-27 från 

https://kib.ki.se/soka-vardera/soka-information/sokteknik 

*Kelvered, M., Öhlén, J., & Åkesdotter Gustafsson, B. (2012). Operating theatre 

nurses experience of patient-related, intraoperative nursing care. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 26(3), 449-457. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00947.x 

Kjellstöm, S. (2017). Forskningsetik. I U. M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

Kohn, L. T., Corrigan, J. M., & Donaldson, M. S. (2000). To Err is Human: 

Building a Safer Health System.Washington, DC: National Academy Press. 

Korkiakangas, T. (2017). Mobilising a team for the WHO Surgical Safety Checklist: 

a qualitative video stydy. BMJ Quality and Safety, 26(3), 177-188. doi: 

10.1136/bmjqs-2015-004887 

 



 

39 (59) 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för 

studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Kristensson Uggla, B. (2014). Personfilosofi – filosofiska utgångspunkter för 

personcentrering inom hälso- och sjukvård. I U. I. Ekman (Red.), Personcentrering 

inom hälso- och sjukvård: Från filosofi till praktik. Stockholm: Liber AB.  

 

Larsson Mauleon, A. (2012). Att vara patient på en operationsavdelning. I U. S. 

Almerud Österberg, & L. Nordgren (Red.), Akut vård ur ett patientperspektiv. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lindh, M., & Sahlqvist, L. (2012). Säker vård: Att förebygga skador och 

felbehandlingar inom vård och omsorg. Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Lindwall, L., & von Post, I. (2008). Perioperativ vård: Att förena teori och praxis. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Lyons, E. V., & Popejoy, L. L. (2014). Meta-Analysis of Surgical Safety Checklist 

Effects on Teamwork, communication, Morbidity, Mortality, and safety. Western 

Journal of Nursing Research, 36(2), 245-261. doi: 10.1177/0193945913505782 

 

Martinsen, K. (2012). Operationssjuksköterskan och den sårbara patienten: Kropp, 

sinnesförnimmelse och integritetszon. I U. G. Myklestul Dåvøy, I. Hansen, P. Hege 

Eide (Red.), Operationssjukvård: Operationssjuksköterskans perioperativa 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

*Mitchell, L., Flin, R., Yule, S., Mitchell, J., Coutts, K., & Youngson, G. (2011). 

Thinking ahead of the surgeon. An interview study to identify scrub nurses´ non-

technical skills. International Journal of Nursing Studies, 48(7), 818-828. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2010.11.005 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. (2017). Löftesfri garanti? En 

uppföljning av den nationella vårdgarantin: Vårdanalys. Stockholm: Myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys. Hämtad 2019-03-08 från 

https://www.vardanalys.se/rapporter/loftesfri-garanti/ 

Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I U. 

M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

Okuyama, A., Wagner, C., & Bijnen, B. (2014). Speaking up for the patient safety 

by hospital-based care professionals: A litterature review. BMC Health Services 

Research, 14(61). doi: 10.1186 / 1472-6963-14-61 

Patel, R., & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: Generating and Assesing 

Evidence for Nursing Practice. Wolters Kluwer.  

 



 

40 (59) 

Reason, J. (2000). Human error: models and management. British Medical Journal, 

320 (7237), 768-770. doi: 10.1136/bmj.320.7237.768 

 

Reason, J. (2013). Individ- och systemmodeller för felhandlingar; -att skapa rätt 

balans i hälso- och sjukvården. I U. S. Ödegård (Red.), Patientsäkerhet. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening. (2011). 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård. Stockholm:  

Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 

2018-12-29 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/operartion.kompbeskr.web.pdf 

*Riley, R., Manias, E., & Polglase, A. (2006). Governing the surgical count through 

communication interactions: implications for patient safety. Quality and Safety in 

Health care, 15(5), 369-374. doi: 10.1136/qshc.2005.017293 

 

*Rowlands, A., & Steeves, R. (2010). Incorrect Surgical Counts: A Qualitative 

Analysis. AORN Journal, 92(4), 410-419. doi: 10.1016/j.aorn.2010.01.019 

 

Rosén, M. (2017). Systematisk litteraturövrsikt. I U. M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Rydenfält, C., Ek, Å., Larsson, P. A. (2014). Safety checklists compliance and false 

sense of safety: New directions for research. BMJ Quality and Safety, 23(3), 183-

186. doi: 10.1136/bmjqs-2013-002168 

 

Rydenfält, C., Johansson, G., Odenrick, P., Åkerman, K., & Larsson, P. A. (2013). 

