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Abstrakt 
Bakgrund: Skador orsakade av vården medför både ett lidande för patienten men 
även en stor kostnad för samhället. Operationsavdelningen är en högriskmiljö som 
ställer krav på både ett personlig riskmedvetet engagemang och ett väl fungerande 
teamarbete. WHO:s checklista ska förbättra teamets samarbete men även en god 
säkerhetskultur kan stärka upp teamets prestation. Säkerhetskultur handlar om 
individens synsätt, attityderna gentemot varandra och de gemensamma 
uppfattningarna om risker. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka attityder till säkerhetskulturen på 
operationsavdelning och WHO:s checklista. Studiens frågeställning var: skiljer sig 
attityder till säkerhetskulturen mellan professioner och sjukhus? 
Metod: Studien utfördes utifrån en kvantitativ forskningsansats, data har inhämtats 
med hjälp av en webbenkät med avsikten att mäta och därefter analysera och 
sammanställa olika gruppers attityder till säkerhetskulturen och WHO:s checklista 
på operationssal. Safety Attitudes Questionnaire (SAQ-OR) är anpassad till 
operationssjukvård och ger en ögonblicksbild av säkerhetskulturen. Frågeformuläret 
bestod av 30 frågor indelade i sex faktorer och tre egenkonstruerade frågor om 
WHO:s checklista. Urvalet var ett bekvämlighetsurval och inkluderade 
operationssjuksköterskor och operatörer som arbetar på centraloperation, två 
sjukhus ingick i studien. 
Resultat: Resultat visade på varierade positiva attityder inom säkerhetskulturen. 
Arbetstillfredsställelse och attityder till WHO:s checklista var de faktorer som 
skattades högst medan uppfattning om ledning skattades lägst. Studien visade inga 
skillnader mellan operationssjuksköterskor och operatörer. Vid jämförelsen av 
sjukhus upptäcktes skillnader i medvetenhet till stress och uppfattning av ledning. 
Slutsats: Det krävs förbättringar i dialogen och relationen mellan chefer och 
personal. Vidare måste personalen ges rätt förutsättningar från organistationen för 
att bedriva en säker vård. 
 

Nyckelord 
Patientsäkerhet, teamarbete, operationssjukvård, säkerhetskultur, lidande 

Tack 
Tack till de verksamhetschefer och medarbetare som har gjort studien 
möjlig! Vi vill även rikta ett tack till vår handledningsgrupp 
 



 

 

 
Abstract 
 
Background: Injury caused by healthcare causes both a suffering for the patient but 
also a great cost to society. The operation department is a high-risk environment that 
demands both personal risk-consciousness and well-functioning team work. WHO:s 
checklist can improve the team's cooperation but also a good safety culture can 
strengthen the team's performance. Safety culture is the individual's attitudes 
towards each other and the common perceptions of risks. 
Aim: The aim of the study was to investigate attitudes to the safety culture and the 
WHO:s checklist. The question of the study was: do attitudes differ to the safety 
culture between professions and hospitals?	
Methods: The study was based on a quantitative research approach, data has been 
obtained using a web survey with the intention of measuring and then analyzing 
different groups' attitudes to the safety culture and the WHO:s checklist. Safety 
Attitudes Questionnaire (SAQ-OR) is adapted to operating care and provides a 
snapshot of the safety culture. The questionnaire consisted of 30 questions divided 
into six factors, three self-constructed questions were also included. The selection 
was based on a convenience sample which included operating theatre nurses and 
surgeons that works on a central unit, two hospitals were included in the study. 
Result: Results showed varied positive attitudes within the safety culture. Work 
satisfaction and attitudes to the WHO:s checklist hade the highest scores while the 
perception of management was the lowest. The study showed no differences 
between the professions. In the comparison of hospitals, differences in awareness of 
stress and perception of management were discovered. 
Conclusion:	Improvements are needed in the dialogue and relationship between 
managers and staff.	Furthermore, the staff must be given the right conditions from 
the organization to conduct a safe care.	
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1 Inledning 
 
Varje år skadas ett stort antal patienter i Sverige i samband med vård inom den 
somatiska slutenvården. Att drabbas av en skada eller vårdskada kan vara ett mindre 
och övergående tillstånd, men det kan också vara en händelse som förändrar 
patientens fortsatta liv eller i värsta fall gör att patienten avlider. Förutom patientens 
onödiga lidande ger vårdskador betydande ekonomiska konsekvenser och beräknas 
kosta samhället cirka 9 miljoner kronor per år vilket kan omsättas till cirka 13–14 
procent av sjukvårdskostnaderna (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2018). 
 
Operationsavdelningen är en högriskmiljö som ställer krav på både ett personlig 
riskmedvetet engagemang och ett väl fungerande teamarbete (Ingvarsdottir & 
Halldorsdottir, 2018). Vårdens kvalitet på operationsavdelningen är beroende av de 
olika professionernas kompetens och det kirurgiska teamets gemensamma prestation 
(Catchpole, Mishra, Handa & McCulloch, 2008). För en säkerhetsorienterad kultur 
behöver hänsyn tas till att det är flera yrkesgrupper med olika utbildningar och 
inriktningar som ska samverka. Faktorer såsom hierarki och traditioner kan även stå 
i vägen för ett bra resultat (Sacks et al., 2015). Tidigare studier visar även att dåliga 
beteenden är förenliga med sämre patientsäkerhet (Mazzocco et al., 2009). 
 

För fan, jag sa ju peang! Finns det inga normala människor här!?  Kanske 
skrattar du lite överseende åt kirurgens dåliga humör och går vidare. Eller 
kryper du ihop en smula och hoppas att det inte blir du som får en åthutning 
nästa gång? Eller är det rent av du som är kirurgen? (Gunnarsdotter, 2011, 
s.1290). 

 
Genom att undersöka medarbetarnas attityder till patientsäkerhetskulturen får 
organisationen en värdefull information om medarbetarnas uppfattning av de styrkor 
och svagheter som finns inom organisationen (SKL, 2013). 
 

2 Bakgrund 
2.1 Vårdskador och patientsäkerhet 
 
Sveriges regering har en nollvision mot vårdskador, nollvisionen är inte bara en 
vision utan också ett etiskt förhållningssätt och utgår från att allt ska göras för att 
förhindra att människor avlider eller skadas allvarligt (Socialstyrelsen, 2012). En 
skada ur patientens perspektiv definieras som ett oönskat resultat som ligger utanför 
det normala vårdförloppet. Medans vårdens perspektiv på detta är komplikationer 
som kan bero på sjukdom, traumatisk skada eller på vården som ges. De skador som 
är undvikbara är de som benämns vårdskador (Landstingens ömsesidiga 
försäkringsbolag [LÖF], 2014).  
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Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) definieras vårdskada enligt 
följande:  

Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården (Kapitel 1, § 5). 

 
Sveriges kommuner och landsting (2018) visar i sin journalgranskning att cirka 110 
000 patienter per år får vårdskador av varierande allvarlighetsgrad. De kirurgiska 
skadorna uppges drabbas cirka 25 000 patienter per år och ungefär hälften av dessa 
ses som undvikbara (SKL, 2018). Förutom skador relaterat till kirurgiska ingrepp 
visar statistik från LÖF (2014) att kirurgiska patienter riskeras få vårdskador främst 
genom vårdrelaterade infektioner, blåsöverfyllnad och tryckskador (LÖF, 2014). 
 
En patientsäker vård innebär att patienten skyddas från att drabbas av vårdskada 
(PSL, SFS 2010:659). Vårdskador förebyggs genom att följa rätt rutiner och 
riktlinjer, genom att arbeta med evidensbaserade metoder och tekniker och att 
patienten omhändertas av personal med rätt kompetens. En säker vård ska bedrivas 
med patientens bästa för ögonen och kräver ett riskmedvetet arbetssätt. Samtliga 
medarbetare har ett ansvar för patientens säkerhet vilket ställer krav på ett personligt 
engagemang och intresse för att driva vården säkert. En förutsättning för säker vård 
är att medarbetare rapporterar risker och avvikelser. Händelser och risker som 
identifierats ska ses som lärande. Där ledningen har ett ansvar i att uppmuntra till 
rapportering och till att analysera händelser så att de kan bidra till att utveckla ett 
säkrare system. Vidare förutsätter säker vård att informationsöverföring och 
kommunikation förmedlas på ett tydligt och korrekt sätt vilket säkerställs genom att 
arbeta utifrån standardiserade metoder vilket motverkar missförstånd och 
kommunikationsmissar (Öhrn, 2013; Quality and Safety Education for Nurses 
[QSEN], 2012). 
 
En säker vård för patienten innebär att känna sig trygg, säker och delaktig. Känslan 
av säkerhet skapas i vårdrelationen och främjas av engagemang och goda attityder 
från personalen. Patienter uttrycker även en önskan av anpassad information för att 
de ska kunna delta i och ta ansvar för sin egen vård (Mako, Svanäng & Bjerså, 
2016). I en personcentrerad vård betonas patientens delaktighet, att patienten ska 
mötas som en medmänniska och resurs. Centralt är att lyssna till patientens 
berättelse och förståelse för hur ohälsa påverkar och därmed få insikt i patientens 
ändamål och resurser. En trygg och förtroendefull relation ger patienten möjlighet 
till att dela med sig av sin berättelse och sin föreställning av hälsa, ohälsa och 
sjukdom (Ekman & Norberg, 2013). Delaktighet i den egna vården innebär att 
personen är införstådd i behandlingen och att hänsyn tagits till personliga önskemål. 
En välinformerad och delaktig patient har en större chans att uppmärksamma om 
något avviker. Om hälso- och sjukvårdspersonalen uppmanar både patienten och 
deras närstående till att ifrågasätta om något inte verkar stämma kan många 
vårdskador undvikas (Sharp, 2012). 
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2.1.1 Vårdskada ur patientens perspektiv 
 
Patienter som drabbas av en vårdskada kan uppleva både ett fysiskt och psykiskt 
lidande. Skadans allvarlighetsgrad ger olika konsekvenser för patienterna men 
gemensamt för många är smärta och en förändrad kroppsbild. Känslan av otrygghet 
och att inte känna sig bekväm med sin egen kropp medför att patienter ofta väljer 
bort sociala sammanhang och bidrar även till en begränsad förmåga till arbete. Den 
förändrade kroppen resulterar i en förlust av frihet och försämrad livskvalitet samt 
en vardag med isolering (Erichsen Andersson, Bergh, Karlsson, & Nilsson, 2010; 
Joelsson-Alm, Nyman, Svensén & Ulfvarson, 2014; Hassel, Andersson, Koinberg, 
& Wennström, 2016). Den kroppsliga förändringen bidrar även till emotionell 
sårbarhet, känslor som smärta men även oro för sitt hälsotillstånd beskrivs som 
psykologiskt nedbrytande (Erichsen Andersson et al., 2010). Skadan inkräktar även 
på patientens integritet och autonomi genom en ökad beroendeställning gentemot 
sjukvården (Hassel et al., 2016).  

2.2 Perioperativ vård 
 
Perioperativ vård refererar till tiden närmast före, under och efter patientens 
operation (Pulkkinen, Juntilla & Lindwall, 2016). Den perioperativa omvårdnaden 
utförs till stor del preventivt för patientens säkerhet och återhämtning. 
Omvårdnadens mål är att förhindra att patienten drabbas av en skada eller ett 
lidande som orsakats av den kirurgiska behandlingen. Omvårdnaden syftar även till 
att kompensera patientens oförmåga att ta hand om sig själv under operationen och 
att genom lindrande handlingar begränsa de psykiska påfrestningar som kirurgi 
innebär (Bäckström, 2012). 

2.2.1 Operationssjuksköterskan 
 
Operationssjuksköterskor tar ett stort ansvar i patientsäkerhetsarbetet och bidrar 
med ett riskmedvetet synsätt och ett förebyggande arbete för att skydda patienten 
mot skada. Patientens säkerhet och välbefinnande är operationssjuksköterskans 
ytterst fokus (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; Kelvered, Öhlen & Åkesdotter 
Gustavsson, 2012). Genom ett kritiskt förhållningssätt och rätt kompetens kan 
specialistsjuksköterskor i det patientnära arbetet identifiera, värdera och analysera 
patientens tillstånd och risker. Om något avviker från det normala tidigt kunna 
reagera och agera, vilket har en stor betydelse för det patientsäkra arbetet (Öhrn, 
2013). 
 
