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Sammanfattning 

Bakgrund: Operationssalens kommunikation är komplex och 

kommunikationsproblem är den mest rapporterade orsaken för operativa misstag. 

Ljudnivå och munskydd är faktorer som försvårar kommunikationen. Teamarbete i 

operationssalen är nödvändigt för att vården ska vara patientsäker. Operationsteamet 

utgörs av olika professioner som har ansvaret för patientens säkerhet intraoperativt. 

Kravet från samhället är att operationssjuksköterskan ska besitta kompetensen att 

skydda patienter från vårdskador. World Health Organization har utformat en 

checklista för att förbättra patientsäkerheten på operation.  

Syfte: Att undersöka operationssjuksköterskans upplevelse av intraoperativ 

kommunikation.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor utfördes på två 

sjukhus i södra Sverige. Sju intervjuer hölls med operationssjuksköterskor som 

spelades in och transkriberades. Datan analyserades enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) latenta innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet presenteras under fyra teman. Temat Vikten av att 

kommunicera belyser att kommunikationen måste fortlöpa under operationen för att 

inte riskera patientsäkerheten. Temat Intraoperativa Teamgrupperingar beskriver att 

operationsteamet arbetar i separata team tills den peroperativa fasen där de är ett 

gemensamt operationsteam. Professionerna är kopplade till varandra vilket ger stort 

ansvar i kommunikationen. I temat Ledarens Inverkan på Teamkommunikation 

framkommer att auktoritära ledare kan medföra en nervös stämning och upplevd 

minskad patientsäkerhet. Operatören har betydelse för användningen av WHO:s 

checklista och följsamheten till den. I temat olika uttryck för Intraoperativ 

Kommunikation framträder olika typer av kommunikation ha påverkan 

intraoperativt.  

Slutsats: Operationsteamet sammanhålls av respekt och gemensamt ansvar. 

Kvaliteten av den intraoperativa kommunikationen är beroende av ett 

ansvarstagande från varje teammedlem och kräver en långsiktig plan för utveckling 

från verksamhetens ledning.  

Nyckelord 

Operationssjuksköterska, Intervjustudie, Intraoperativ, Interprofessionellt Team, 

Kommunikation. 
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Abstract 

Background: Communication in the operating room (OR) is complex. 

Communication failures is the most reported cause of operative misstakes. Sound 

levels and operating masks are some factors that complicates the communication. 

Teamwork in the OR is necessary for patient safe care. The operating team consists 

of various professionals who are responsible for patient safety intraoperatively. The 

society’s requirement is that the operating room nurse must possess competence to 

protect patients from medical harm. The World Health Organization designed a 

checklist to improve patient safety in the OR.  

Aim: To investigate the operating room nurse's experience of intraoperative 

communication.  

Method: A qualitative interview study with semi-structured questions was 

conducted at two hospitals in southern Sweden. Seven interviews were held with 

surgical nurses which were recorded and transcribed. The data were analyzed 

according to Graneheim and Lundman's (2004) latent content analysis.  

Results: The result is presented under four themes. The theme The Importance of 

Communicating highlights that communication must continue throughout the 

surgery in order not to risk patient safety. The theme of Intraoperative Team 

Groupings describes that the operating team works in separate teams until the 

peroperative phase where they are a joint operation team. The professions are linked 

to each other, which gives great responsibility in communication. The theme The 

Leader’s Impact on Team Communication reveals that hierarchical leaders can 

cause a nervous mood and cause reduced patient safety. The surgeon is important 

for the use of WHO's checklist and its compliance. In the theme Different 

Expressions for Intraoperative Communication, different types of communication 

have an impact intraoperatively.  

Conclusion: The operating team is united by respect and shared responsibility. The 

quality of intraoperative communication depends on the responsibility of each team 

member and requires a long term plan for development from the management. 

Key words 

Operating Room Nurse, Interview Study, Intraoperative, Interprofessional Team 

Communication. 
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Inledning 
Kommunikation i operationssalen är av största vikt för att inte riskera att försämra 

patientsäkerheten. Där sker ett kontinuerligt utbyte av information mellan 

medarbetare både verbalt och icke verbalt. I operationssalen arbetar professioner 

med olika medicinsk bakgrund och det är av vikt att alla i teamet förstår 

informationen som förmedlas. Ett öppet och ärligt klimat där alla känner varandra är 

positivt för patientsäkerheten. Missförstånd i kommunikationen kan leda till 

irritationer som går ut över den som vårdas. Vid personliga samtal med 

operationssjuksköterskor på en av verksamheterna där studien genomfördes 

framfördes åsikter om att kommunikationen i operationssalen ofta har sina brister. 