Compliance with the WHO Surgical Safety Checklist: deviations and possible 

improvements. International Journal of Quality in Health Care, 25(2), 182-187. 

doi: 10.1093/intqhc/mzt004 

 

Rydenfält, C., Johansson, G., Larsson, P. A., Åkerman, K., & Odenrick, P. (2011). 

Social structures in the operating theatre: how contradicting rationalites and trust 

affect work. Journal of Advanced Nursing, 68(4), 783-795. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2011.05779.x   

 

*Sandelin, A., & Gustafsson, B. Å. (2015). Operating theatre nurses´experiences of 

teamwork for safe surgery. Nordic Journal of Nursing Research, 35(3), 179-185. 

doi: 10.1177/0107408315591337 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm. Socialdepartementet. 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

https://doi.org/10.1136/bmjqs-2013-002168


 

41 (59) 

Segesten, K. (2006). Att välja mall för sitt examensarbete. I U. F. Friberg (Red.), 

Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen. (2019). Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad 

personal i hälso- och sjukvård samt tandvård: Nationella planeringsstödet 2019. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2019-03-08 från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21253/2019-2-

14.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2009). God vård - Säker vård. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 

2018-12-31 från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-

72/Documents/God%20v%C3%A5rd%20S%C3%A4ker%20v%C3%A5rd.pdf 

Socialstyrelsen. (2018a). Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och 

tandvård: Lägesrapport 2018. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2018-12-29 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20859/2018-3-4.pdf 

Socialstyrelsen. (2018b). Väntetiderna inom vården fortsätter att öka. Hämtad 

2019-03-08 från 

https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/vantetidernainomvardenfortsatteroka 

Sonoda, Y., Onozuka, D., & Hagihara, A. (2017). Factors related to teamwork 

perfomance and stress of operating room nurses. Journal Nursing Management, 

26(1), 66-73. doi: 10.1111/jonm.12522 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). SBU:s handbok: 

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten. 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk och socialutvärdering. 

Hämtad 2019-01-11 från 

https://www.sbu.se/contentassets/d12fd955318f4feab3709d7ebcc9a72b/sbushandbo

k.pdf 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2019). SBU: ordlista. 

Hämtad 2019-02-19 från https://www.sbu.se/sv/var-metod/sbu-ordlista/ 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014). Mall för 

kvalitetsgranskning av kvalitativ metodik – patientupplevelser. Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk och socialutvärdering. 

Hämtad 2019-01-27 från 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.

pdf 

Steelman, V. M., Graling, R. P., & Perkhounkova, Y. (2013). Priority Patient Safety 

Issues identified by Perioperative Nurses. AORN Journal, 97(4), 402-418. doi: 

10.1016/j.aorn.2012.06.016 

Sveriges Kommunen och Landsting. (2018b). Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018. 

Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Hämtad 2019-02-28 från 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-637-7.pdf?issuusl=ignore 



 

42 (59) 

 

Sveriges Kommunen och Landsting. (2018a). Markörbaserad journalgranskning: 

Skador i vården: Utveckling 2013-2017: Nationell nivå. Stockholm: Sveriges 

kommuner och Landsting. Hämtad 2018-12-29 från 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-640-7.pdf?issuusl=ignore 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 2018-12-30 från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

 

*Sørensen, W. E., Østrup Olsen, I., Tewes, M., & Uhrenfeldt, L. (2014). 

Perioperative nursing in public university hospitals: an ethnography. BMC Nursing, 

13(1). doi: 10.1186/s12912-014-0045-7 

Thomassen, Ø., Storesund, A., Søfteland, E., & Brattebø, G. (2014). The effects of 

safety checklists in medicine: A systematic review. Acta Anaesthesiologica 

Scandinavia, 58(1), 5-18. doi: 10.1111/aas.12207 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer: Inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.   

de Vries, E. N., Ramrattan, M. A., Smorenburg, S. M., Gouma, D. J., & 

Boermeester, M. A. (2008). The incidence and nature of in-hospital adverse events: 

a systematic review. Quality & Safety in Health Care, 17(3), 216-223. doi: 

10.1136/qshc.2007.023622 

 

Vårdhandboken. (2018b). Crew Resource Management- CRM. Hämtat 2019-03-27 

från https://www.vardhandboken.se/arbetsatt-och-ansvar/samverkan-och-

kommunikation/teamarbete-och-kommunikation/crew-resource-management---crm/ 

 

Vårdhandboken. (2018a). Operationssjukvård: Översikt. Hämtad 2019-01-27 från 

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-

smittspridning/operationssjukvard/oversik 

Wallinvirta, E. (2017). Ansvar och makt. I U. L. Wiklund Gustin, I. Bergbom 

(Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur & Kultur. 