En säker vård kräver även noggrann planering och förberedelse inför det kirurgiska 
ingreppet. För att vården ska vara säker och jämlik använder sig 
operationssjuksköterskor av checklistor och riktlinjer. Förberedelser innebär att 
ligga ett steg före och att sätta sig in i vilken operationsmetod som ska användas och 
att all information finns tillgänglig (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). 
Operationssjuksköterskor förbereder även patienten på ett professionellt sätt inför 
sin operation vilket görs i samverkan med patienten och de övriga medarbetarna i 
teamet (Bäckström, 2012). Patienten bjuds in och välkomnas till operationsmiljön 
och vägleds sedan genom olika förberedande moment (Kelvered et al., 2012).  



 

4(47) 
 

Mötet med patienten är begränsat men ger en värdefull information om patientens 
sinnesstämning och ger även möjlighet för operationssjuksköterskan att visa närvaro 
och omtanke (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). Under ingreppet tar 
operationssjuksköterskor ansvar genom att skydda patienten genom ett ständigt 
övervakande öga (Kelvered et al., 2012).  
 
Operationssjuksköterskan etiska förhållningssätt mot patienten, sig själv och 
medarbetare ska följa International Council of Nurses (ICN) kod för sjuksköterskor. 
Koden sammanfattar riktlinjerna för professionens etik och är indelad i fyra 
huvudområden. De fyra ansvarsområden baseras på att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Koden beskrivs som vägledande 
riktlinjer för etiskt handlande som grundar sig på mänskliga rättigheter och allas lika 
värde. Sjuksköterskor ska bland annat bidra till en god vårdkultur präglad av en 
etisk medvetenhet och ett uttalat ansvar mot patienten. Sjuksköterskor ska verka för 
ett gott samarbeta genom att bidra med en öppen kommunikation och respektera 
medarbetare och kollegor. Vidare ska sjuksköterskor skydda patienter när deras 
hälsa är hotad av medarbetares handlande, upprätthålla sin egen yrkeskompetens 
och visa professionellt omdöme (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2012). 

2.3 Team 
 
En nyckelfaktor för en patientsäker vård är ett väl samarbetande team, där olika 
kompetenser kompletterar varandra för att nå bästa resultat (Svensk 
sjuksköterskeförening och Svenska läkaresällskapet, 2017). Teamet arbetar nära 
varandra och består av en grupp människor som samarbetar och samordnar sina 
olika insatser mot ett gemensamt mål (Sandberg, 2016; Xyrichis & Ream, 2008). 
Teamets medlemmar behöver vara medvetna om vad professionerna har för 
kunskaper gemensamt men specifikt för den egna professionen (Lindskog, 2016). 
Flera studier påtalar även vikten av en öppen kommunikation, delad målbild och 
tydliga roller för att skapa ett bra teamarbete (Collin, Paloniemi, & Mecklin, 2010; 
Gillespie, Gwinner, Chaboyer, & Fairweather, 2013; Rydenfält, Borell, & 
Erlingsdottir, 2018; Sandelin & Gustavsson, 2015; Xyrichis & Ream, 2008). Ett bra 
teamarbete innebär en samordning som leder till samarbete mellan de olika 
kompetenserna (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013).  

2.3.1 Operationsteamet 
 
Riksföreningen för operationssjukvård ([RFOP], 2016) beskriver att 
operationsteamet är ett interprofessionellt team som består av 
operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, kirurg, anestesiolog och 
cirkulerande personal (RFOP, 2016). Under en operation arbetar 
operationssjuksköterskan och kirurgen tätt tillsammans intill patientens kropp i det 
sterila fältet. I det nära samarbetet instrumenterar och assisterar 
operationssjuksköterskan kirurgen (Åkesdotter Gustafsson, 2014). Samarbetet med 
kirurgen upplevs av operationssjuksköterskor vara avgörande för det kirurgiska 
resultatet och ett hinder för detta är att inte ha kunskap om kirurgens kompetenser 
och erfarenheter (Sandelin & Gustafsson, 2015).  
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Operationsteamet medlemmar är specialister inom sina respektive professioner. 
Teamets medlemmar har utbildats separat, hanterar tekniska och individuella 
uppgifter olika, de lyder även under olika ledarskap men gemensamt för teamet är 
att de förenas runt patienten på operationssalen (Wallin et al., 2015). Trots sina olika 
bakgrunder strävar teamet mot målet att bidra till en säker och effektiv vård för 
patienten, där koordinering mellan olika expertiser och kompetens är av stor vikt 
(Wakeman & Langman, 2018). Operationsteamet är ständigt under förändring, då 
teamets medlemmar ofta varierar. Olika konstellationer uppstår då personalen 
roterar mellan olika kirurgiska specialiteter men även en hög personalomsättning är 
en bidragande faktor (Sandelin & Gustafsson, 2015). Därav är det viktigt att teamet 
presenterar sig inför varandra innan en operation. När teamets medlemmar inte 
känner till varandra vid namn kan kommunikationen hämmas och viktig information 
utebli (Gillespie et al., 2013).  
 
Vårdens kvalitet är beroende av att de olika professionernas kompetens och det 
kirurgiska teamet prestation. När teammedlemmarna har insikt i och förståelse för 
varandras ansvar, arbetsuppgifter och kompetens speglas det i det kirurgiska 
resultatet (Catchpole et al., 2008). Samarbetet beskrivs som en dans, där arbetet 
flyter på genom enstaka ord och gester (Gillespie et al., 2013, Sandelin et al., 2015). 
Positiva beteenden hos personalen främjar säkerheten samtidigt som ett negativt 
beteende kan ha konsekvenser både på teamets prestationer och patientsäkerheten 
(Flin, Yule, McKenzie, Paterson-Brown, & Maran, 2006; Sandelin & Gustavsson, 
2015).  
 
När stress uppkommer under ett operationsingrepp kan det bli en skiftning i 
uppmärksamheten, från att fokus varit teambaserat blir det ett mer självcentrerat 
fokus. I den intraoperativa fasen skiljer det sig mellan när de olika professionerna 
upplever stress. Komplexa operationer, otillgänglig utrustning, tidspress och 
oerfaren personal kan även orsaka stress. Därav är den gemensamma mentala 
målbilden viktig, att ha förståelse de andra teammedlemmarna professioner (Hull, 
Arora, Kassab, Kneebone & Sevdalis, 2011). När medarbetare är negativt påverkade 
av stress är det en stor risk att patienter utsätts för skador (Eklöf, Törner & Pousette, 
2014). 
 
Det finns forskning som tyder på att operationsteamet inte är så sammansvetsat som 
man tidigare trott. Inom operationsteamet uppstår flera undergrupper som arbetar 
parallellt och inte tillsammans, där den egna professionens grundperspektiv skapar 
synen på patienten och det arbete som utförs. Det framkom även att det var en mer 
gemensam syn på det intraoperativa arbetet mellan operationssjuksköterskan och 
kirurgen än det resterande teamet (Rydenfält, Johansson, Larsson, Åkerman, & 
Odenrick, 2011). Tidigare studier har visat att det finns olika uppfattningar i hur 
olika professioner ser på teamsamarbete. Där kirurger uppskattar sin egen 
professions teamarbete och samarbetet med de andra på operationssalen som högt. 
Däremot skattar operationssjuksköterskor teamarbetet med kirurgerna som lägre och 
samarbetet inom sin egen profession som högre (Makary, 2006; Flin et al., 2006). 
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2.4 Kommunikation 
 
Begreppet kommunikation kan kopplas till latinets communicatio som betyder 
ömsesidigt utbyte. En effektiv kommunikation verbal som ickeverbal är av stor vikt 
för att kunna bedriva en säker och effektiv vård (Sharp, 2012). Centralt för 
kommunikationen i operationssalen är alla ska känna att de har förmågan att 
uttrycka oro för säkerheten (World Health Organization [WHO], 
2009).  Missförstånd och brister i kommunikationen inom teamet är den vanligaste 
orsaken till att patienter skadas inom operationssjukvård (Makary et al., 2006) För 
att teamet ska kunna kommunicera effektivt och undvika vårdskador krävs det hela 
teamets engagemang till att förmedla oro till säkerheten av patienten eller 
operationen (WHO, 2009). Lingard et al. (2004) beskriver att 
kommunikationsmissar i operationssalen är ett vanligt problem och att dessa 
äventyrar patientens säkerhet. Vidare beskrivs att nästan hälften av alla 
kommunikationsmissar beror på att informationsutbytet efterfrågas eller levereras 
för sent. Det är även vanligt att relevant information saknas eller är felaktig. Detta 
visar sig i negativa effekter såsom ineffektivitet, spänningar inom teamet och 
förseningar (Lingard et al., 2004). Kommunikationen påverkas även av de sociala 
strukturerna och den stämning som råder i operationssalen (Rydenfält, Johnsson, 
Larsson, Åkerman, & Odenrick, 2011) 
 

2.4.1 WHO:s checklista för säker kirurgi 
 
 Det är i det patientnära arbetet som risken är störst för tillbud och vårdskador. För 
en ökad patientsäkerhet finns det metoder och tekniker som syftar till att 
effektivisera kommunikationen och samarbete i team (Sharp, 2012). För att förbättra 
kommunikation och samarbetet på operationssalen har WHO (2009) utarbetat en 
checklista för säker kirurgi. Checklistan som ska utföras i samband med operationer 
innehåller säkerhetskontroller för att förbättra patientsäkerheten och därmed 
reducera komplikationer och dödsfall (WHO, 2009). Checklistan ses som en hjälp 
till att stärka redan inarbetade säkerhetsrutiner och gynna till bättre kommunikation 
och samarbete mellan professioner. Det viktigaste målet för checklistan är att 
minimera de vanligaste undvikbara riskerna som hotar patientens liv och hälsa vid 
operation. Checklistan hjälper operationsteamet att metodiskt tillämpa viktiga 
säkerhetsåtgärder (Världsalliansen, 2009). Checklistan är uppdelad i tre olika faser; 
sign in, som innebär säkerhetskontroller före inledning av anestesi, timeout som 
innebär säkerhetskontroller före ingreppet och sign out, som innebär 
säkerhetskontroller innan patienten lämnar operationssalen (Öhrn, 2013). Vid 
införandet av WHO:s checklista, utfördes en världsomfattande studie innan och 
efter implementering av checklistan på åtta sjukhus med olika populationer och 
ekonomiska omständigheter, nästan 8000 operationer ingick i studien. Efter 
implementeringen nästan halverades dödsfallen och de kirurgiska komplikationerna 
samt reoperationerna sjönk signifikant (Haynes et al. 2009). Användandet av 
checklistan är förenat med en förändrad kultur. Den kräver förändringar i systemet 
såväl som förändringar i beteenden på operationssalen. Checklistan innebär en 
formell paus i arbetet på operationssalen vid de tre faserna vilket är associerat med 
ett bättre teamarbete, ökad säkerhet och bättre attityder till säkerhet (WHO, 2009).  
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Andra studier riktar dock kritik till att efterföljsamheten till att utföra checklistan till 
sin helhet samt att hela teamet är närvarande och fokuserat är dåligt både nationellt 
och internationellt (Russ et al., 2015; Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman, & 
Larsson, 2013; Erestam, Haglind, Bock, Erichsen Andersson, & Angenete, 2017, 
Singer et al. 2015). Time-out är den mest accepterade delen men utförs oftast inte 
komplett (Russ et al., 2014, Erstam et al., 2017). 
 

2.5 Säkerhetskultur  
 
Säkerhetskultur handlar om individens synsätt, attityderna gentemot varandra och de 
gemensamma uppfattningarna om riskerna i hälso- och sjukvården. Det är sättet 
arbetet utförs på, allt från högsta ledning till personalen i det dagliga arbetet inom 
hälso- och sjukvården. En stark säkerhetskultur kännetecknas av ett öppet 
arbetsklimat där det finns utrymme till diskussion och frågor vid misstag samt en 
trygghet vid rapportering av risker. Där den enskilda individen inte skuldbeläggs 
och organisationen istället lär av den inträffade händelsen, så att så få patienter som 
möjligt ska drabbas av vårdskador (Socialstyrelsen, 2017a; Socialstyrelsen 2017b; 
Halligan & Zecevic, 2011). Säkerhetskulturen har en stor makt då den består av 
dolda attityder hos alla medarbetare som påverkar organisationen starkt. Läkare ses 
ofta ha en nyckelroll när det gäller att sätta tonen på säkerhetskulturen men det finns 
självklart även andra grupper som även de påverkar kulturen (Sherwood, 2013). 
Säkerhetsklimatet är medarbetarnas gemensamma tolkade uppfattningar om rutiner, 
regler och arbete som påverkar säkerheten i organisationen. Klimatet är mer 
tillgängligt och anses vara lättare att förändra än säkerhetskulturen (Sharp, 2012). 
 