Några av de områden där kommunikationen upplevdes brista var i den 

gränsöverskridande kommunikationen mellan professioner på operationssalen. I 

många fall var förbättringspotentialen inom ramen för redan förestående riktlinjer. 

World Health Organization (WHO) implementerade år 2008 en checklista för säker 

kirurgi som syftar till att minska antalet dödsfall i operationssalen genom att öka 

den kommunicerade riskskattningen (World Health Organization [WHO], 2016). 

Detta var en av riktlinjerna som redan användes på den beskrivna verksamheten. 

Med denna studien ämnar författaren undersöka operationssjuksköterskors 

upplevelser av intraoperativ kommunikation. 

Bakgrund 

Patientsäkerhet 
Operationssjuksköterskans arbetsmiljö är högteknologisk och komplex, i 

operationssalen ska patienten erbjudas en trygg och säker struktur (Socialstyrelsen, 

2020b). Hög kompetens inom perioperativ omvårdnad och medicinsk vetenskap är 

egenskaper som specialistsjuksköterskan ska besitta. Detta för att ombesörja god 

säkerhet och kvalitet för patienter och kollegor. Över 100 000 människor skadas 

varje år inom hälso- och sjukvården i Sverige (Socialstyrelsen, 2020b). 

Vårdpersonalen har ett stort ansvar att upprätthålla patientsäkerheten och rapportera 

om något i vården fallerat och utgjort en risk för att en vårdskada kan uppstå. Över 

60 procent av avvikelserna i vården behandlar hur kommunikationen på något sätt 

har brustit (Sharp, 2012) och i operationssalen svarar kommunikationen för nästan 

hälften av alla rapporterade kirurgiska misstag (Göransson et al., 2015). En 

vårdskada innebär att patienten drabbats av vårdlidande, sjukdomar till följd av 

behandling eller dödsfall som kunnat undvikas (Patientsäkerhetslag [PSL], SFS 

2010:659). Det är mänskligt att fela men i operationssjukvården kan det leda till 

svåra komplikationer för patienten. Om ett allvarligt misstag görs i operationssalen 

kan det innebära ytterligare konsekvenser än patientens lidande. Vårdskador kan 

påverka verksamheten negativt och medföra en stor kostnad för hälso- och 

sjukvården (Papadakis, Meiwandi & Grybowsky, 2019). Inom 

specialistsjuksköterskans kärnkompetenser ingår det att arbeta enligt evidensbaserad 

vård och erfarenhet, detta för att öka patientsäkerheten och motarbeta vårdskador 

(Socialstyrelsen, 2020b). Det är ett högt krav från samhället att 
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operationssjuksköterskan ska besitta kompetensen för att skydda patienten från att 

drabbas (Bäckström, 2012). Enligt Ingvarsdottir och Halldorsdottir (2017) finns det 

risker med patientsäkerheten från insidan av operationssalen, både från den tekniska 

utrustningen och den kirurgiska utmaningen. Detta innebär att det är viktigt att 

använda evidensbaserade verktyg för att upprätthålla patientsäkerheten inom hälso- 

och sjukvården (Socialstyrelsen, 2020b). 

WHO:s Checklista för Säker Kirurgi 
WHO har utformat rekommendationer för operationssjukvården som på ett effektivt 

sätt ska stärka patientsäkerheten. Som grund ska det alltid finns en ansvarig i 

operationsteamet som har kontinuerlig information om patientens status. Teamet bör 

använda en standardiserad metod vid rapportering för att minimera risken för 

missförstånd och det ska finnas avsatt tid för att ställa och få svar på frågor. 

Innehållet i informationen ska begränsas till vad som för varje operation är 

nödvändigt för att ge patienten säker vård. WHO tog år 2008 fram verktyget WHO:s 

checklista för säker kirurgi. Detta verktyg arbetades fram av en internationell 

expertgrupp inom olika professioner i hälso- och sjukvården för att minimera 

missförstånd i kommunikationen i samband med operationer och minska risken för 

vårdskador (WHO, 2016). Checklistor har setts vara till nytta för patientsäkerheten 

inom operationssjukvården (Sharp, 2012). I en studie av Ingvarsdottir och 

Halldorsdottir (2017) ansåg operationssjuksköterskorna att checklistan visats vara 

ett värdefullt verktyg för patientsäkerheten. Användandet av checklistan har vistats 

styrka kommunikation och den upplevda säkerheten på operationssalen (Cabral, 

Eggenberger, Keller, Gallison och Newman, 2016). WHO (2016) identifierade 

operationssalen som en risk för patientens säkerhet då det ställs mycket höga krav 

på kommunikation i operationsteamet. Checklistan är uppbyggd av tre delar: Sign-in 

innan anestesistart, Time-out före ingreppets start och Sign-out innan patienten 

lämnar operationssalen. Totalt tjugofyra punkter berörs under den intraoperativa 

fasen (WHO, 2016). Den intraoperativa fasen sträcker sig från det att patienten 

anländer till operationsavdelningen till dess att patienten överlämnas till den 

postoperativa vården (Lindwall & von Post, 2008). Time-out, som sker före 

inscitionen, innefattar en kort paus innan operationen börjar (Papadakis et al., 2019). 