*Willassen, T. E., Smith Jacobsen, I. L., & Tveiten, S. (2018). Safe Surgery 

Checklist, Patient Safety, Teamwork, and Responsibility – Coequal Demands? A 

focus Group Study. Global Qualitative Nursing Research, 5. 1-11. doi: 

10.1177/2333393618764070 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En 

bro mellan forskning & kliniskt verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

https://doi.org/10.1111/aas.12207


 

43 (59) 

World Health Organization. (2009a). Guideline for safe surgery: Safe surgery saves 

lives. Hämtad 2018-12-29 från 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44185/9789241598552_eng.pdf;jses

sionid=9D208E163F32ABABF5B6D052C33C5C15?sequence=1 

World Health Organization. (2017). Patient safety: Making health care safer. 

Hämtad 2019-01-27 från         

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255507/WHO-HIS-SDS-2017.11-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

World Health Organization. (2009c). Surgical Safety Checklist. Hämtad 2019-01-25 

från 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44186/9789241598590_eng_Check

list.pdf?sequence=2 

World Health Organization. (2009b). Världsalliansen för patientsäkerhet (World 

alliance for patient safety). Bruksanvisning för checklista för säkerhet vid 

operationer: Säker kirurgi räddar liv. Hämtad 2019-01-06 från 

http://www.safesurg.org/uploads/1/0/9/0/1090835/sw._manual.pdf 

Öhrn, A. (2013). Säker vård. I U. A-K. Edberg, A. Ehrenberg, F. Friberg, L. Wallin, 

H. Wijk, J. Öhlén (Red.), Omvårdnad på avancerad nivå: Kärnkompetenser inom 

sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.   

Östlundh, L. (2006). Informationssökning. I U. F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.



          BILAGA A                                                 

I 

 

World Health Organization (2009c)
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Sökmatris 

 

                Cinahl, peer-reviewed, english, 2009-2019 

 
Nr 

# 

Sökord Träffar Vidare till 

granskning 

Valda 

# 1 “operating theatre nurs*” 

AND  “patient safety” 

5 5 4 

# 2 “perioperative nurs*” AND 

“patient safety” AND 

qualitative 

13 2 1 

# 3 “intraoperative nurs*” AND 

“patient safety” AND 

qualitative 

1 0 0 

# 4 “perioperative nurs*” AND 

“patient safety” AND 

(qualitative OR interview OR 

experience*)  

55 1 0 

# 5  “perioperative nurs*” AND 

“medical errors” AND 

(qualitative OR interview OR 

experience*) 

1 1 0 

# 6 “perioperative nurs* AND  

ethnography” 

2 1 1 

 

                Cinahl, peer-reviewed, english, 2004-2019 
 

Nr 

# 

Sökord Träffar Vidare till 

granskning 

Valda 

# 1 “operating theatre nurs*” 

AND “patient safety” 

5 0 0 

# 2 “perioperative nurs*” AND 

“patient safety” AND 

qualitative 

16 2 0 

# 3 “intraoperative nurs*” AND 

“patient safety” AND 

qualitative 

1 0 0 

# 4 “perioperative nurs*” AND 

“patient safety” AND 

(qualitative OR interview OR 

experience*) 

62 2 2 

# 5 “perioperative nurs* AND 

medical errors” AND 

(qualitative OR interview OR 

experience*) 

1 0 0 

# 6 “perioperative nurs* AND  

ethnography” 

3 0 0 
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                PubMed, 2009-2019 
 

Nr 

# 

Sökord Träffar Vidare till 

granskning 

Valda 

# 1 operating theatre nurs* AND 

patient safety 

241 2 1 

# 2 perioperative nurs* AND 

patient safety 

217 1 0 

# 3 intraoperative nurs* AND 

patient safety 

120 2 0 

# 4 safe surgery checklist AND 

qualitative AND patient 

safety  

6 1 1 

# 5 operating theatre nurs* AND 

non-technical skills 

33 1 1 

# 6 perioperative incorrectness 

AND qualitative 

3 1 1 

# 7  operating room nurs* AND 

patient safety AND 

qualitative 

11 0 0 

# 8 “perioperative nurs”* AND 

“patient safety” AND 

(qualitative OR interview OR 

experience*) 