Säkerhetskulturen påverkas av ledningens prioritet till säkerhet (Halligan & 
Zecevic, 2011). Ledningen har ett starkt inflytande både i säkerhetskulturen och 
säkerhetsklimatet. Det ligger i organisationens ansvar i att skapa en tillfredsställande 
och belönande arbetsmiljö, genom att se till att det finns en tillräcklig bemanning 
och en möjlighet till utveckling och lärande för både nyanställda och erfaren 
personal (Sherwood, 2013). Tilliten till sin närmsta chef, en god sammanhållning i 
gruppen, hanterbara arbetsresurser och arbetskrav beskrivs som viktiga delar för att 
ett bra säkerhetsklimat ska utvecklas. Personal som ges resurser att utföra sitt arbete 
på ett bra sätt känner ofta ett stöd från organisationen leder till ett ökat 
säkerhetsbeteende och ett engagemang att bedriva en god vård (Törner, Eklöf, 
Larsman & Pousette, 2014). 
 
Det finns stora utmaningar i att förbättra den kirurgiska kulturen, hänsyn behöver 
tas till att det är flera yrkesgrupper med olika utbildningar och inriktning som 
samarbetar. Faktorer såsom hierarki och traditioner kan stå i vägen för en 
säkerhetsorienterad kultur (Sacks et al., 2015). Halligan & Zecevic (2011) menar att 
genom starta en förändring till en bättre säkerhetskultur på en mindre enhet kan 
sprida sig och generera i förändringar på högre nivåer.  
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Safety Attitude Questionnaire ger en ögonblicksbild av säkerhetskulturen genom 
undersökning av uppfattningar hos de medarbetare som arbetar närmast patienten. 
När ett frågeformulär används för att studera uppfattningar på gruppnivå är klimat 
den mest lämpliga termen att använda, SAQ mäter säkerhetsklimat, samarbetsklimat 
och organisationsklimat. Klimatet är en lättare mätbar del av säkerhetskulturen. Det 
är svårare att mäta andra aspekter av kultur som beteenden, värderingar och 
kompetenser (Sexton 2006a).  

2.6 Teoretisk referensram 
 
Operationssjukvården har sin utgångspunkt inom vårdvetenskapen. Patienter som 
ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp är i en utsatt position och sårbar inför hur 
människorna runt omkring handlar (Lindwall & Von Post, 2008). Rädsla och 
nervositet under den perioperativa fasen kan kopplas till oro inför resultatet av 
operationen, det postoperativa förloppet och den bristande kontrollen av kroppen 
och situationen (Hansen, 2012). Vidare innebär vårdskada enligt drabbade patienter 
både ett fysiskt och psykiskt lidande (Erichsen Andersson et al., 2010). För att förstå 
fenomenet säkerhetskultur och dess konsekvenser för patienten väljs begreppen 
vårdkultur och lidande.  
 
Vårdkultur 
 
En vårdkultur är de tankar, handlingar, varande och känslor som delas av vårdgivare 
inom samma kontext. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv beskrivs vårdkultur som 
en meningsskapande process som ligger till grund för den patientnära vården. 
Tradition i vårdkulturen gör att vården blir meningsfull och begriplig, det är ett sätt 
att förhålla sig till hur vården utformas och bedrivs idag men även det som hör till 
det förgångna. Den traditionen vårdaren verkar inom speglar synen på det goda 
vårdandet, synen på patienten och på den egna professionen. Traditionen kan även 
beskrivas som en samhörighet som människan existerar i och delas med andra, 
traditioner överförs från vårdpersonal som burit på dessa traditioner. Värderingar 
och normer som delas av en grupp människor skildrar traditionen.  Om tradition står 
för värderingar och normer som delas av en grupp människor så beskrivs horisont 
som den individuella vårdarens förståelse av vården, hur personen tänker på sig 
själv utifrån omvärlden. Vårdarens horisont kan reflekteras och vidgas i mötet med 
andra traditioner och horisonter (Rytterström, 2015).  
 
De personer som ses betydelsefulla i vårdkulturen beskrivs som kulturbärare. De 
identifieras som kulturbärare genom sitt sätt att vårda och med sin personlighet, de 
har ofta arbetat länge på en och samma arbetsplats och kan genom sin inverkan 
påverka vårdkulturen både positivt och negativt. Kulturbäraren kan se och arbeta 
utifrån patientens bästa men de finns även de som i handling och ord kränker 
patienter och skapar vårdlidande. Vare sig det är en positiv eller negativ vård de ger 
så är de ambassadörer för en rådande vårdkultur (Rytterström, 2015).  
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Det första steget till att kunna förhindra patientlidande på kulturell nivå, är att 
medvetandegöra och reflektera över den rådande kulturen och människobilden. 
Personalen behöver stanna upp och bli medvetna om vårdkulturen i arbetsgruppen. 
Det är först när personalen blir medvetna om de rutiner som finns, det är då de kan 
utvecklas och förändras (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). En kultur 
som främjar etiska värderingar speglas i att personalen visar respekt för varandra 
och de andra professioners uppgifter. Hela teamet deltar i vården för att bevara 
patientens värdighet, de försäkrar att den vården som ges är både säker och 
professionell. De ser varandra som unika individer genom att respektera och bry sig 
om varandra och patienten, alla är del av ett professionellt team (Lindwall & Von 
Post, 2008).  
 
Lidande 
Att vara patient i en perioperativ kontext innebär att du måste lämna dig själv i 
händerna på andra människor i en okänd omgivning. Osäkerheten i en sådan 
situation kan öka patientens lidande (Pulkkinen et al, 2016). Lidande beskrivs som 
ett tillstånd som berör alla någon gång i livet och beskrivs som en individuell 
upplevelse. Upplevelse av lidandet varierar i intensitet, varaktighet och djup. 
Lidande är en känsla som sträcker sig från en enkel och förbigående fysisk, psykiskt 
eller andligt obehag till extrem ångest och kval. Lidande knyts ofta till sjukdom som 
kan leda till förlust av kroppslig, andlig och emotionell integritet. Reaktionen på 
lidande är en individuell upplevelse vilket gör det viktigt att inte generalisera en så 
unik händelse. Sjuksköterskan bör därför förhålla sig till individens uppfattning av 
lidande och sjukdom och ej låta sin egen uppfattning ta över (Thorbjörnsen, 2001). 

3 Problemformulering 
Operationssjukvård bedrivs i en komplex miljö med en avancerad vård vilket ställer 
höga krav på säkerhet och kompetens i operationssalen. Trots nationella satsningar 
på patientsäkerhet sjunker inte antalet vårdskador. En förutsättning för en säker vård 
är en organisation som arbetar proaktivt och riskmedvetet. Den säkerhetskultur som 
råder i organisationen påverkar vårdens kvalitet och säkerhet och därmed teamets 
prestation. Operationssjuksköterskan har tillsammans med teamet ett stort ansvar för 
patientsäkerheten då patientens liv ligger i deras händer under en operation. På en 
operationssal ska flera professioner samarbeta för att nå den gemensamma 
målbilden med patienten i fokus. Tidigare studier visar på att kommunikationen och 
interaktionen mellan de olika professionerna har en lika stor betydelse som den 
medicinska delen, både för patientsäkerheten och arbetsmiljön. För att förbättra 
teamets kommunikation och samarbete har WHO utformat en checklista för säker 
kirurgi. Checklista avser att förbättra teamets prestation och därmed reducera 
dödsfall och komplikationer och är därför en viktig del i kampen mot vårdskador. 
Genom att synliggöra attityder till patientsäkerhet kan medarbetarnas 
riskmedvetenhet ökas och förbättra säkerheten för patienten. Säkerhetskulturen är 
ett outforskat område. Det saknas nationella studier som tittar enbart på operatörer 
och operationssköterskors uppfattning till säkerhetskultur på operationssal. Tidigare 
studier visar att operationssjuksköterskor anser att den opererande läkaren är deras 
nyckelpartner under en patients operation. Därför vill vi i vår studie undersöka 
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säkerhetskulturen. Resultatet kan dessutom komma till användning som ett positivt 
stöd i arbetet för en ökad patientsäkerhet. 

4 Syfte  
Syftet med studien var att undersöka operationssjuksköterskors och operatörers 
attityder till säkerhetskulturen på operationsavdelning och uppfattningar om WHO:s 
checklista för säker kirurgi. 
 
Frågeställning: 
Skiljer sig attityder till säkerhetskulturen mellan professioner och sjukhus? 

5 Metod  
5.1 Design 
 
Utifrån studiens syfte valdes en kvantitativ forskningsansats som utgår från ett 
positivistiskt paradigm som värderar objektivitet och försöker att hålla personliga 
antaganden och systematiska fel i kontroll för att undvika att förorena fenomenet i 
studien (Polit & Beck, 2017). Avsikten var att undersöka gruppers uppfattningar 
utan att påverka. Därför valdes en icke experimentell design och inriktningen 
tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie innebär ett beskrivande ögonblick av 
verkligheten och används för att sammanfatta status på ett fenomen och undersöker 
relationer mellan olika variabler utan att påverka (Polit & Beck, 2017). 

5.2 Urval och miljö 
 
Urvalet till studien grundas på studiens syfte, problemformulering och geografisk 
närhet. Studiens inklusionskriterier var opererande läkare och legitimerade 
operationssköterskor som arbetar tillsammans på sjukhus med både planerad och 
akut verksamhet. Inga begränsningar gjordes avseende anställningstid, 
tjänstgöringsgrad, erfarenhet eller när på dygnet respondenterna arbetade. Övrig 
personal som arbetar på operationssal exkluderades.  
För att underlätta hanteringen av antal kontakter med verksamhetschefer 
exkluderades ett fåtal mindre specialenheter. En klinik avböjde deltagande och 
exkluderades. Kliniken var verksam på båda sjukhusen. 
 
Deltagarna till studien rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, samtliga 
tillgängliga medarbetare inom vald region som uppfyllde inklusionskriterierna 
tillfrågades till att delta i studien. Ett bekvämlighetsurval gav oss möjlighet att få 
tillgång till ett stort antal deltagare under begränsad tid (Polit & Beck, 2017). 
 
Utifrån ovanstående kriterier valdes de två sjukhusen som ingår i studien, ett 
universitetssjukhus och ett akutsjukhus. Båda sjukhusen har en centraloperation, 
varav den ena är uppdelad i två enheter. Sjukhusen har likvärdiga kirurgiska 
inriktningar med undantaget att universitetssjukhuset bedriver operationsvård inom 
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ett fåtal högspecialistområden. I Sverige är operationssjuksköterskor verksamma på 
operationsavdelningen och operatörer arbetar på operationsavdelningen parallellt 
med andra arbetsuppgifter på sina respektive kliniker (Göras, Unbeck, Nilsson & 
Ehrenberg, 2017) 

5.3 Datainsamlingsmetod 
 
För att kunna mäta uppfattningar av säkerhetskultur och därmed uppnå vårt syfte 
valde vi att använda oss av den förkortade svenska versionen av Safety Attitudes 
Questionnaire (SAQ-OR) som är anpassad till operationsmiljö och som består av 30 
frågor. Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) är utformad för att mäta attityder 
angående säkerhetskultur och anses vara det mest tillförlitliga och mest använda 
självskattningsformulär för att mäta fenomenet patientsäkerhetskultur (Göras, Yang, 
Wallentin, Nilsson & Ehrenberg, 2013). Självskattningsformuläret utvecklades av 
Sexton et al., (2006a) och är anpassat till operationssjukvård, SAQ-OR är ett 
validerat och reliabilitetstestat instrument på internationell nivå (Sexton et al., 
2006b;) Frågeformuläret som är avsett för operationssjukvård (SAQ-OR) har 
översatts och utformats till en svensk version (Göras et al., 2013). Den förkortade 
versionen innehåller 30 frågor som är indelade i sex faktorer gällande 
patientsäkerhetspåverkande faktorer (se tabell 1). Varje fråga besvaras på en 5 
gradig likertskala. SAQ betonar kollegors attityder och dess effekt på 
patientsäkerheten, förutom de stressrelaterade frågorna som fångar uppfattningar om 
hur stressorer påverkar den personliga prestationsförmågan men inte i vilken 
utsträckning (Göras et al., 2017). 
  
Tabell 1 SAQ faktorer (Sexton et al., 2006a) 
 

SAQ faktorer Frågenummer Definition av skalan 
Samarbetsklimat fråga 1–6 Upplevd kvalitet av 

samverkan mellan personal 
Säkerhetsklimat fråga 7–13 Uppfattning om starkt och 

proaktivt organisatoriskt 
engagemang till säkerheten 

Arbetstillfredsställelse fråga 14–18 Positivitet om 
arbetslivserfarenhet 

Stress fråga 19–22 Uppfattning om hur den 
egna prestationen påverkas 
av stressor. 