I denna fasen sker en avstämning för att bekräfta att operationsteamet betraktat ett 

antal uppgifter innan de fortsätter. Den inleds med att samtlig personal på 

operationssalen presenterar sig med namn och roll i teamet och därefter bekräftas 

patientid, operationsområde och planerad procedur. Risker och kritiska moment som 

kan förväntas ska även tas upp under time-out (WHO, 2016). Hela teamet ska 

stanna upp och lyssna uppmärksamt under time-outen för att den ska kunna utföras 

på ett korrekt sätt (Papadakis et al., 2019). Checklistan ska enligt WHO (2016) ses 

som ett hjälpande verktyg och inte ett krav. Operationssjuksköterskor i Ingvarsdottir 

och Halldorsdottir (2017) ansåg att checklistan var till god hjälp även för 

individuella arbetsuppgifter. Papadakis et al. (2019) kommenterade att checklistan 

var av nytta för operationssjuksköterskan i säkerställandet om att instrumentariet var 

komplett och korrekt. Punkter gällande specialistsjuksköterskornas områden i den 

delen av listan som ska behandla utbytande av viktig information från teamet har 

setts frångås i flera studier (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2017; Solsky et al., 

2018). Trots att checklistan visats kunna förbättra patientsäkerheten kvarstår 
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problem att få en följsamhet i användandet (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2017; 

Kisacik & Cigerci, 2019; Papadakis et al., 2019; Solsky et al., 2018). 

 

Interprofessionellt teamarbete inom operationssjukvård 
Inom operationssjukvården jobbar flertal personer bredvid varandra, men inte 

nödvändigtvis tillsammans med varandra. Teamet benämns som interprofessionellt. 

Denna benämning innebär att teammedlemmarna har olika professioner med olika 

kompetens och medicinsk bakgrund (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). 

Operationsteamet består vanligen av operationssjuksköterska, huvudoperatör, 

operationsassistent, anestesiläkare, anestesisjuksköterska och en eller flera 

salsassistenter (Von Vogelsang, Leo Swenne, Åkersdotter Gustafsson & Falk 

Brynhildsen, 2019). De arbetar nära varandra och har en tät kommunikation 

(Kvarnström & Cederlund, 2009). Ett team med respekt för varandra som arbetar 

efter gemensamma mål kan genom problemlösande samtal förutse och lösa problem 

på förhand (Tøring, Gittell, Laursen, Rasmussen & Sørensen, 2019). Att veta vem 

som ingår i teamet och vilken roll de har verkar positivt för teamarbetet (Tøring et 

al., 2019;Papadakis et al., 2019;Nestel & Kidd, 2006). Keller et al. (2019) beskriver 

att en spänd stämning kan uppstå när ett budskap tas emot med irritation inne i en 

operationssal och kan påverka det interprofessionella teamet negativt. Ett 

operationsteam kan observeras med fler spända kommunikationstillfällen i 

operationssalen när kvaliteten på teamet ansågs vara låg. 

Ledarskap inom operationsteamet 
Kvaliteten av teamarbetet är beroende av att det finns en bra relation mellan teamets 

ledare och övriga teammedlemmar. I operationssjukvården är traditionellt sätt 

operatören teamets ledare (Stone et al., 2017). När ett ledarskap inte är starkt kan 

arbetet upplevas som oorganiserat (Murphy, McCloughen & Curtis, 2018). Grunden 

för ett framgångsrikt ledarskap är enligt Lundin och Sandström (2010) att ledaren 

agerar professionellt, ger stöd och feedback samt uppmuntrar teamet till delaktighet. 

Denna formen av ledarskap kallas för utvecklande ledarskap. Inom 

operationssjukvården behövs även ett konventionellt ledarskap användas för att nå 

operationens mål. I det konventionella ledarskapet sätter ledaren upp tydliga mål 

och ställer krav på teamet. En risk med det konventionella ledarskapet är att det kan 

leda till att negativitet utsöndras i teamet (ibid). Chrouser, Xu, Hallbeck, Weinger & 

Partin (2018) menar att ett gott ledarskap utgör grunden för- och katalyserar ett bra 

teamarbete. En operatör som visar stöd har en positiv effekt på sitt omgivande team 

samtidigt som den tekniska skickligheten blir bättre relaterad till minskad stress 