38 1 0 

 

                PubMed, 2004-2019 
 

Nr 

# 

Sökord Träffar Vidare till 

granskning 

Valda 

# 1 operating theatre nurs* AND 

patient safety 

345 1 0 

# 2 perioperative nurs* AND 

patient safety 

290 2 0 

# 3 intraoperative nurs* AND 

patient safety 

3 0 0 

# 4 safe surgery checklist AND 

qualitative AND patient 

safety 

6 0 0 

# 5 operating theatre nurs* AND 

non-technical skills 

36 0 0 

# 6 perioperative incorrectness 

AND qualitative 

4 0 0 

# 7 patient safety AND operating 

room nurs* AND qualitative 

11 0 0 

# 8 “perioperative nurs”* AND 

“patient safety” AND 

(qualitative OR interview OR 

experience*) 

42 1 0 



  BILAGA C 

IV 

1. Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

 

Är urvalet relevant? 

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

Är kontexten tydligt beskriven? 

Finns relevant etiskt resonemang? 

Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

2. Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med  
kvalitativ forskningsmetodik 

– patientupplevelser 

reviderad 2014 

 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 

och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

 
Författare:     År:     Artikelnummer:      

 
 

  Total bedömning av studiekvalitet:  

Hög                    Medelhög                   Låg  
 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 
 
 

a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning? 
 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 
 

 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 
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a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b) Är datainsamlingen relevant? 

c) Råder datamättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse 

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

 

 
4. Analys Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är analysen tydligt beskriven? 

b) Är analysförfarandet relevant i relation 

till datainsamlingsmetoden? 

c) Råder analysmättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen 

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

 

 
5. Resultat Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är resultatet logiskt? 

b) Är resultatet begripligt? 

c) Är resultatet tydligt beskrivet? 

d) Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett 

liknande sammanhang (kontext)? 

g) Är resultatet överförbart till ett 

annat sammanhang (kontext)? 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 
 

 
 

3. Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämpl 
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Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik 

– patientupplevelser 

 
1. Syfte 

Fundera över: 

• vad målsättningen med studien var 

• varför det är viktigt 

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problemområdet/ svara på 

frågeställningen. 

 
2. Urval 

Fundera över: 

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes  ut 

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre än 

informed consent och ethical approval 

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur 

denna skulle kunna påverka datainsamlingen, exempelvis 

tacksamhetsskuld, beroendeförhållanden etcetera. 

 
3. Datainsamling 

Fundera över: 

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djup intervju, 

semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc) 

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes (t ex vem 

intervjuade, hur länge, användes intervjuguide, 

var utfördes intervjun, hur många observationer etc) 

• om metoden modifierades under studiens gång 

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

• om insamlat datamaterial är tydliga 

(t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc)
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• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när mer 

datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart) 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är 

rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder. 

 
4. Analys 

Fundera över: 

• om analysprocessen är beskriven i detalj 

• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som 

eventuellt låg till grund för datainsamlingen 

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, 

potentiell bias eller inflytande under analysprocessen 

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

 
5. Resultat 

Fundera över: 

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om 

resultaten bara är citat/dataredovisning 

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se vad som 

är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg) 

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som 

eventuellt låg till grund för datainsamling och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, 

potentiell bias eller inflytande under analysprocessen 

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller 

andra användningsområden för resultaten. 

 

 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). 
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VIII 

 

Artikelöversikt  

Databas 

& 

artikel-

nummer 

Författare/ år/ 

land 

Titel Syfte Design/metod/urval Resultat Kvalitet utifrån 

SBU:s (2014) 

gransknings-

mall 

Cinahl 

 

Nr. 1 

Ingvarsdottir, E., 

& Halldorsdottir, 

S. (2018). Island. 

 

Enhancing patient 

safety in the 

operating theatre: 

from the 

prespective of 

experienced 

operating theatre 

nurses. 

 

Utifrån erfarna 

operations-

sjuksköterskors 

perspektiv identifiera 

hur patientsäkerheten 

kan förbättras. 

Design: kvalitativ, 

fenomenologisk 

hermeneutik.  

 

Metod: djupgående 

intervjuer. 

 

Population: 

operationssjuksköterskor, 

11 deltagare, 1 man och 10 

kvinnor.  

Arbetserfarenhet 10-40 år.  

Operationssjuksköterskans 

betydande roll i 

patientsäkerheten var att 

identifiera risker och arbeta 

förebyggande mot vårdskador. 