Uppfattning om ledning fråga 23–26 Godkännande av 
ledningens åtgärder 

Arbetsförhållanden  fråga 27–30 Uppfattad kvalitet på 
arbetsmiljö och logistiskt 
stöd (personal, material 
m.m) 

WHO (eget index) fråga 31–33 Uppfattning till WHO´s 
checklista 
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Utöver frågorna i SAQ, lades tre egna frågor till gällande WHO:s checklista. 
WHO:s checklista anses förbättra kommunikation, samarbete och reducera risker 
vilket är centralt i säkerhetskulturen. Därför fann vi det intressant att undersöka 
medarbetarnas attityder till checklistan. De egna enkätfrågorna utformades på ett 
enkelt, kort och tydligt sätt för att minimera risken för feltolkning och att resultat 
blir enkelt att sammanställa och tolka (Billhult, 2017b). Vidare ställdes frågor om 
respondenternas nuvarande arbetsplats, yrkeskategori och arbetslivserfarenhet med 
bakgrunden att vi undersöker personal.   
 
Data samlades in med hjälp av en webbaserad enkät som konstruerades på 
webbenkater.com. Webbenkäten gav respondenten snabbt och enkelt inträde till 
enkäten genom att gå in på länken. Enkäten var även utformad för att kunna 
besvaras via surfplatta eller mobiltelefon (Wenemark, 2017). För att utvärdera våra 
egna frågor i enkäten och den webbaserade funktionen testades den på ett par 
sjuksköterskestudenter inom specialistutbildningen inom operationssjukvård. 
Utifrån detta konstaterades att länken fungerade och att frågorna uppfattades som 
tydliga. 

5.4 Tillvägagångssätt 
 
Utifrån Göras et al., (2013) svenska version av SAQ-OR utformades enkäten (bilaga 
3).  I nästa steg skickades ett informationsbrev ut (bilaga 1) till berörda 
verksamhetschefer för att få tillåtelse till studiens genomförande och svar på hur 
många respondenter som fanns tillgängliga på respektive enhet. När samtycke från 
verksamhetschefer inhämtats fick vi kännedom att många föredrog ett digitalt 
material därför konstruerades en webbenkät via webbenkater.com. 
Informationsbrevet (bilaga 2) skickades i ett email till respektive verksamhetschef 
tillsammans med en länk till webbenkäten, som i sin tur vidarebefordrade till 
respondenterna. Datainsamlingen pågick under tre veckor i februari 2019. Vilket 
resulterade i 159 insamlade enkäter av totalt 261 distribuerade. Svarsfrekvensen 
blev 61%. 
 
För att informera om studien och minimera bortfall besöktes morgonsamlingar och 
arbetsplatsträffar på de olika enheterna. Träffarna gav även möjlighet för 
informanterna att kunna ställa frågor men gav även oss tillfälle att se att enkäten nått 
fram. Två veckor beräknades vara lämpligt för insamling av data med en 
påminnelse av studien efter en vecka. Studien förlängdes till 3 veckor och 2 
påminnelser skickades ut. Anledningen till detta var att det tog tid att få ett 
godkännande och möjlighet att komma och presentera vår studie. Antalet 
påminnelser ökades för att kunna utöka svarsfrekvensen. 
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5.5 Analys och bearbetning av data 
 
För att sammanställa och analysera det insamlade datamaterialet användes det 
statistiska datahanteringsprogrammet IBM Statistical Package for the Social Science 
[SPSS] version 25. Data fördes in manuellt därefter dubbelkontrollerades 10% av 
enkätsvaren av båda författarna (Olsson & Sörensen, 2011).  
 
Svaren i enkäten baserades på respondenternas attityder till säkerhetskulturen och 
WHO´s checklista på operationsavdelningen och ges på en likertskala. Likertskalan 
är på ordinalnivå och rangordnar värden på en skala mellan 1–5 där 1= ”stämmer 
inte alls”, 2= ”stämmer inte så bra”, 3=”varken eller”, 4=”stämmer ganska bra”, 
5=”stämmer precis” (Ejlertsson, 2012). I överensstämmelse med rekommendationer 
av utvecklarna samt tidigare studier av SAQ omvandlades likertskalan till en 100 
gradig skala uträknat med hjälp av formeln (medelvärdet av frågans poäng) -1) x25) 
(Sexton, 2006a). Likertskalan blir då enligt den 100 gradiga skalan: ”Stämmer inte 
alls” =0, ”Stämmer inte så bra”= 25, ”varken eller”= 50, ”Stämmer ganska bra”= 75 
och ”Stämmer precis=100.  Frågor med negativ ton som fråga 2 och 10 omvänds vid 
poängsättning. I enlighet med tidigare SAQ-studier studier behandlades SAQ-
indexet som en kontinuerlig variabel för att kunna presentera medel och 
standardavvikelse. Avsikten med detta var att kunna jämföra värdena mot tidigare 
forskning, även om frågeformuläret mäter att attityder och därför baserat på en 
ordinalskala (Göras et al, 2017). En positiv poängsats räknades ut och presenterades 
enligt utformarnas instruktioner. En positiv poäng i en faktor var ett medelvärde 
över 75 eller högre vilket presenterades i en procentsats för hela gruppen (Sexton et 
al., 2006a; Göras et al., 2017) Positiva svar över 60% anses som gynnande för en 
bra säkerhetskultur (Profit et al., 2012). 
 
Bortfall innebär att studien baseras på färre deltagare och uppstår när deltagarna 
väljer att hoppa över frågor i formuläret eller avbryta sitt deltagande exempelvis 
genom att delta men inte slutföra formuläret (Polit, 2010). Deltagare som deltagit 
men ej slutfört enkäten inkluderades om det fanns fullständiga svar på någon av 
faktorerna, övriga fall exkluderades. Det interna bortfallet hanterades genom 
imputering. Imputering innebär att ersätta saknade data med ett antaget värde och 
ska tillämpas vid mindre bortfall. Eftersom mätskalan är på ordinalnivå ersattes det 
saknade värdet med ett typvärde för varje variabel. Typvärde är det värdet som 
uppkommer mest frekvent och beräknas utifrån de andra deltagarnas svar. Ett 
imputerat värde beskrivs som forskarens bästa gissning vad det saknade värdet är 
(Polit, 2010). Imputering gjordes på värden där deltagaren hade svarat på andra 
frågorna i en faktor, deltagare som avstått att svara på en hel faktor räknades som 
bortfall (tabell 2). 
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Tabell 2 antal ersatta värden 
 

Fråga  Antal bortfall  
n (%) 

Antal ersatta  
n 

typvärde 

1 1 (0,6) 1 75 
8 7 (4,4) 7 75 
9 2 (1,3) 2 75 
10 5 (3,1) 5 75 
11 1 (0,6) 1 75 
12 6 (3,7) 6 75 
13 6 (3,7) 3 75 
17 3 (1,8) 1 75  
19 3 (1,8) 1 75 
23 5 (3,1) 2 75 
24 6 (3,7) 3 75  
25 5 (3,1) 2 25 
26 4 (4,4) 1 50 
27 9 (5,6) 6 75 
29 12 (7,5) 9 50 
32 4 (4,4) 1 75 

 
Faktorerna konstruerades enligt SAQ rekommendationer. För att se om frågorna i 
faktorerna samvarierar kontrollerades intern reliabiliteten med Cronbach´s alpha 
(tabell 3). Cronbach´s alpha kan anta ett värde mellan 0–1, För att ha en acceptabel 
intern reliabilitet bör värdet ligga mellan 0,7–0,9 (Ejlertsson, 2014). 
 
Tabell 3 Cronbach´s alpha 
 

SAQ faktor Cronbach Alpha (antal items) 
Samarbetsklimat 0,74 (6) 
Säkerhetsklimat 0,76 (7) 

Arbetstillfredsställelse 0,80 (5) 
Stress 0,75 (4) 

Uppfattning om ledning 0,53 (4) 
Arbetsförhållanden 0,65 (4) 

WHO 0,80 (3) 
 

För att kunna beskriva respondenternas bakgrundsinformation, svarsrespons och hur 
respondenterna svarat användes deskriptiv statistik. Resultaten från de deskriptiva 
analyserna presenteras i antal (n) och procent (%). SAQ-indexet hanterades som en 
kontinuerlig variabel därför presenterades både medelvärde (m) standardavvikelse 
(SD), median (md) har även lagts till som komplettering till medelvärdet då 
medianen är det korrekta på för variabler på ordinalskalenivå (Ejlertsson, 2012). 
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Eftersom skalan är på ordinalskalenivå utfördes icke-parametriska analyser (Olsson 
& Sörensen, 2011). 
 
För att besvara studiens frågeställning om det fanns skillnader mellan grupper 
valdes Mann Whitney U-test. Testet är ett icke-parametriskt test och lämpar sig för 
att jämföra två grupper på ordinalnivå. Chi 2 test användes för att se om det fanns 
skillnader i fördelning i svarsfrekvens mellan de olika grupperna (Polit, 2010). 
Gränsen för statistisk signifikans sattes till p ≤ 0.05. Ett p-värde är ett mått på statisk 
signifikans och anger om sannolikheten beror på slumpen. Gränsen sätts vid en risk 
på 0,05 vilket innebär att 5 % och alla värden som är mindre eller lika med 5 % 
kallas statistiska signifikanta. Värden inom signifikantgränsen anses inte bero på 
slumpen (Polit & Beck, 2017). 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
 
Studien undersökte säkerhetskultur och synliggjorde potentiella faktorer som kan 
utgöra ett hot mot patientsäkerheten. Studien kan förhoppningsvis påminna om 
varför det är viktigt att arbeta patientsäkert. Deltagandet i studien var frivilligt och 
inte tidsförödande då enkäten går snabbt att fylla i. Enkäten bygger på en beprövad 
metod (SAQ) och frågorna är uppbyggda på ett sätt för att undvika missförstånd och 
tolkning (Wenemark, 2017). Vi såg inga risker med studien, minimal risk innebär 
personen inte utsätts för mer risker än i vardagen (Polit & Beck, 2017). Studien 
följer det grundläggande individskyddskravets fyra allmänna huvudkrav 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Vid forskningsstudier är det viktigt att informera deltagarna om den aktuella studien 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationen låg till grund för att deltagarna själva skulle 
kunna ta ställning till och fatta ett beslut om deltagande samt innebörden av valet 
(Wenemark, 2017). För godkännande av studien skickades det ut ett brev till 
berörda verksamhetschefer (bilaga 1). Respondenterna erhöll ett informationsbrev 
innan de beslöt om deltagande (bilaga 2). Informationen grundades på lagen om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Informationen bör 
innehålla syftet med forskningen, metoder som kommer att användas, forskningens 
huvudman och att deltagandet är frivilligt samt att personen kan avbryta medverkan. 
I undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det grundar sig på autonomiprincipen som innebär att 
människor har rätt att bestämma över sina egna liv och friheten till 
självbestämmande (Kjellström, 2017). Samtycke vid enkätstudier ges när 
respondenten väljer att fylla i enkäten och lämnar in den (Ejlertsson, 2014). 
 
Uppgifter om personer i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet 
och personuppgifterna skall hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem. Publicering kommer att ske i en form som omöjliggör identifiering av 
enskilda personer och de insamlade uppgifterna kommer endast användas till 
magisteruppsatsen, i enlighet med nyttjandekravet. Resultatet av magisteruppsatsen 
kommer publiceras elektroniskt och vidarebefordras av författarna till berörda 
enheter enlig överenskommelse. Då enkäten var webbaserad hade endast vi tillgång 
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till materialet. Materialet kommer endast användes till uppsatsen och inte delges 
någon annan, vid avslutad godkänd examination kommer materialet att raderas.  
 
Inför studien genomförde vi en etisk egengranskning enligt Etikkommitté Sydost 
(Bilaga 4). Granskningen gav inget utfall som förespråkade etisk prövning.  

6 Resultat 
 
I studien tillfrågades 261 personer om deltagande, resultatet utgörs av de 159 
personer som valde att delta, varav 48 operationssjuksköterskor och 111 operatörer, 
vilket gav oss en svarsfrekvens på 61% (tabell 4). Två sjukhus deltog i studien, 57,2 
% arbetade på sjukhus 1 och 42,8% arbetade på sjukhus 2. Sjukhus 1 hade 153 
möjliga svar varav 91 deltog vilket gav en svarsfrekvens på 59%. Sjukhus 2 hade 
108 möjliga svar varav 68 vilket gav en svarsfrekvens på 63% (tabell 5). För att se 
om grupperna var jämförbara utfördes ett Chi2 test för att utvärdera om det fanns 
skillnader i svarsfrekvensen. Det fanns inga skillnader mellan sjukhus (p 0,57). Det 
fanns inga skillnader mellan yrkesgrupperna (p 0,55). 
 