(ibid). Effektiva ledare skapar i teamet en känsla av att kunna tala fritt och vara 

delaktig. Ett för auktoritärt ledarskap kan däremot vara negativt för ett 

operationsteam. En ledare med stark auktoritet  kan förstärka hierarkiska drag och 

skapa en onödig intraoperativ säkerhetsrisk. Hälso- och sjukvården är en hierarkisk 

miljö som kan göra det svårt att väcka en diskussion om något i operationsmiljön 

oroar (Leonard, Graham & Bonacum, 2004). Operationssjuksköterskor i en studie 

av Nestel och Kidd (2006) upplevde att det som tänktes inte alltid förmedlades till 

operatören på grund av den auktoritära karaktären som operatören hade. Även i en 

studie av Ierano et al. (2019) verkade hierarkin i operationssalen vara negativ för 
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operationsteamet då upplevelsen var att operatören var mer mottaglig för feedback 

om det kom ifrån en läkare med liknande status. I Ingvarsdottir och Halldorsdottirs 

studie (2017) beskriver en operationssjuksköterska att det är viktigt att kunna berätta 

när något är fel eller om förbättringar kan göras under operationen även om detta 

leder till att man blir ”impopulär” i operationssalen. En auktoritär ledare kan utgöra 

ett hot mot att teamet har en god dialog. Nestel och Kidd (2006) beskriver en 

frustration i kommunikationen med operatören som inte upplevdes vara lika artig 

mot sjuksköterskorna på salen som mot läkarkollegorna på anestesisidan. Leonard et 

al. (2004) beskriver liknande i sin studie där det kunde kännas orosladdat att säga 

ifrån om synpunkter i en hierarkisk miljö. 

Kommunikation 
Inom operationssjuksköterskans kompetensområde innefattas kommunikation. Det 

är ett viktigt redskap och ständigt skiftande team gör att operationssjuksköterskan 

måste kunna adaptera sin kommunikationsförmåga (Bäckström, 2012). Begreppet 

kommunikation kan med enkla ord beskrivas som överföring av ett budskap mellan 

en sändare och en eller flera mottagare (Eide & Eide, 2009). Flera faktorer spelar 

roll i hur budskapet uppfattas av mottagaren. Kroppsspråket och sättet som sändaren 

talar på är exempel på olika faktorer som påverkar kommunikationsöverföringen. 

Det finns flera modeller som förklarar hur kommunikation går till. Gemensamt för 

modellerna är att budskapet börjar hos en sändare och slutar vid en mottagare men 

ofta är mönstret mer komplicerat än så. På vägen mellan sändare och mottagare 

finns svårigheter som till exempel att mottagaren är koncentrerad på en viktig 

arbetsuppgift som kan påverka det sända budskapet (Sharp, 2012). Tøring et al. 

(2019) beskriver att kommunikation kan bemötas på olika sätt beroende på 

personlighet, vilket kan vara en svårighet för att få en följsam kommunikation. 

Inom operationssjukvården är det inte bara olika personligheter som kan störa 

kommunikationen. Det finns många störande moment som kan skapa problem i den 

intraoperativa kommunikationen (WHO, 2016). Hög ljudnivå och många 

cirkulerande kollegor är några faktorer som försvårar kommunikationen. En annan 

faktor är munskydden som täcker det mesta av ansiktet och stänger möjligheten att 

kunna förmedla kommunikation med ansiktsuttryck (Eide & Eide, 2009). Enligt 

Kvarnström och Cedersund (2009) är det av stor vikt att stärka samarbetet mellan 

olika professioner för att skapa en fungerande vårdkedja för patienten. 

Operationssjuksköterskor i en studie av Nestel och Kidd (2006) beskriver vikten av 

att lyssna uppmärksamt och att kontrollera att mottagaren av kommunikationen har 

förstått innebörden av det som sagts. Att kommunicera över professionerna är 

viktigt för att operationen ska vara säker för patienten. Om kommunikationen brister 

kan det riskera patientsäkerheten och öka patientens vårdlidande. Det innebär att 

människan blir åsidosatt i hälso- och sjukvården och patientens värdighet kränks. 

Om kommunikationen inte hanteras på, för patienten, bästa sätt räknas inte patienten 

med. Det är medarbetarna i operationssalen som ansvarar för att patienten har rätt 

till att bli sedd och hörd trots den utsatta situationen (Dahlberg, 2002). 
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Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen är utformad efter studiens syfte för att förklara 

fenomenet som undersöks. Teamarbete och säker vård är två centrala begrepp som 

ligger nära studiens problemområde och utgör en grund för uppsatsens teoretiska 

referensram (Henricson, 2017). Begreppen ingår i operationssjuksköterskans 

kärnkompetenser som utövare av avancerad omvårdnad. Kärnkompetenserna är 

framarbetade under en kombination av omvårdnadsforskning, erfarenheter från 

omvårdnadssituationer och filosofiska analyser av värdegrundsfrågor (Edberg et al., 

2013). 