Här delgavs ett patientcentrerat 

arbetssätt som mycket viktigt. I 

studien framkom det även att 

riskfaktorer på operationssalen 

orsakades av den tekniska 

miljön och de kirurgiska 

utmaningar som fanns på 

operationssalen och att 

utbildning var viktigt. Noggrann 

förberedelse, att använda sig av 

etablerade checklistor och 

arbetsprotokoll samt förbättra 

avvikelserapportering sågs som 

viktigt i det förebyggande 

arbetet. Ett annat viktigt område 

för patientsäkerhet var att 

förbättra arbetsförhållandena 

såsom stress, avbrott och 

distrahering på operationssalen.  

 

 

 

 

 

Hög 
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Cinahl 

 

Nr 2 

Kelvered, M., 

Öhlén, J., & 

Åkesdotter 

Gustafsson, B. 

(2012). Sverige. 

 

Operating theatre 

nurses experience 

of patient-related, 

intraoperative 

nursing care. 

Beskriva operations-

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

patientrelaterade 

intraoperativa 

omvårdnadsprocedurer. 

 

 

 

Design: kvalitativ, tolkande 

beskrivning 

 

Metod: 6 ostrukturerade 

intervjuer i par och 4 

ostrukturerade individuella 

intervjuer. 

 

Population: minst 1 år som 

operationssjuksköterska.  

16 deltagare, 1 man och 15 

kvinnor. Ålder mellan 27-

58. Arbetserfarenhet mellan 

1-38 år.   

Operationssjuksköterskor 

upplevde det viktigt att patienten 

kände trygghet och 

välbefinnande i den 

högteknologiska 

operationssalen. Att se och 

lyssna på patientens individuella 

behov, ge närhet och visa empati 

var betydelsefullt. 

Operationssjuksköterskorna 

ansåg att det även var viktigt att 

vara steget före och att 

upprätthålla ett bra samarbete 

med teamet för att operationen 

ska flyta på. Viktiga 

vårdåtgärder var att säkerställa 

en säker vård genom att ständigt 

ha kontroll på allt som händer i 

operationssalen. Att garantera en 

aseptisk miljö och bevara 

patientens normala 

kroppstemperatur under 

operationen sågs som 

betydelsefullt för att förhindra 

komplikationer.  

Hög 

Cinahl 

 

Nr 3 

Alfredsdottir, H., 

& Bjornsdottir, 

K. (2008). Island.  

Nursing and 

patient safety in 

the operating 

room. 

Identifiera vad 

operations-

sjuksköterskor tror 

påverkar  patient 

säkerheten och hur 

operationssjukskötersko

r ser deras roll för att 

förbättra patient 

säkerheten. 

Design: kvalitativ, tolkande 

innehållsanalys. 

 

Metod: semistrukturerade 

intervjuer och fokusgrupper 

 

Population: intervjuer; 

operationssjuksköterskor, 8 

deltagare. Minst 5 års 

arbetserfarenhet som 

operationssjuksköterska. 

Åldersspann mellan 45-54 

Det framkom att 

operationssköterskor upplevde 

att en betydande del i 

patientsäkerhetsarbetet var att 

arbeta förebyggande, 

personcentrerat och ha bred 

kunskap och erfarenhet inom sin 

yrkesroll. Betydande faktorer 

som förebyggande arbete och 

gott samarbete ökar 

patientsäkerheten medan 

bristande arbetsmiljö så som 

Hög 
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och arbetserfarenhet mellan 

11-30 år.  

 

Fokusgrupp; 

operationssjuksköterskor, 8 

deltagare. 

Åldersspann 42-51. 

Arbetserfarenhet 3-21 år. 

stress och underbemanning 

påverkar patientsäkerheten 

negativt. 

 

Cinahl 

 

Nr. 4 

Sandelin, A., & 

Å, Gustafsson. 

(2015). Sverige 

Operating theatre 

nurses’ 

experiences of 

teamwork for safe 

surgery. 

Beskriva operations-

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

teamarbete inom 

operationsteamet för att 

uppnå patientsäkerhet.  

Design: kvalitativ, 

beskrivande design och en 

innehållsanalys. 

 

Metod: ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Population: 

operationssjuksköterskor, 

minst 2 års arbetserfarenhet 

på ett svensk 

operationsavdelning.  

Åldersspann 36-64. 

Arbetserfarenhet 7-34 år. 

Alla 16 deltagare var 

kvinnor.  