Tabell 4 antal deltagare och svarsfrekvens 
 

Yrke 
  

Möjliga deltagare: 
n 

Svarsfrekvens:  
n (%)  

Operationssjuksköterska 75 48 (64) 
Operatör 185 111 (60) 

Totalt 261 159 (61) 
 

Tabell 5 fördelning och svarsfrekvensen % 
  

Arbetsplats Möjliga  
n 

Svar  
       n (%) 

Op-ssk 
     n (%) 

Operatör 
n (%) 

Fördelning  
% 

Sjukhus 1 153 91(59) 31/50(62) 60/103 57,2 
Sjukhus 2 108 68 (63) 17/25 51/83 42,8 

Totalt 261 159(61) 48 111 100 
 
 
Erfarenheten inom yrket visade ett totalt medelvärde på 16,7 år med en minsta 
erfarenhet på 0,5 år och maxerfarenhet på 43 år. 37,2 % av de svarande hade en 
yrkeserfarenhet på 0,5–10 år, 30,0% en yrkeserfarenhet 10–20 år, 18,5 % en 
yrkeserfarenhet på 20-30år och 14,3 % en yrkeserfarenhet på 30–43 år. 
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Tabell 6 erfarenhet år inom yrket 
  

Totalt Opssk  Operatör Sjukhus 
1 

Sjukhus 
2 

Erfarenhet år* 
M (SD) 

16,7(11,5) 16,3(11,8) 16,7(11,5) 17,6(10,9) 15,4(12,3) 

 
*bortfall (n=13) 
 
Resultatet visar genomgående höga medelvärden och positiva svar till 
säkerhetskulturen med undantag från faktorn uppfattning om ledning. Vidare 
presenteras resultatet av enkäten under respektive faktor. 
 
Tabell 7 resultat i medelvärde och positiva svar medelvärde över 75 i % 
 

SAQ faktorer/index Totalt Positiva svar 
  m/md (SD)  m % 
  n=159 n=159 

Samarbetsklimat 75,7/75 (11,8) 65,4 
Säkerhetsklimat 69,7/71,4 (12,9) 35,2 

Arbetstillfredsställelse 78,8/80 (14,5) 68,0 
Stress 70,3/68,7 (18,4)  44,0 

Uppfattning om ledning 55,2/56,2 (15,8)  15,2 
Arbetsförhållanden 65,9/68,7 (13,0)  28,0 

WHO 78,7/75 (16,4) 74,2 
Positiva svar redovisas som ett medelvärde för varje fråga inom varje faktor. 
 
Samarbetsklimat 
Resultatet för samarbetsklimat visar att 65,4% har en positiv attityd till att 
personalen arbetar som ett väl samordnat team på operationssal där samtlig personal 
kommer till tals och öppet kan förmedla och diskutera meningsskiljaktigheter kring 
patientvården utifrån patientens bästa. Medelvärdet var (75,7).  
 
Säkerhetsklimat 
Resultatet för säkerhetsklimat visar att 35,2% har en positiv attityd till att 
organisationen arbetar förebyggande och på ett riskmedvetet sätt. Hela 92% är 
positiva till frågan om de skulle känna sig trygga som patient på 
operationsavdelningen (fråga 7). Men skattar betydligt lägre när det gäller 
återkoppling på sin insats (49% positiva attityder till fråga 9) och att det uppmuntras 
till att diskutera händelser och frågor kring patientsäkerhet (51% positiva attityder 
till fråga 11). Medelvärdet var (69,7). 
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Arbetstillfredsställelse 
Resultatet för arbetstillfredsställelse visar att 68,0% har en positiv attityd till sitt 
arbete och sin arbetsplats. Arbetstillfredsställelse var den faktorn som skattades 
högst hos respondenterna med medelvärdet 78,8. Hela 97% har en positiv attityd till 
frågan att de tycker om sitt jobb (fråga 14). 
 
Medvetenhet om stress 
Resultatet för medvetenhet om stress visar att 44,0 % av deltagarna har positiva 
attityder till att prestationen påverkas av trötthet, hög arbetsbelastning och spända 
situationer. Medelvärdet för faktorn var 70,3. På fråga 19 svarade 22% stämmer inte 
alls eller stämmer inte så bra att de påverkades av trötthet i akuta situationer. 
 
Uppfattning om ledning 
Resultatet för uppfattning om ledning visar att 15,2 % har positiva attityder till hur 
ledningens och ledande administrativ personal stödjer det vardagliga arbetet och 
uppdaterar medarbetare med information kring händelser och flöden på 
operationsavdelningen. På fråga 25 var 27% positiva till personaltätheten, vilket är 
den lägsta procentsatsen på en enskild fråga. Medelvärdet 55,2 var det lägsta värdet 
bland samtliga faktorer. 
 
Arbetsförhållande 
Resultatet för arbetsförhållanden visar att 28,0% av deltagare har en positiv attityd 
till att de arbetar i en miljö där personal och studenter ges rätt förutsättningar för att 
kunna bedriva en god vård. Medelvärdet var på 65,9.   
 
WHO:s checklista 
Resultatet för WHO:s checklista visar att 74,2% har en positiv attityd till att 
checklistan förbättrar samarbetet, kommunikationen och patientsäkerheten. 
Medelvärdet var 78,7. 
 
Då studien ville undersöka huruvida det fanns skillnader i uppfattning om 
säkerhetskultur mellan grupperna yrkeskategorier och sjukhus jämfördes grupperna 
för att testa studiens frågeställning. Frågeställningen testades på samtliga sex 
faktorer som ingår i SAQ och den egenkonstruerade faktorer om WHO:s checklista.  
 
Analysen (tabell 8) visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan 
operationssjuksköterskor och operatör. Gränsen för statistisk signifikans var p ≤ 
0.05.  
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Tabell 8 jämförelse mellan yrkeskategorier 
 

SAQ index/faktorer Op-ssk Operatör P-värde 
  m/md (SD) m/md (SD)   
  n=48 n=111   

Samarbetsklimat 75,9/75 (11,6)  75,6/75 (11,9)  0,86 
Säkerhetsklimat 72,8/71,4 (13,1)  68,3/67,8 (12,6) 0,063 

Arbetstillfredsställelse 80,6/85 (12,9) 77,8/77,5 (15,1)  0,34 
Stress 71,5/71,9 (16,9) 69,8/68,7 (19,1) 0,76 

Uppfattning om ledning 52,0/50,0 (17,0)  56,5/56,2 (15,1) 0,08 
Arbetsförhållanden 63,0/62,5(16,4)  67,2/68,7(10,9)  0,12 

WHO 78,3/75 (14,0)  78,8/75 (17,5) 0,73 
 
Analysen mellan sjukhus (tabell 9) visade att det fanns signifikanta skillnader 
mellan sjukhusen i faktorer stress (p 0,005) och uppfattning av ledning (p 0,028). 
Gränsen för statistisk signifikans var p ≤ 0.05. 
 
Tabell 9 jämförelse mellan sjukhus 
 

SAQ faktorer Sjukhus 1* Sjukhus 2° P-värde 
  m/md (SD) m/md (SD)   
  n=91 n=68   

Samarbetsklimat 76,2/75 (12,3) 75,1/75 (11,6) 0,538 
Säkerhetsklimat 70,7/71,4 (13,5)  68,5/67,8 (12,1) 0,329 

Arbetstillfredsställelse 77,6/80,0 (15,0) 80,3/80 (13,9) 0,398 
Stress 66,8/68,7 (19,5)  74,7/75 (15,8) 0,005 

Uppfattning om ledning 57,2/56,2 (16,6)  51,8/50 (14,0)  0,028 
Arbetsförhållanden 66,6/62,5 (14,5) 64,8/62,5 (11,0)  0,196 

WHO 80,1/75 (17,4) 77,7/75 (14,6) 0,254 
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7 Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 
 
En kvantitativ metod med icke experimentell design och inriktningen 
tvärsnittsstudie med enkät som datainsamlingsmetod valdes utifrån studiens syfte. 
Metoden gav oss en möjlighet att få en överblick av operationssjuksköterskors och 
operatörers attityder till säkerhetskultur som fenomen. Säkerhetskulturen är de 
värderingar, attityder och beteenden som påverkar patientsäkerheten på en 
arbetsplats (SKL, 2013). Därför ansågs det lämpligt att undersöka medarbetares 
uppfattningar på gruppnivå och på så sätt fånga en objektiv övergripande 
ögonblicksbild av säkerhetskulturen. Metoden ansågs även lämplig då vi inte avsåg 
att påverka och datainsamling med en enkät gav oss en möjlighet att samla in data 
på kort tid (Polit & Beck, 2017). En tvärsnittsstudie gör ett nedstamp i tiden, 
resultatet speglar bara ett tillfälle här och nu och har ingen relation framåt eller 
bakåt i tiden. En svaghet med en tvärsnittstudie är att den inte kan användas för att 
uttala sig om orsak-verkan (Ejlertsson, 2012) 
 
Nackdelen med kvantitativ metod är att den inte ger möjlighet till en djupare 
förståelse av fenomenet (Henricsson & Billhult, 2017). Om vi valt en kvalitativ 
metod hade fokusgrupper varit att föredra. Metoden lämpar sig för ämnen som är 
komplexa eller svåra att förstå sig på och för att studera erfarenheter och 
värderingar. Samtidigt som metoden ger en bred åsiktskarta så ger den även 
möjlighet att gå på djupet i uppfattningar kring fenomenet (Wibeck, 2017). Den 
kvantitativa metoden som användes gav oss istället möjlighet att kunna få ett urval 
som representerar flera olika kliniker och möjlighet till fler att ge sin åsikt till 
fenomenet. 
 
Urvalet rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval anses 
vara begränsande då det ökar risken för skevhet men ses som lämpligt för en 
uppsats, det är en tidsbesparande strategi för att få tillgång till många deltagare. 
Genom att rekrytera deltagare från flera enheter i vårt fall två sjukhus minskade 
risken för skevhet eftersom det fångade flera personer från olika sammanhang 
(Kristensson, 2014). Vi hade även en tydlig strategi hur rekryteringen skulle gå till 
vilket skapades genom inklusions och exklusionskriterier. Vidare hade vi kännedom 
om vilka vi skulle undersöka vilket kan stärka att urvalet blev representativt för 
populationen (Polit & Beck, 2017). Studien hade dock en begränsning i att fler 
bakgrundsfrågor borde inkluderats då det mer kunde ge en mer utförlig beskrivning 
av populationen (Ejlertsson, 2014). Vi kan dock uttala oss om att respondenternas 
erfarenhet varierade mellan 0,5–43 år vilket gjorde att studien inkluderade både och 
ny och erfaren personal.  
 
Urvalet begränsades utefter att det saknas nationella studier som enbart ser på 
operatörernas och operationssjuksköterskors uppfattningar till 
patientsäkerhetskultur. Detta gjorde även att studien inte inkluderade alla i teamet 
samt att operatörer från mindre specialenheter inte inkluderades. En exkludering av 
möjliga respondenter ses som en svaghet då de skulle kunna ha varit viktiga 
deltagare i undersökningen som skulle kunna spegla säkerhetskulturen. Fler 
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respondenter hade kunnat höja upp deltagande eller och kunnat fånga 
nyckelpersoner. Även de som inkluderades men valde att inte besvara enkäten kan 
ha skilt sig från de som svarat vilket kan påverkat resultatet i studien. 
Nackdelen med det externa bortfallet och de exkluderade deltagarna är en risk att 
urvalet inte kunde spegla populationen (Ejlertsson, 2012). Urvalets storlek och 
svarsfrekvens på 61% uppfattades ändå som positivt. Webbaserade enkäter har 
oftast en svarsfrekvens på mindre än 50% (Polit & Beck, 2017). För att resultatet 
ska ses som tillförlitligt behöver svarsfrekvensen vara mellan 70–75 % (Billhult, 
2017b) Studiens svarsfrekvens var 61%, enligt Göras et al., (2017) är 60% 
acceptabelt i svensk kontext med en webbaserad enkät (Göras et al., 2017).  
Svarsfrekvensen påverkas av vilket sätt deltagarna erhåller, fyller i enkäten och 
lämnar tillbaka den. Att samla in data via en webbaserad enkät kan vara både 
praktiskt och enkelt (Billhult, 2017b). Svarsfrekvensen kan eventuellt ha påverkats 
av en hög arbetsbelastning eller tidsbrist (Kristensson, 2014). Vilket även 
bekräftades av en enhetschef. Det kan även vara så att arbetssituationen inte ger 
möjlighet till att sitta en längre tid vid datorn. Vi erbjöd även pappersenkäter men 
intresset var svalt. För att motivera till deltagande i studien och öka svarsfrekvensen 
besöktes nästan alla enheter, svarstiden förlängdes en vecka med en ytterligare 
påminnelse. Det externa bortfallet skulle kunna förklaras en bristande inre 
motivation till att delta i studien och bidra till resultatet. Ämnet kanske inte ses som 
intressant eller att frågorna inte sågs som begripliga och meningsfulla (Ejlertsson, 
2014). I informationsbrevet motiverades varför deltagandet i studien ses som viktigt 
och aktuellt. Detta uppmärksammades även av verksamhetscheferna.  “Intressant 
patientsäkerhetsperspektiv”, “Önskemål om att ni deltar i denna studie om 
operationskulturen på våra enheter”. Det poängterades dock även att deltagandet var 
anonymt och frivilligt.  
   