Teamarbete 
Arbetet på operationsavdelningen sker i team och förutsättningarna i teamet är starkt 

kopplat till hur utgången för operationen ser ut (Riksföreningen för 

operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Carlström et al. (2013) 

definierar ett team som en mindre grupp människor med gemensamt mål som är 

effektiva och interagerar tillsammans för att nå målet. I ett team är det inte den 

enskilde medarbetaren utan teamet som helhet som har kompetensen att ta hand om 

patienten på bästa sätt. Kraven för effektivitet ökar när ett interprofessionellt team 

sätts samman. Alla i teamet ska kunna göra sin röst hörd då dialogen är en grund i 

teamarbetet. Att medlemmarna kommunicerar är en förutsättning för att teamet ska 

fungera. För operationssjuksköterskan är ett bra teamarbete en förutsättning för att 

kunna vårda patienten på bästa sätt under den intraoperativa fasen (von Vogelsang 

et al., 2019). Goda resultat kan nås om kommunikationen fungerar och det finns en 

respekt för varandra i teamet. Bristande tid och dåligt arbetsklimat kan vara negativt 

för ett effektivt teamarbete. En svag ledning kan även verka negativt (Carlström et 

al., 2013). 

Säker vård 
Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:65) ska vården ska vara säker för 

patienter och utgå ifrån vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Målet är en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen. Det är en skyldighet hos 

operationspersonalen att skydda patienten mot vårdskador för att förhindra lidande 

av fysiska och psykiska skador. Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att kraven på 

god kvalitet och säker vård av patienter uppfylls (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], 

SFS 2017:30). För att åstadkomma en säker vård som är till nytta för patienten 

behövs gemensamma mål och prioriteringar (Socialstyrelsen, 2020b). 

Operationssjuksköterskan kan bidra till en säkrare vård för patienten genom att 

använda sin kompetens och verktyg för att samarbeta i team på operationssalen 

(Öhrn, 2013). Patienter som intraoperativt är helt utelämnade till personalens vård 

ska inte behöva drabbas av en vårdskada på grund av något som hade kunnat 

undvikas med rätt riktlinjer. 

Problemformulering 
Över 60 procent av avvikelserna i vården behandlar hur kommunikationen på något 

sätt har brustit (Sharp, 2012). Kommunikationsproblem är den mest rapporterade 
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orsaken för operativa misstag och många av dessa hade kunnat undvikas. Det finns 

olika bakomliggande faktorer till dessa avvikelser. Om det råder brist på 

kommunikation mellan professionerna i operationssalen kan stress och irritationer 

uppstå vilket kan leda till sämre arbetsprestationer som går ut över 

patientsäkerheten. Operationsteamet utgörs av flera olika professioner som 

tillsammans har ansvar för patientens säkerhet i den intraoperativa fasen. 

Kommunikationsproblem kan leda till ökat lidande för patienten och innebära 

finansiella förluster för hälso- och sjukvården. Även personal kan bli drabbade om 

kommunikationen är ett bestående problem. Tidigare forskning tyder på att det är 

brist på kvalitativ forskning som behandlar ämnet om operationssjuksköterskans 

upplevelse av intraoperativ kommunikation.  

Syfte 
Studiens syfte var att undersöka operationssjuksköterskans upplevelser av 

intraoperativ kommunikation. 

Metod 

Design 
Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats då syftet var 

att beskriva hur ett fenomen upplevs. En kvalitativ ansats var passande då kvalitativ 

forskning ligger till grund för beskrivande av fenomen (Henricson & Billhult, 

2014). 

Urval 
Urval av deltagare gjordes i form av bekvämlighetsurval (Trost, 2010). För studien 

beräknades mellan fem till tio intervjuer vara lämpligt antal för att svara på syftet. 

Dahlberg (2014) beskriver att vid en undersökning av ett mindre komplext fenomen 

kan detta antal intervjuer vara tillräckligt. Ett fåtal intervjuer som är väl genomförda 

kan vara mer värda än för många mindre väl utformade intervjuer (Trost, 2010). 

Inklusionskriterier för deltagarna var att de skulle vara legitimerade 

operationssjuksköterskor med anställning på operationsavdelningarna där studien 

skulle genomföras och att introduktionen på arbetsplatsen var slutförd. Totalt bestod 

urvalet av sju operationssjuksköterskor. 