I studien framkom det att 

operationssköterskorna upplevde 

att patientsäkerheten var hög när 

arbetet präglades av 

personcentrerad omvårdnad, 

ömsesidigt och respektfullt 

samarbete mellan 

yrkesprofessionerna. Även att 

personalen kände varandra väl 

och hade en ökad kännedom om 

varandras kunskaper var av 

betydelse. Det som orsakade 

brister i samarbetet var vid hög 

personalomsättning och där 

teamarbetet präglades av 

respektlöst beteende och 

bristande kommunikation. Detta 

motverkade patientsäkerheten 

och här krävdes det olika 

strategier från 

operationssjuksköterskorna för 

att återställa patientsäkerheten 

såsom god planering och 

framförhållning. 

 

 

 

 

 

Hög 
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PubMed 

 

Nr. 5 

Blomberg, A-C., 

Bisholt, B., & 

Lindwall, L. 

(2018). Sverige.  

Responsibility for 

patient care in 

perioperative 

practice. 

Få förståelse för 

operations-

sjuksköterskors 

upplevelser av ansvar 

för patientvård och 

säkerhet i perioperativ 

praxis. 

 

Design: kvalitativ, 

hermeneutisk texttolkning. 

 

Metod: individuella 

intervjuer. 

 

Population: 

operationssjuksköterskor, 

arbetserfarenhet minst 3 år 

inom perioperativ praxis. 

14 kvinnor en 1 man, 

åldersspann 34-60. 

Arbetserfarenhet 6-36 år.  

I resultatet framkom två 

huvudteman, det formella 

externa ansvaret och personligt 

etiskt värde. Det första temat 

innebar att skydda och inte 

utsätta patienten för risker under 

den intraoperativa fasen. En god 

planering och ett organiserat 

arbete i teamet var av betydelse 

för patientsäkerheten. Nästa 

tema visade vikten av att se och 

vårda hela patienten samt bevara 

patientens värdighet. 

 

 

Medelhög 

 

(det framgår ej 

vilken 

intervjuteknik 

som använts) 

PubMed 

 

Nr. 6 

Willassen, T. E., 

Smith Jacobsen, 

L. S., & Tveiten, 

S. (2018). Norge. 

Safe Surgery 

Checklist, Patient 

Safety, 

Teamwork, and 

Responsibility-

Coequal 

Demands? A 

Focus Group 

Study. 

Belysa operations-

sjuksköterskors och 

operationssjuk-

sköterskestudenters 

upplevelser och åsikter 

om utförande och 

följsamhet till 

checklistor.  

 

 

Design: kvalitativ, 

innehållsanalys. 

 

Metod: semistrukturerade 

diskussioner i fokusgrupp. 

 

Population: 

operationssjuksköterskor 

och 

operationssjuksköterske-

studenter. 18 kvinnor och 1 

man, 2 kvinnliga studenter. 

Åldersspann 29-59. 

Arbetserfarenhet i 

operationssjukvård 1-24 år.  

I studien framkom två 

huvudteman. Det första temat 

handlade om 

operationssköterskornas åsikter 

om vilket inflytande WHO:s 

checklista hade på 

patientsäkerheten. Det framkom 

att vid korrekt användning var 

checklistan ett viktigt verktyg i 

att förebygga och 

uppmärksamma oförutsedda 

patientsäkerhetsrisker men den 

garanterade inte att fel inte 

kunde uppstå. Checklistan 

främjade även respektfullt 

bemötande inom teamet där 

tydligare kommunikation och 

öppna diskussioner var 

betydelsefull för 

patientsäkerheten. Det andra 

temat handlade om de praktiska 

och moraliska utmaningar som 

Medelhög 

 

(redovisar ej 

intervjuguide 

eller när det 

rådde 

datamättnad) 
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checklistan förde med sig. 

Operationssjuksköterskorna 

hade sett konsekvenser för 

patienter när checklistan inte 

efterföljdes i sin helhet och de 

uttryckte att teamet hade 

ansvaret av checklistans 

korrekta utförande. 

Cinahl 

 

Nr. 7 

D’Lima, D., 

Sacks, M., 

Blackman, W., & 

Benn, J. (2014). 

England. 

Surgical swab 

counting: a 

qualitative 

analysis from the 

perspective of the 

scrub nurse. 

Undersöka riskfaktorer i 

samband med räkning 

av dukar. 

Design: kvalitativ, 

grounded theory.  

 

Metod: semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Population: 27 

operationssjuksköterskor på 

ett stort universitetssjukhus.  