Genom en bra urvalsstrategi rekryterades rätt deltagare till studien tillsammans med 
en bra svarsfrekvens anses urvalet representera populationen och vara hållbart för 
statistiska beräkningar (Kristensson, 2014). Studien hade en likvärdig svarsfrekvens 
mellan sjukhusen men även mellan yrkesgrupperna. Chi 2 testet visade att 
grupperna var jämförbara vilket ses som en styrka i studien.  
 
För att undersöka attityder till säkerhetskulturen och WHO:s checklista samlades 
data in med hjälp av en strukturerad enkät med slutna frågor (Billhult, 2017a). 
Genom att synliggöra den rådande patientsäkerhetskulturen kan resultatet i studien 
komma till nytta för enheterna i förbättringsarbetet för en säker vård. Fördelar med 
enkätstudier är att deltagaren kan svara utan någon press när tid finns och att 
anonymiteten blir högre än vid intervjustudie där forskaren själv deltar (Wenemark, 
2017). Innan utskick genomfördes en mindre pilotstudie på studerande 
sjuksköterskor inom operationssjukvård för att se risker och fel i enkäten. Vilket gav 
möjlighet till korrigering av oklarheter i enkäten (Ejlertsson, 2014) Möjligtvis skulle 
vi kunna ha inkluderat operatörer för att få mer feedback på enkäten.  
 
En svaghet med ett strukturerat frågeformulär att svaren kan bli karaktäristiska 
utifrån vad som uppfattas vara önskvärt eller respondenten avsiktligt väljer extrema 
alternativ. En annan svaghet med enkäter är att det finns det en risk att 
respondenterna svarar “neutralt” eller lämnar en fråga obesvarad. Är frågorna 
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dessutom svåra att förstå kan det leda till respondenterna väljer ett alternativ som 
inte överensstämmer med deras åsikt (Polit & Beck, 2017). Å andra sidan är SAQ är 
ett validerat och beprövat instrument (Sexton, 2006b). Ett beprövat instrument, som 
tidigare använts i flera studier ses som en styrka. Genom att använda ett redan 
beprövat frågeformulär gällande lämplighet, giltighet och tillförlitlighet kan 
resultatet sedan jämföras med andra studier (Ejlertsson, 2014). 
 
Med tanke på att SAQ är validerat och anpassat till operationsmiljö och påstår sig 
mäta säkerhetskultur får vi förlita oss på att det är ett tillförlitligt instrument och 
därmed passande för studiens syfte. I en systematisk litteraturstudie sågs SAQ som 
det mest tillförlitliga självskattningsformuläret utformat för operationssjukvård för 
att mäta teamarbete (Li et al., 2018). En annan systematisk litteraturstudie har också 
påvisat att SAQ är det vanligaste instrumentet som används för att mäta 
patientsäkerhetskultur inom operationssjukvård (Zhao, 2016). I Sverige finns det en 
enkät från Sveriges kommuner och landsting som används för ” att mäta 
patientsäkerhetskulturen” (SKL, 2013). Denna är dock inte anpassad för 
operationssjukvård. Vi valde SAQ för att den är anpassad för operationssjukvård 
och för att resultatet skulle kunna jämföras med både tidigare nationella och 
internationella studier, detta är en fördel med ett beprövat instrument (Billhult, 
2017b) SAQ är ett validerat och reliabilitetstestat instrument för operationssjukvård 
(Sexton et al., 2006b;). Den svenska översättningen är validerad men gällande 
reliabilitet finns behov av fortsatt utveckling (Göras, 2017). Att instrumentet är 
validerat stärker trovärdigheten i resultatet. Inre reliabiliteten mättes med 
Cronbach´s alpha i de sex faktorerna mättes från 0,74 till 0,80, förutom 
arbetsförhållanden 0,64 samt uppfattning om ledning 0,53, vilket är under 
rekommenderat värde 0,7. Dessa resultat går i linje med tidigare svenska studier 
(Göras et al. 2013; Göras et al., 2017). De låga värdena kan indikera på att vissa av 
frågorna måste formuleras om (Göras, 2013). En konsekvens av att frågorna inte är 
sammanhängande är att instrumentet inte är mätsäkert. Därför måste det låga 
Cronbach´s Alpha värdet i faktorn uppfattning om ledning och arbetsförhållanden 
tolkas med försiktighet. Det låga värden skulle förklaras med att läkarna som svåra 
att svara på då dom inte ser operationsavdelningen som deras huvudarbetsplats och 
får då svårt att ta ställning till frågorna. 
 
Vid jämförelser mellan sjukhus och professioner användes en statistisk 
signifikansnivå. Gränsen för signifikans sattes till p 0,05. Värdet mellan operatörer 
och operationssjuksköterskor i faktorn säkerhetsklimat (p 0,063) låg nära 
signifikansnivån. Värdet hamnade nära men på fel sida av en traditionell gräns, men 
vad är det som säger att ett lågt p värde en viktig sanning (Billhult, 2017b). 
Signifikansnivån sätts för att undvika att finna skillnader i urvalet som inte existerar 
i populationen (typ 1 fel), som vanligtvis sätts vid 5% risk att skillnaden beror på 
slumpen. Ett annat sätt att undvika felkällor är att ha ett tillräckligt stort urval, 
studier med få deltagare innebär att forskaren inte lyckas hitta skillnader i urvalet 
fast de existerar i populationen (typ 2 fel). Risken med att sätta en för snäv 
signifikansgräns för att undvika typ 1 fel ökar risken för ett typ 2 fel. Ju striktare 
krav att förkasta en hypotes desto större sannolikhet att det blir ett falskt antagande 
(Polit & Beck, 2017). Möjligtvis behölls en hypotes som var falsk vilket kunnat 
motverkas med en högre signifikansnivå.  
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En svaghet i studien var att vi inte hade med ej applicerbart som ett svarsalternativ 
kan även det påverkat resultatet då respondenterna kanske har svarat på ett sätt som 
inte ligger i linje med deras personliga uppfattning. Statistiska centralbyrån (2016) 
menar att detta är ett omdiskuterat ämne en nackdel med att inte ha ett ”vet ej” val 
innebär att de som inte har en attityd tvingas att ta ställning. Samtidigt om ”vet ej” 
finns med kan de som har en åsikt välja svaret på grund av låg motivation. 
Å sidan andra sidan var det ett flertal personer som valde att inte svara på enskilda 
frågor vilket istället då blev ett internt bortfall. Vilket påvisar att de som inte kunde 
ta ställning hoppade över frågan. Vi även anser att vi undersöker en population som 
har insyn verksamheten och därför borde de flesta kunnat ta ställning till frågorna.  
 
Internt bortfall hanterades genom imputering, en fördel med imputering är att data 
sparas utan att kompromissa på statistisk kraften. En nackdel är att värdet blir en 
dålig uppskattning vilket kan leda till bias (Polit & Beck, 2017). Med tanke på det 
låga bortfallet ansågs det bättre att imputera för att få med deltagare som svaret på 
nästan hela faktorn i beräkningen. Bortfallet ansågs inte som tillräckligt stort för att 
imputeringar skulle påverka resultatet.  
 
Studiens resultat är förenligt med Göras et al. (2017) vilket styrker upp studiens 
kvalitet och visar på att studiens resultat är rimligt. Urvalet ansågs vara 
representativt för populationen, instrumentet som valdes var validerat dock kan 
instrumentets reabilitet ifrågasättas. Utifrån detta anses studiens resultat med 
försiktighet kunna generaliseras inom hälso- och sjukvården (Polit & Beck, 2017). 
 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka operationssjuksköterskor och operatörers 
attityder till säkerhetskulturen och WHO:s checklista med frågeställningen skiljer 
sig attityder till säkerhetskulturen mellan professioner och sjukhus? 
 
I likhet med tidigare studier (Göras et al., 2017; Erestam et al., 2017; Carney, Mills, 
Bagian & Weeks, 2010) visade resultatet att respondenternas högsta medelvärde var 
i faktorn beträffande arbetstillfredsställelse vilket innebär att respondenterna 
instämmer till att de är stolta över sitt jobb och arbetsplats. Detta stärks även i vår 
studie med att de hade positiva svar över 60%, vilket innebär en gynnsam 
inställning till arbetstillfredsställelsen.  
 
Sveriges regerings nollvision mot vårdskador är inte bara är en vision utan även ett 
etiskt förhållningssätt, där arbetet ska utföras för att förhindra att människor skadas 
allvarligt eller till och med avlider (Socialstyrelsen, 2012). Anser vi att med detta i 
åtanke, är det av mycket stor vikt att medarbetarna ges de förutsättningar som krävs 
för att upprätthålla ett personligt moraliskt ansvar. Inom dygdetiken resoneras kring 
de egenskaper som vårdaren behöver ha för att vården ska kunna utföras på ett etiskt 
acceptabelt sätt. Där det är personens moraliska styrka som betonas och inte själva 
handlandet (Sandman & Kjellström, 2018). Ett av studiens mest positiva resultat 
visar på att medarbetarna är stolta över sin arbetsplats och att de tycker om sitt 
arbete, vilket anses gynnsamt för en stark säkerhetskultur. Enligt Arakelian, 
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Gunningsberg & Larsson (2011) ger det en mer effektiv och engagerad personal, 
som presterar sitt yttersta om de har en positiv inställning till sin arbetsplats 
(Arakelian et al. 2011). Skulle det då kunna vara så att personalens 
arbetstillfredsställelse ger ett ökat moraliskt ansvar till säkerheten och vården de 
ger? Å andra sidan visar resultatet på att medarbetarna inte anser att de är tillräckligt 
bemannade för att kunna hantera antalet patienter, vilket kan ses som ett hot mot 
säkerheten. Enligt Törner et al. (2014) så kan personalen uppleva “etisk stress” när 
det uppstår obalans mellan behov och resurser. Vårdpersonalen tvingas då göra 
prioriteringar som går emot de egna centrala värderingarna. Med ohanterliga 
arbetskrav utlöses stressreaktioner som i sin tur påverkar förmågan att bearbeta 
information korrekt och fatta kloka beslut. De höga arbetskraven leder till en 
stresspåverkad personal vilket ger negativa konsekvenser för säkerheten, såväl för 
patienter som för personal (Törner et al., 2014). 
 
Så om medarbetarna i studien ska kunna arbeta utifrån regeringens nollvision 
(Socialstyrelsen, 2012) och minska de vårdskador som idag belastar 
sjukvårdskostnaderna med nästan 15 procent vilket kostar samhället nästan 9 
miljoner kronor per år (SKL, 2018) måste medarbetarnas yrkesstolthet 
tillvaratas.  Inom dygdetiken finns det ingen motsättning mellan att agera etiskt och 
samtidigt gagna sig själv. En del av lyckan finns i värdet att utöva dygden. I vissa 
fall kan den rätta känslan för den dygdiga personen vara att känna sorg eller en 
mindre behaglig känsla men den kan också vara en upplevelse av tillfredsställelse, 
då agerandet upplevelsemässigt bidrar till en positiv känsla i personens liv. Men det 
är inte upplevelsen som är motivet med dygden utan den kommer som en följd av 
att personen agerat dygdigt, som att hjälpa en annan människa (Sandman & 
Kjellström, 2018). Med dessa ord skulle ett dygdigt agerande som att var ambitiös, 
vänlig och modig kunna förhindra det enorma lidande vårdskador orsakar, både det 
psykiska och fysiska som de drabbade patienterna upplever (Erichsen Andersson et 
al., 2010; Joelsson-Alm., 2016) förhindras. Organisationen kan då få medarbetare 
som både är stolta över sitt arbete och agerar rätt utifrån de komplexa situationer 
som kan uppstå, och på så sätt uppleva en tillfredsställelse i att hjälpa en annan 
människa samt minska vårdlidande.     
   