Datainsamling 
Information om studien med kontaktuppgifter till författaren mailades ut och sattes 

upp på informationstavlor på två sjukhus i Södra Sverige. Författaren skickade ut 

information om deltagande till samtliga operationssjuksköterskor på båda sjukhusen 

där studien utfördes och alla som föll inom ramen av inklusionskriterierna gavs 

möjlighet att inkluderas i studien (Elo & Kyngäs, 2008). Deltagarna anmälde sitt 

intresse till studieledaren både via mail och förfrågan av författaren på 

verksamheten. En första provintervju hölls för att ge författaren möjlighet att testa 

intervjufrågorna, vilken sedan inkluderades i resultatet (Danielson, 2017a). 
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Enskilda, semistrukturerade intervjuer utfördes under tjugotvå till fyrtionio minuters 

tid. Fem intervjuer utfördes ansikte mot ansikte och två intervjuer utfördes som 

telefonintervjuer på grund av författarens avstånd till deltagarna. Datainsamlingen 

skedde främst på deltagarnas arbetsplats under arbetstid men för två av deltagarna 

skedde intervjun utanför arbetstid. De intervjuer som hölls på arbetsplatsen skedde i 

ett avskilt rum för att deltagarna skulle kunna tala fritt. Intervjuerna spelades in 

genom att använda smartphone och laptop med en ljudupptagningsapplikation. 

Frågorna formulerades enligt viss struktur i form av en frågeguide som skulle ge 

intervjuaren och deltagaren stöd under intervjun (Trost, 2010). (Se bilaga 3). En 

kvalitativ intervjustudie kan leda till förbättringsunderlag inom verksamheten och 

denna aspekten belystes för deltagarna genom informationsbreven. Detta kan göra 

en person mer motiverad att medverka då detta kan vara i deltagarens egna 

målsättning (Patel & Davidson, 2011). Samtliga deltagare gav muntligt samtycke till 

att delta i studien och de deltagare som intervjuades ansikte mot ansikte gav även 

sitt skriftliga samtycke. Anteckningar fördes under intervjuerna för att fånga upp 

egna reflektioner av författaren (Lantz, 2013). Anteckningarna som togs upp under 

intervjuerna hade för syfte att användas som hjälpmedel vid analysen för att lättare 

förstå ett samband av fenomenet (Trost, 2010). 

Dataanalys 
För att analysera materialet användes en latent innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Analysen skedde induktivt vilket innebär att författaren utgick 

ifrån det samlade materialet och inte utifrån en förbestämd teori. Alla intervjuer 

erhöll numrering som de bibehöll genom hela analysprocessen (Danielson, 2017a). 

Transkribering utfördes direkt efter utförda intervjuer för att hålla nyanserna av 

samtalet färska i minnet och berika undersökningen. Ju längre tid det går mellan 

intervju och analys desto svårare kan det vara att få ut ett levande förhållande till 

materialet (Patel & Davidson, 2011). Materialet lästes igenom ett flertal gånger 

innan analysen påbörjades för att få en överblick över datan och intervjufrågorna 

markerades i fetstil. De numrerade intervjuerna infogades i en tabell för analysering. 

Texten delades in i meningsenheter vilka kondenserades då det var en innehållsrik 

text. Meningsenheterna var en del av den transkriberade texten som innehöll ett 

gemensamt budskap och svarade på studiens syfte. Meningsenheterna gavs koder i 

form av ett eller ett par ord som låg nära innerbörden av meningsenheten. Koder 

som liknade varandra grupperades till kategorier och underkategorier. Slutligen 

bildades teman av kategorierna som representerar studiens resultat (Lundman & 

Graneheim, 2008). (Se exempel i bilaga 4). Citat ur intervjuerna lyftes fram för att 

visa ett levande samband bakom datan (Lindstedt, 2019; Greenhalgh, 2012). 

Forskningsetiska aspekter 
Operationssjuksköterskans profession innefattar en helhetssyn där vårdandet utgår 

ifrån mänskliga rättigheter, vetenskaplig evidens och samhälleliga aspekter 

(Bäckström, 2012). Respekt för lika värde och den enskilda människans värdighet 

gäller all vårdpersonal (HSL, SFS 2017:30) och har tillämpats genom studien. Det 

är alla människors skyldighet att förebygga- och inte skada andra människor fysiskt, 

psykiskt eller integritetsmässigt (Beauchamp & Childress, 2013). En etisk 

egengranskning av studien har genomförts (se bilaga 1) och i samtycke med 

handledare krävdes ingen etisk prövning. Då studien inte berörde känsliga 
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personuppgifter eller utsatte deltagarna för någon fysisk eller psykisk skada ansågs 

nyttan med studien överväga riskerna. Deltagarna anmälde sitt intresse direkt till 

studieledaren via mail eller ansikte mot ansikte på verksamheten, vilket medförde 