I resultatet framkom det att brist 

på riskmedvetenhet i samband 

med räkning av operationsdukar 

var en patientsäkerhetsrisk. 

Längre erfarenhet inom yrket 

ledde till en ökad förståelse av 

räkneprocessen och dess 

betydelse. Resultatet visade 

även att god och effektiv 

kommunikation inom teamet var 

viktigt för en effektiv och säker 

räkning. Stress, trötthet, 

outbildad personal, 

underbemanning och att byta 

team ofta ansåg 

operationssjuksköterskorna 

påverka patientsäkerheten 

negativt i samband med räkning. 

Det rådde även oklarheter bland 

operationssjuksköterskorna vem 

som bar ansvaret för räkningen, 

vissa ansåg att ansvaret vilade 

helt på dem själva medans andra 

ansåg att ansvaret låg på hela 

teamet. 

 

 

Medelhög 

 

(urval begränsat 

beskrivet) 
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PubMed 

 

Nr. 8 

Mitchell, L., Flin, 

R., Yule, S., 

Mitchell, J., 

Coutts, K., & 

Youngson, G. 

(2011). 

Skottland. 

Thinking ahead of 

the surgeon. An 

interview study to 

identify scrub 

nurses’ non-

technical skills.  

Identifiera operations-

sjuksköterskans kritiska 

icke-tekniska färdigheter 

som är nödvändiga för  

att arbeta säkert och 

effektivt.   

 

Design: kvalitativ, 

uppgiftsanalys. 

 

Metod: semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Population: 25 

operationssjuksköterskor. 

Arbetserfarenhet 2-33 år. 9 

konsulterande kirurger.  

Studien framhöll att de 

viktigaste icke-tekniska 

färdigheter för att uppnå 

patientsäkerhet under operation 

var situationsmedvetenhet som 

innebar vetskap om vad som 

händer runt omkring sig, att 

förstå information och känna av 

beteende mönster ifrån olika 

situationen. Andra icke-tekniska 

färdigheter var betydelsen av att 

vara patientens ”advokat” där 

ansvaret låg i att beskydda 

patienten från skador genom rätt 

lägesplacering på 

operationsbädden. Fler icke- 

tekniska färdigheter var 

kommunikation, lagarbete och 

hantering av stress. 

Operationssjuksköterskorna 

framhöll att brist på pauser på 

arbetet som gav trötthet och 

försämrad koncentration kunde 

påverka deras 

prestationsförmåga. Författarna 

till studien framförde att 

utveckling och utbildning inom 

området kan göras om de icke-

tekniska färdigheterna 

identifieras för att förbättra 

patientsäkerheten. 
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Cinahl 

 

Nr. 9 

Sørensen, W. E., 

Østrup Olsen, I., 

Tewes, M., & 

Uhrenfeldt, L. 

(2014). Danmark. 

 

Perioperative 

nursing in public 

university 

hospitals: an 

etnography. 

Undersöka innebörden 

av perioperativ 

omvårdnad i 

högspecialiserade 

operationssalar på 

offentliga 

universitetssjukhus. 

 

Design: kvalitativ, 

etnografisk och 

hermeneutisk studie. 

 

Metod: observation och 

semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Population: 24 kvinnliga 

sjuksköterskor med minst 3 

års arbetserfarenhet inom 

operationssjukvård. Både 

operationssjuksköterskor 

och sjuksköterskor. 

Åldersspann 31-63. 

Arbetserfarenhet mellan 3-

24 år.  

Resultatet visade två huvudfynd, 

samspelet mellan kompetens och 

förståelse, samt samverkan 

mellan vård och teknik. Att ta 

till sig teknisk kunskap om 

instrument och apparater och 

vara medveten om tänkbara 

konsekvenser ansågs betydande 

för en säker vård. I resultatet 

framkom det även att 

patienterna antingen sågs som 

människor eller som objekt av 

en del i personalen. Vissa i 

personalen fokuserade endast på 

tekniken och såg inte själva 

människan och dennes 

omvårdnadsbehov.   

Medelhög 

 

(resultat ej 

omfattande i 

förhållande till 

datainsamling) 

Cinahl 

 

Nr. 10 

 

Blomberg, A-C., 

Bisholt, B., 

Nilsson, J., & 

Lindwall, L. 

(2015). Sverige.  

Making the 

invisible visible – 

operating theatre 

nurses’ 

perceptions of 

caring in 

perioperative 

practice.  

Beskriva operations-

sjuksköterskors 

uppfattning om 

perioperativ omvårdnad.  