Studien visade även liknande resultat som i tidigare studier i uppfattning till ledning 
vilket hade det lägsta medelvärdet Göras et al., 2017; Erestam et al., 2017; Carney et 
al., 2010; Hill, Gale, Alderson & Roberts, 2011). Resultatet skulle kunna tolkas som 
att deltagarna är neutrala i sin syn till ledning och att relationen mellan ledare och 
medarbetare kan förbättras. Frågan gällande adekvat bemanning drar dock ner 
medelvärdet och de positiva svaren. Hill et al. (2011) menar i sin studie att med 
tanke på ökade produktionskrav är det viktigt att prioritera relationen mellan ledning 
och medarbetare. Genom att förbättra kommunikationen förslagsvis genom att 
ledningen aktivt söker upp sin personal och diskuterar patientsäkerhet 
(walkarounds) kan den enade målbilden kring säkerhet och produktion leda till en 
bättre förståelse och relation (Hill et al., 2011). Genom att utgå från diskursetiken 
ligger dialogen till grund för vilken vård som ska utföras. Där ledare och 
medarbetare diskuterar olika moraliska ståndpunkter och då kommer fram till de 
handlingar eller principer som är de rätta, kommunikationen används för att komma 
fram till ett gemensamt handlande i etiska frågor (Sandman & Kjellström, 2018). 
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Med tanke på att tidigare forskning som visar att låg tilltro till ledning påverkar 
säkerhetskulturen negativt så är det en angelägen fråga (Törner et al., 2014). I två 
tidigare studier där man har mätt attityder till säkerhetskulturen visar att genom 
olika inventioner kan tilltro till ledningen öka (Hill et al, 2011; Kristensen et al. 
2016). Personalen behöver få goda psykosociala förutsättningar från organisationen 
för att göra ett bra arbete. När dessa förutsättningar ges upplever medarbetarna att 
organisationen värderar insatserna och att de bryr sig om personalens välbefinnande 
(Törner et al., 2014).   
 
Studiens mest överraskande resultat är att det visar på skillnader mellan sjukhus i 
samma region i medarbetarna anser att stressorer påverkar deras prestation och 
tilltro till ledningens agerande.  
 

7.2.1 Uppfattning om ledning 
 
Sjukhus 1 hade en högre tilltro till ledningen än sjukhus 2. Hur kommer det sig då 
att två sjukhus inom samma region med likvärdig verksamhet där ledarskapet 
förenas på en övergripande nivå har olika syn på sin ledning? Värt att nämna är att 
resultatet dock bör tolkas med försiktighet då man kan ställa sig frågan om faktorn 
verkligen mäter som det avses. Å andra sidan visar SKL (2015) i sin mätning till 
patientsäkerhetskultur en låg tilltro till ledningen vilket indikerar på att detta är ett 
ganska utbrett fenomen bland vårdpersonal.  
 
Resultatet visade att större delen av deltagarna inte instämmer till att bemanningen 
är adekvat i förhållandet till antalet patienter. Fler studier har rapporterat att en 
bekymmersam bemanningssituation anses vara ett hot mot patientsäkerheten och 
påverkar även arbetsmiljö. En ökad arbetsbelastning kan kopplas till ökade 
produktionskrav till följd av långa väntelistor som ställer höga krav på effektivitet 
(Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; Danielsson, Nilsen, Öhrn, Rutberg, Fock & 
Carlfjord, 2014). Skulle det även kunna vara så att sjukhus 2 har haft en 
bekymmersam personalsituation och fortsatt höga produktionskrav eller sämre 
resurser vilket i sin tur dragit ner synen på ledningen? En tidigare studie har visat på 
att chefer närmast personalen är väl medvetna om svårigheter att säkerställa en 
adekvat bemanning. Vid ökade produktionskrav upplevde de sig som ansvariga för 
att inte kunna bemanna upp, vidare kände de sig även skyldiga till när patienter blev 
strukna från operationsprogrammet (Rudolfsson & Flensner, 2012). Så även att 
personalens missnöje riktas mot ledningen när det gäller bemanningsproblem måste 
man även förstå problematiken och våndan som det även medför för chefer. Trots 
att cheferna närmast personalen är väl insatta i problematiken fortsätter 
produktionskraven att öka och normen att uppnå mer på kortare tid fått fäste i den 
perioperativa kulturen. Sjuksköterskor som arbetar i operationsmiljö menar att krav 
oftast kommer från högre från ledare på en högre nivå som inte till fullo förstår 
operationssköterskors ansvar gentemot patienten (Lindwall & Von Post, 2008). 
Resonemanget skulle kunna bekräftas av en studie som visar att ledare inom 
landstingen inte ansåg att arbetsrelaterade faktorer behövde prioriteras för att 
förbättra patientsäkerheten såsom ökad personalstyrka, istället läggs fokus på 
patientens medverkan i sin egen säkerhet och avvikelserapportering (Nygren, 
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Roback, Öhrn, Rutberg, Rahmqvist & Nilsen, 2013). Detta kan upplevas som 
motsägelsefullt då ökad arbetsbelastning troligtvis kommer ta tid från både patienten 
och avvikelserapportering vilket bekräftas av Danielsson et al., (2014) som i studie 
menar att sjuksköterskor anser att ökad arbetsbelastning ger mindre tid till patienten. 
Patienten är redan i utsatt läge och operationssjuksköterskor menar att det behövs tid 
för att ge rätt förutsättningar för säker vård. Tid behövs till förberedelser för att 
kunna möjliggöra till en trygg och välkomnande miljö. Men även till dialog för att 
visa närvaro och att ge ett omtänksamt bemötande. Genom dialogen skapas en 
relation, relationen möjliggör förståelse för patientens berättelser och kan även 
bekräfta att patienten har fått korrekt och anpassad information (Blomberg, Bisholt, 
Nilsson & Lindwall, 2015). Dialogen kan även visa ett livsgivande engagemang och 
lindra patientens lidande samt visa att patienten har ett värde vilket kan skapa 
positiva minnesbilder (Pulkkinen et al., 2015) Tyvärr anser operationssjuksköterskor 
att det saknas tid för den perioperativa dialogen och att hur dom ser på saken inte är 
förenligt med organisationens synsätt. Operationsschemat är pressat och ger inte 
utrymme till extra samtal till de patienter som behöver det som mest. Upprätthåller 
personalen inte den effektivitet som förväntas riskerar även patienter att bli strukna 
från programmet (Blomberg, Bisholt & Lindwall, 2018). Ett pressat schema och en 
begränsad tid med patienten kan leda till att hen riskerar att skadas i form av kränkt 
integritet och psykisk smärta. Icke-skada-principen säger att människor har en 
moralisk skyldighet att inte skada andra. Handlingar utifrån principen innebär att 
inte försätta personen i ett sämre läge än innan vi agerade (Sandman & Kjellström, 
2018). I ett stressat läge kan operationssjuksköterskor behöva göra avkall på sina 
etiska värderingar för att upprätthålla produktionen och på så sätt gå emot sin 
moraliska kompass. Om inte tid finns för att delaktiggöra och se den unika personen 
risker patienten att hamna i ett sämre läge än innan. Vårdskador är mer än bara 
fysisk lidande det handlar även om att inte åsamka ett psykiskt lidande (PSL, SFS 
2010:659).  
 
Sjukhusen i studien skiljer sig åt och de har olika ledare på nära nivå och därmed 
olika ledarskap. Olika arbetsplatser innebär olika kulturer och olika prioriteringar 
vad som anses viktigt på en arbetsplats men även vad som värderas som viktigt för 
att förbättra patientsäkerheten (Erichsen Andersson et al, 2015).   
 
Känner deltagare på sjukhus 2 att synen på patientsäkerhet och vad som bör 
prioriteras inte överensstämmer med sin ledning? En enad målbild mellan chefer 
och personal och ett engagemang till säkerhet anses förbättra patientsäkerheten 
(Danielsson et al., 2014). Ledarskapet på en operationsavdelning är delat mellan 
olika kliniker vilket leder till en komplicerad dialog både mellan olika chefer men 
även svårigheter för ledare att synliggöra sig för hela teamet. Chefer beskriver att de 
ofta når ut till sin egen personalgrupp men inte till övriga yrkeskategorier inom 
teamet (Erichsen Andersson et al., 2015). Och hur ser synen på patienten ut? Skulle 
kunna skilja sig mellan ledning och personal, det kan ju vara så att det inte finns en 
oenighet kring vad som är viktigt för patienten. Kasén et al. (2009) menar att i 
kulturer där det råder förutbestämda mönster finns det en risk där vården 
förverkligas på bekostnad på patientens behov. Vårdåtgärder sker utifrån mönster 
och inte utifrån den enskilde individen och på så sätt kränks patientens värdighet 
vilket orsakar ett vårdlidande för patienten (Kasén et al., 2009). Ledare behöver 



 

27(47) 
 

förstå att de är kulturbärare och har ett ansvar att överföra etiska attityder och vilken 
värdegrund personalen ska arbeta efter (Salmela, Eriksson & Fagerström, 2012). 
Genom att skapa gemensamma plattformar kan ledare skapa en bättre dialog mellan 
sig och sina chefer för att sedan förmedla en enad syn på patienten och säkerhet och 
på så sätt motivera sin personal mot en säkrare vård (Erichsen Andersen et al., 
2015). Samtidigt är det viktigt att poängtera att även om chefer prioriterar 
patientsäkerhet och förbättringsarbete sätter en ökad arbetsbelastning och 
ekonomiska krav på cheferna i en svår situation (Törner et al., 2014; Erichsen 
Andersson et al,. 2015) 

7.2.2 Medvetenhet om stress 
 
Några av respondenterna ansåg sig inte påverkas av stressorer som trötthet vid en 
akut situation. Detta skulle kunna förklaras med att stress är en individuell 
upplevelse, det är personens tidigare erfarenheter och bedömningen av den aktuella 
situationer som kommer att ge uttryck för hur personen kommer reagera (Cassidy, 
2003). I alla kulturer finns det olika personlighetstyper, alla individer har ett visst 
mått av att både vara individualistiska och kollektivistiska. Det som utmärker den 
mer individualistiska personlighetstypen är att den uppskattar utmaningar och att 
utmanas (Botond, 2017). Kanske kan det vara så att de respondenter på sjukhus 1 är 
mera individualister och ser den akuta situationen som en utmaning. Alternativt är 
att de som inte upplever att de blir påverkade av trötthet i en akut situation, har med 
sig erfarenheter, som gör att de bemästrar den aktuella situationen enligt dem på ett 
adekvat sätt. Det är dock viktigt att vara självreflekterande. Det är först i 
reflektionen av sitt handlande i den aktuella situationen man kan få kännedom om 
sitt agerande. Att vara självreflekterande leder till att vårdaren uppmärksammar sig 
själv i det egna vårdandet (Ekebergh, 2015). Detta kan speglas i en tidigare studie av 
Anton, Montero, Howley & Brown (2015), där nästan hälften av de kirurger som 
deltog hade bevittnat intraoperativa komplikationer som en direkt följd till att 
opererande kirurgen var stressad. Men det var endast 15% av dem som ville kännas 
vid att de själva orsakat en komplikation för att de var stressade (Anton et al., 2015). 
Att medvetandegöra sitt eget agerande kan öka vårdarens självkännedom. När 
insikten i och förståelsen av sitt handlande ökar minskar risken att tillfoga patienten 
ett vårdlidande (Kasén et al., 2008). Om vi då återkommer till dygdetiken så är 
dygder enligt Sandman och Kjellström (2018) något annat än de skickligheter eller 
yrkeskunnande som man kan träna i sin profession. Dygder är något man förvärvar 
genom sitt handlande i livet, handlingsmönster som påverkar hela din person och 
hur du är. Dygderna är något som leder till att en person handlar rätt, de får alltså till 
följd att man gör det rätta (Sandman & Kjellström, 2018). Att skydda patienten mot 
ett vårdlidande innebär för vårdaren att känna igen tecken på lidande hos en annan 
person. Genom samtal i arbetsgruppen, reflektion och övning kan mötet med den 
lidande personen förvandlas till möjligheter av utveckling för båda parter. Det här är 
en kvalitets- och kompetensaspekt vården måste ta på största allvar (Arman, 2015). 
 