att konfidentialitetskravet för deltagarna säkrades. Konfidentialitetskravet innebär 

att utomstående inte ska ha möjlighet att identifiera deltagarnas medverkan 

(Sandman & Kjellström, 2018). Samtliga deltagare erhöll information om att de 

kunde avbryta intervjuerna när som helst och informerades om studiens syfte. (Se 

bilaga 2.1). Intervjuerna inleddes inte förrän muntligt samtycke samlats in av 

författaren (Danielson, 2017a). Vid samtycket är det av stor betydelse att deltagarna 

ska vara informerade om studiens syfte, fördelar med att medverka och eventuella 

risker att medverka. Deltagarna ska kunna hoppa av studien när som helst utan att 

ange orsak (Kjellström, 2017) vilket belystes för deltagarna. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) ska alltid deltagarens rättigheter och deras 

intressen gå före samhällets och forskningens intresse. Det är även i enlighet med 

autonomiprincipen att respektera andra människors rätt till att bestämma över sig 

själva (Beauchamp & Childress, 2013). Dokumentering, transkribering och 

ljudupptagningar förvarades så att enbart forskaren hade tillgång till uppgifterna. En 

intervjustudie inom detta ämnet var lämplig då tidigare forskning indikerade att det 

fanns brist på kvalitativ data om operationssjuksköterskans upplevelse av 

intraoperativ kommunikation. 

Förförståelse 
Erlingsson och Brysiewicz (2017) beskriver att det är viktigt för författaren att vara 

opartisk i analysen och vara medveten om sin förförståelse inom området som 

undersöks. Författaren har tidigare erfarenhet från vårdavdelningar där 

kommunikation är en källa för irritation likväl som för en positiv miljö. De tidigare 

erfarenheterna sågs ligga till grund för inspiration för ämnet och inte som en 

kunskapskälla inom området. Författaren har betraktat sin förförståelse genom 

innehållsanalysen för att på ett så objektivt sätt som möjligt inte påverka analysen. 

Resultat 
Resultatet av analysprocessen är beskrivna under fyra teman: Vikten av att 

kommunicera, Intraoperativa teamgrupperingar, Ledarens inverkan på 

teamkommunikation och Olika uttryck för intraoperativ kommunikation.  

Vikten av att kommunicera  
Personerna som befinner sig på operationssalen är tvungna att kommunicera över 

professionerna oavsett teamkonstellation eller personliga åsikter. Det är betydande 

att alla lyssnar på varandra. Flödet av information från kollega till kollega kan inte 

upphöra för då bryts kedjan av kommunikation. När personalen slutar prata med 

varandra på operationssalen utsätts patienten för en lägre grad av patientsäkerhet. 

Påtalande är just ATT kommunicera med varandra.  

”Då har jag ändå sagt det… sen vad kirurgen eller övrig personal väljer att göra 

med det, det är lite svårt att påverka. Men då har jag i alla fall.. När man tänker 
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nånting så ska man alltid säga det för det är när man INTE säger det som man 

bara… attans..” - Deltagare 3 

Det är viktigt för medlemmar i operationsteamet att våga framföra risker för 

patientsäkerheten även om irritationer riskerar att uppstå. Om det inte 

kommuniceras kan det föranleda att alla teammedlemmar inte har förutsättningen att 

vara förberedda på eventuella svårigheter under operationen. Att kommunicera för 

att hantera svåra händelser som uppstått är också en viktig del av 

kommunikationsgrunden. Att samtala i grupp efter ett trauma eller dödsfall kan 

innebära en utveckling av operationssjuksköterskans egen kompetens likväl som en 

hantering av händelsen. Inte enbart i traumatiska händelser är samtal med 

teammedlemmarna utanför operationssalen positivt. Då kommunikationen är en 

personlig upplevelse är det av betydelse vilken relation teammedlemmarna har till 

varandra. En bättre relation innebär mer tillit till den personen i teamet. En 

samtalssession med den egna professionen kan utveckla den egna kompetensen hos 

operationssjuksköterskan och ge insikt i utveckling av det egna arbetssättet. Då det 

finns många medarbetare på operationsavdelningar med erfarenhet och olika 

kunskaper är det av vikt att ta del av varandras erfarenheter och ta tillvara på olika 

kunskaper. Det ligger ett egenansvar hos den enskilda teammedlemmen att ta reda 

på den informationen som behövs då kommunikationen från första mötet på dagen 

är oumbärlig för att operationsprogram och operationsflöde ska fungera. 

Intraoperativa teamgrupperingar  
Även om den allmänna uppfattningen är att operationsteamet är ett stort gemensamt 

team så finns det under den intraoperativa fasen stunder där tydliga grupperingar 

framträder. Vilket innebär att olika professioner arbetar mer med vissa än med 

andra. Operationssalen är uppdelad i två sidor: operationssidan och anestesisidan. 