Design: kvalitativ, 

fenomenografisk analys. 

 

Metod: ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Population: 

operationssjuksköterskor, 

arbetserfarenhet minst 3 år 

inom perioperativ praxis. 

14 kvinnor och 1 man, 34-

60 år. Arbetserfarenhet 

mellan 6-36 år.  

Operationssjuksköterskorna 

upplevde att de vill ta större 

plats i patientens omvårdnad i 

samband med operationen. De 

ansåg att det är betydelsefullt 

med noggrann förberedelse 

genom att prata med patienten 

och läsa i journalen för att på så 

vis individanpassa 

omvårdnaden. Operations-

sjuksköterskorna har uppsyn 

över både patienten och 

operationssalen för att skydda 

patienten mot skador samt 

bevara patientens integritet och 

värdighet. Ett gott samarbete 

med teamet och att ha specifika 

yrkeskunskaper var av stor vikt 

för att undvika intraoperativa 

komplikationer.  

Hög 



          BILAGA D                                                 

 

 

Cinahl 

 

Nr. 11 

Riley, R., 

Manias, E., & 

Polglase, A. 

(2006). 

Australien. 

Governing the 

surgical count 

through 

communication 

interactions: 

implications for 

patient safety. 

 

Att utforska 

maktförhållanden  i 

kommunikationen 

mellan sjuksköterskor 

och kirurger som 

påverkar det kirurgiska 

räknearbetet. 

 

 

Design: kvalitativ, 

etnografisk studie. 

Dekonstruktiv analys. 

 

Metod: semistrukturerade 

intervjuer, gruppintervjuer 

och observationer. 

 

Population: 

anestesisjuksköterskor, 

instrument- och 

cirkulerande 

sjuksköterskor, 7 st 

cirkulerande/ instrument 

ssk (4-8 års erfarenhet på 

operationsavdelning). 

Det framkom att 

operationssköterskorna förlitade 

sig på andra och sin egen 

professionella bedömning av att 

utföra räkningsprocessen 

framför användning av 

standardiserade protokoll. De 

framhöll hierarkiska 

förhållanden mellan erfarna och 

oerfarna sjuksköterskor som 

påverkade hur riktlinjer och 

rutiner efterlevdes. Oerfarna 

operationssköterskor påverkades 

negativt av dessa attityder som 

strikt tillämpade organisationens 

riktlinjer. Även förhållandet 

mellan operationssköterskor och 

kirurger påverkades av 

hierarkiskt förhållningssätt 

kirurgerna inte alltid 

respekterade 

operationssköterskornas arbete 

att utföra räkningsprocessen 

enligt organisationens riktlinjer. 

Författarna till studien framhöll 

vikten av att skapa 

gemensamma mål och förbättra 

kommunikationen mellan 

teamets medlemmar för att 

stärka patientsäkerheten. 
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PubMed 

 

Nr. 12 

Rowlands, A., & 

Steevs, R. 

(2010). USA. 

Incorrect Surgical 

Counts: a 

qualitative 

Analysis.  

 

Syftet med studien är att 

utforska erfarenheterna 

hos perioperativa 

sjuksköterskor och 

surgical technologists 

när de varit med och 

räknat fel i samband 

med en operation. 

Design: kvalitativ, 

hermeneutisk 

fenomenologisk, 

tvärsnittsdesign. 

 

Metod: ostrukturerade 

intervjuer.  

 

Population: 20 kvinnor och 

2 män. 45 % surgical 

techologist och 55 % 

perioperativa 

sjuksköterskor. Varit 

ansvarig för räkning när 

felräkning skett. 

Åldersspann 36-60. 

Tre stycken övergripande teman 

framkom i resultatet, dåligt 

beteende, generellt kaos och 

kommunikationssvårigheter. 

Bristande respekt och samarbete 

mellan teamets medlemmar, 

brist på följsamhet till riktlinjer 

och brist på ordning och reda 

ansågs påverka räkning av 

kirurgiskt material negativt. 

Arbetsmiljön i sig sågs som en 

patientsäkerhetsrisk då 

oordning, mycket prat och hög 

ljudvolym rådde på 

operationssalen. Flera uttryckte 

oro över att inte ha den tid som 

behövdes för patientens vård då 

tempot och tidspressen var hög. 

Risker för patientsäkerheten vid 

kommunikation noterades, 

ibland var informationen 

bristfällig eller så utelämnades 

information helt. 

Medelhög 

 

(vilka 

intervjufrågor 

som ställdes 

framgår inte) 

 

 