Resultatet om att medvetenheten till stress skilde sig mellan sjukhusen kan speglas i 
det sociala klimatet som finns i arbetsgruppen. Det är de gemensamma normerna 
och värderingarna som finns i arbetsgruppen som ger synen på arbetet och den vård 
som utförs (Rytterström,2015). Eklöf et al., (2014) beskriver att det finns tendenser i 
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vården att acceptera arbete vid hög stress utan att klaga. Detta tillsammans med att 
personalen tar riskabla arbetsförhållanden för givet. Såsom en hög arbetsbelastning 
och långa arbetspass samt ett stort ansvar för patienten i förhållande till erfarenhet 
och kompetens är ett hot mot säkerheten. Ett försvar blir då att arbeta hårdare i 
stressade situationer för att skydda mot risker. Personalen känner ett personligt 
engagemang och kurage för att kunna upprätthålla sin professions värderingar 
(Eklöf et al., 2014). Ovanstående resonemang skulle å ena sida kunna betyda att 
sjukhus 1 ser stressen som något i deras dagliga arbete, de har accepterat stressen 
och det gör att de inte är medvetna om hur det påverkar dem. Å andra sidan skulle 
det kunna förklaras motsatt, att de lever med stressen dagligen och är därav inte 
medvetna om den. I en kultur som har mål i att få ut mer på mindre tid tvingar 
personalen till att sluta tänka för att kunna överleva stressen. Detta förhindrar den 
professionella utvecklingen och personalen lämnas i ett läge där de ger upp hoppet 
om att kunna vara där för patienten. Det skapas en sinnesstämning som inte alltid gå 
i linje med personalens etiska värderingar (Lindwall & von Post, 2008). I det långa 
loppet kan stressen ge en känsla av hopplöshet och försämrad kontroll, en bristande 
inställning till arbetet med ett minskat engagemang och ansvar. Detta kan ge 
långvariga konsekvenser på hälsan som trötthet och depression, eller till ett 
risktagande som leder till skada både mot medarbetare eller patienter (Eklöf et al. 
2014). Lögde, Rudolfsson, Rask-Andersen, Wålinder & Arakelian (2018) beskriver 
vad som kan inverka på att perioperativa sköterskor slutar sitt jobb. Där omänskliga 
arbetsförhållande beskrivs kunna orsaka negativa hälsoeffekter och att arbetet 
påverkade deras privatliv så pass mycket att de upplevde att deras familjer blev 
åsidosatta (Lögde et al. 2018) 

8 Slutsats 
Resultatet i studien visade inte på några skillnader mellan professionerna men det 
fanns skillnader mellan sjukhusen på två faktorer vilka var, uppfattning om ledning 
och medvetande om stress. Resultatet påvisade att förbättringar inom 
säkerhetskulturen finns i arbetet utanför operationssalen, där det finns behov av en 
större tydlighet i dialogen mellan medarbetare och chefer, vilket skulle kunna vara 
walkarounds och patientsäkerhetsdialoger. Resultatet visade även på en hög 
arbetstillfredsställelse. Vilket tolkas som att organisationen har medarbetare med 
positiva attityder vilket är en styrka i kampen mot vårdskador. Organisationen måste 
ge personalen de förutsättningarna som krävs för att kunna bedriva en säker och 
etisk vård. Genom att frigöra tid till utbildning och reflektion samt uppmuntra till 
samtal med patienten kan kvaliteten på vården förbättras och medarbetarna känna 
sig värderade och uppskattade. Förslagsvis skulle tid kunna frigöras genom att 
organisationen drar ner på produktionstakten eller effektivisera flöden och andra 
logistiska lösningar. Att bemanna upp är vad vi ser inget alternativ då personal med 
rätt kompetens är en bristvara.  
 
Det finns inga tidigare nationella studier som jämför operationssjuksköterskor och 
opererande läkare i avseende patientsäkerhetskultur, våra skillnader fann vi mellan 
sjukhusen det kan indikera på att skillnaderna inte finns i professionernas vårdkultur 
utan i organisationernas vårdkultur. Förslag till fortsatt forskning är att undersöka 
ledarnas uppfattningar till patientsäkerhetskulturen 
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Bilaga 1 
 
Till Verksamhetschef/Enhetschef  
 
Förfrågan om att få genomföra en enkätstudie om uppfattningar till 
patientsäkerhetskulturen på operationsavdelning. 
 
Vi är två sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterskor inom 
operationssjukvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ska vi utföra en 
vetenskaplig studie som kommer presenteras i form av en magisteruppsats. Syftet 
med studien är att undersöka attityder till patientsäkerhetskulturen hos opererande 
läkare och operationssjuksköterskor samt deras uppfattning om hur WHO´s 
checklista bidrar till säkerhetskulturen. 
 
Tidigare studier visar på att en god säkerhetskultur är en förutsättning för att arbeta 
med en patientcentrerad säker vård. Genom att mäta patientsäkerhetskultur kan 
enheten ges värdefull information om medarbetarnas upplevelser av organisationens 
styrkor och svagheter som kan komma till användning i förbättringsarbeten för 
patientsäkerhet. Det är därför intressant att undersöka operationssköterskans och den 
opererande läkarens uppfattningar om patientsäkerhetskulturen.  
 
För att kunna genomföra studien vill vi därmed få Er tillåtelse att genomföra studien 
genom att operationssköterskor och opererande läkare på Er enhet besvarar ett 
självskattningsformulär som tar ca 10 min. Frågeformuläret består av 30 frågor samt 
några bakgrundsfrågor. Det är ett internationellt beprövat frågeformulär kallad 
Safety Attitude Questionnaire, som är sedan tidigare översatt till svenska.  
 
Vi önskar bekräftelse av medverkan i studien samt information om hur många 
respondenter som finns att tillfrågas på Er enhet. Vi skulle vilja komma ut och 
informera om studien på plats så snart som möjligt.  
 
För mer information eller frågor om studien är du varmt välkommen att 
kontakta oss enligt nedan. Med vänlig hälsning Sofie och Camilla. 
 

Camilla Skoogh Sofie Rydin              Johan Söderquist 
Tel:  Tel:                  Handledare   
Mail:  Mail:  Mail: 
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Bilaga 2 
 
Information och förfrågan till dig som operationssjuksköterska och 
opererande läkare om medverkan till en enkätstudie för en magisteruppsats 
 
För att starta enkät, tryck på länken: 
https://www.webbenkater.com/s/0c505c4 
 
Tidigare studier visar på att en god säkerhetskultur är en förutsättning för att arbeta 
med en patientcentrerad säker vård. Genom att mäta patientsäkerhetskultur kan 
enheten ges värdefull information om medarbetarnas upplevelser av organisationens 
styrkor och svagheter. 
 
Vi är två sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterskor inom 
operationssjukvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi utför en enkätstudie om 
uppfattningar till patientsäkerhetskultur inför vår magisteruppsats. Det är ett 
självskattningsformulär som innehåller 33 frågor samt 3 bakgrundsfrågor och tar ca 
10 min att svara. Det är ett internationellt beprövat frågeformulär kallad Safety 
Attitude Questionnaire (SAQ), som är sedan tidigare översatt till svenska.  
 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tar er tid att svara på denna webbenkät. 
Eftersom inga personuppgifter registreras är enkätsvaren helt anonyma och 
resultatet kommer endast att presenteras på gruppnivå. Genom att du besvarar 
enkäten ger du ditt samtycke till att medverka i studien, materialet kommer efter 
studiens slut att förstöras. Detta är en frivillig studie och du kan närsomhelst avbryta 
din medverkan utan att behöva uppge anledning till varför.  
 
Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta någon av 
nedanstående.  
Vänliga hälsningar 
 
Camilla Skoogh Sofie Rydin  Johan Söderquist 
Operationssköterske- Operationssköterske- Handledare 
studerande  studerande 
E-mail:   E-mail:                          E-mail: 
                             
Tel:                         Tel: 
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Bilaga 3 
 
Safety Attitudes Questionnaire - Attityder till patientsäkerhet 
Var vänlig och svara på följande påståenden utifrån dina erfarenheter på 
den operationsavdelning där du arbetar. Tänk på att svaren ska återspegla 
dina egna erfarenheter. Om du kryssar fel, stryk över det felaktiga svaret 
och fyll i det rätta. 
 

Kryssa i det alternativet du 
tycker passar dina 
erfarenheter bäst  

Stämme
r inte 
alls 

Stämme
r inte så 

bra 
Varke
n eller  

Stämme
r ganska 

bra 
Stämme
r precis 

1. Sjuksköterskors/underskötersko
rs synpunkter och förslag på 
patientvården tas väl emot på 
operationsavdelningen.  

     

2. Här på operationsavdelningen 
är det svårt att säga ifrån om jag 
upptäcker problem i 
patientvården.  

     

3. Här på operationsavdelningen 
löser vi meningsskiljaktigheter 
på ett korrekt sätt (t.ex. genom 
att utgå från vad som är bäst för 
patienten snarare än vem som 
har rätt). 

     

4. Jag har det stöd jag behöver 
från andra medarbetare för att 
vårda patienter. 

     

5. Det är lätt för personalen här på 
operationsavdelningen att ställa 
frågor när det är något de inte 
förstår. 

     

6. På min arbetsplats arbetar 
personalen som ett väl 
samordnat team.  
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7.  Jag skulle känna mig trygg om 
jag blev behandlad här som 
patient. 

     

8. Medicinska avvikelser hanteras 
korrekt på 
operationsavdelningen. 

     

9. Jag får konstruktiv återkoppling 
på min arbetsinsats. 

     

10
. 

Här på operationsavdelningen 
är det svårt att diskutera 
avvikelser.  

     

11
. 

Jag uppmuntras av mina 
kolleger att ta upp alla 
funderingar jag har kring 
patientsäkerhet. 

     

12
. 

I den kultur som råder här på 
operationsavdelningen är det 
lätt att lära sig av varandras 
avvikelser. 

     

13
. 

Jag känner till hur jag ska gå 
tillväga för att framföra frågor 
om patientsäkerhet på den här 
operationsavdelningen. 

     

14
. 

Jag tycker om mitt jobb. 
     

15
. 

Att arbeta på denna 
operationsavdelning är som att 
vara del av en gemenskap. 

     

16
. 

Detta sjukhus är en bra 
arbetsplats. 
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17
. 

Jag är stolt över att arbeta på 
denna operationsavdelning.   

     

18
. 

Arbetsmoralen är hög här på 
operationsavdelningen. 

     

19
. 

Trötthet försämrar min 
arbetsinsats i akuta situationer.  

     

20
. 

Min arbetsförmåga försämras 
när arbetsbelastningen blir allt 
för tung. 

     

21
. 

 Jag är mindre effektiv i arbetet 
när jag är trött. 

     

22
. 

Det är mer troligt att jag gör 
misstag i situationer som är 
spända eller fientliga. 

     

23
. 

Administrationen på 
operationsavdelningen stödjer 
mitt dagliga arbete. 

     

24
. 

Klinikledningen gör inte något 
avsiktligt som kan äventyra 
patientsäkerheten.  

     

25
. 

Personaltätheten här på 
operationsavdelningen är 
tillräcklig för att hantera antalet 
patienter. 

     

26
. 

Jag får adekvat information i 
rätt tid gällande händelser på 
operationsavdelningen/sjukhuse
t som kan påverka mitt arbete. 

     



 

44(47) 
 

27
. 

Inskolning av nya medarbetare 
genomförs väl på 
operationsavdelningen. 

     

28
. 

All nödvändig information 
gällande patienten finns 
tillgänglig innan 
operationsstart. 

     

29
. 

Arbetsgivaren hanterar 
problematiska anställda på ett 
konstruktivt sätt.       

     

30
. 

Studenter i min yrkesgrupp 
handleds på ett adekvat sätt. 

     

31
. 

WHO´s checklista för säker 
kirurgi förbättrar 
kommunikationen på 
operationssalen  

     

32
. 

WHO`s checklista för säker 
kirurgi förbättrar samarbetet på 
operationssalen 

     

33
. 

WHO´s checklista för säker 
kirurgi ökar patientsäkerheten 
på operationssalen 

     

Bakgrundsinformation 

34
. 

Kryssa i vilken yrkeskategori 
du tillhör 

Operationssköterska (  ) 
Läkare (  ) 

35
. 

Kryssa i på vilket sjukhus du är 
anställd 

US Linköping (  ) 
ViN Norrköping (  ) 
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36
.  

Hur många år har du jobbat som 
operationssköterska alt. 
opererande läkare? 

 
Antal år:_________ 

Tabellen har utformats från (Göras et al. 2013). 
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Bilaga 4 
 
Etisk egengranskning     
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare.   

Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa 
eller sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas 
till en levande eller avliden människa (t.ex. 
blodprov )? 

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 
grupper såsom barn, person med demenssjukdom 
eller psykisk funktions-nedsättning, personer i 
uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 
studiens genomförande. 

  x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan 
kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  x 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-
nytta samt anpassat till nivån på studien. 

  x 

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet 
så att deltagarna förstår dess syfte och 
uppläggning (inklusive vad som krävs av den 
enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och 
på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut 
om medverkan klart framgår. (För studier med 
minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande 
t ex vid enkäter i skolklasser.) 

x   
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10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen till 
patient eller forskningsperson. Vidare framgår 
tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att 
detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet 
och ansvariga för studien är namngivna (student 
och handledare) 

x   

 
 