Denna avgränsningen delar upp personalen i de olika grupperingarna. 

Operationssidan som betår av operationssjuksköterska, operatör och salsassistent 

har olika gruppindelningar och anestesipersonalen är en egen gruppering där 

anestesisjuksköterskan ingår tillsammans med anestesiläkare och assistenter. 

Operationssjuksköterskan arbetar och kommunicerar mer med salsassistenten för 

operationssidan, oftast en operationsundersköterska. Operationssjuksköterskan 

tillsammans med operationsundersköterskan utgör ofta ett bättre team än två 

specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård tillsammans. Deras olika 

kunskaps- och kompetenser utgör olika expertområden i teamet. De underlättar 

arbetssituationen för varandra genom att komplettera varandra. 

Operationssjuksköterskan utgör också en teamgrupp tillsammans med operatören. 

En av operationssjuksköterskans arbetsområden är att underlätta för operatörens 

operationsfokus. All information kommuniceras inte i denna grupperingen utan 

operationssjuksköterskan måste aktivt plocka in information för att kunna vara en 

stöttepelare. Operatören upplevs uppskatta den erfarna operationssjuksköterskans 

råd i akuta situationer och välkomnar i många fall kommunikation. Om operatören 

rådfrågar operationssjuksköterskan om hur ett operationsmoment borde gå till vill 

operationssjuksköterskan ofta inte ge ett självklart svar utan vill hjälpa operatören 

att komma på det själv. Genom att skapa förutsättningar för tid och eftertanke för 

operatören ger operationssjuksköterskan teammedlemmen tyst omtanke. 
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”Jo.. Syster ska dricka saft.. Och hon dricker gärna två glas väldigt sakta och då 

säger hon till doktorn att nu får vi ta paus här.. Det kanske inte är så mycket för att 

jag behöver dricka saft.. Utan det kanske är för att doktorn behöver tänka till.. Och 

då säger jag till honom att du får inte röra mina instrument.. Och då gör han inte 

det. Vad har han då att göra.. Jaa.. Förmodligen står han och funderar och så får 

han en annan vinkel om hur han ska angripa problemet.” - Deltagare 6 

Information från operationssidan till anestesisidan kan brista vid olika tillfällen 

under operation. Om operatören upplevs fokuserad och inte tillgänglig för att ge 

information tar operationssjuksköterskan ett kommunikationsansvar och förmedlar 

information över professionerna. Anestesisjuksköterskan har den största rollen på 

anestesisidan inne i operationssalen. Förutom smärtlindring, anestesi och 

monitorering av patienten är anestesisjuksköterskan den som har ansvaret för 

kommunikationen med patienten. Operationssjuksköterskan hyser tillit till 

professionens kompetens och att de har den bästa kommunikationen med patienten. 

För mycket kommunikation mellan operationssjuksköterskan och patienten kan vara 

negativt för patientens intraoperativa välmående. Anestesisjuksköterskan har rollen 

som månande om patientens välmående medan operationssidan kan upplevas som 

den onda sidan i operationssalen. Det handlar om en respekt för patienten som gör 

att den bästa kommunikationen från operationssjuksköterskan till patienten är ingen 

eller väldigt lite kommunikation.  

Den bästa kommunikationen för patientens välmående det är att jag sitter med rock 

o handskar och vinkar lite o säger att ”Hej, jag heter… Och jag är 

operationssjuksköterska”. Jag säger inte mer. För patienten är livrädd. Narkosen 

är snälla och ger smärtlindring. Ser till att hon sover och att hon faktiskt vaknar 

igen.. Vad gör operation? Jo, vi opererar nåt som är fel. Något som kanske är 

väldigt obehagligt. - Deltagare 6 

Anestesisjuksköterskan har den professionen i den intraoperativa fasen som 

operationssjuksköterskan önskar mer kommunikation med. Det kan upplevas finnas 

en oförståelse från anestesisidan om värden av vitalparameter efterfrågas. 

Operationssjuksköterskan önskar ofta en mer professionsöverskridande 

kommunikation för att de båda ska kunna samverka på ett annat plan och vårda 

patienten som en helhet. De parallella grupperingarna skapar det gemensamma 

operationsteamet. Tillsammans är det dem som har ansvaret för patienten och 

patientsäkerheten i den intraoperativa fasen.  

Det gemensamma operationsteamet 
Alla personer som befinner sig på operationssalen och de som är nåbara med telefon 

utanför är en del av det gemensamma operationsteamet. De olika parterna har större 

eller mindre ansvar i teamet, men alla teammedlemmar har ett syfte i 

kommunikationen. I operationssalen arbetar en operationssjuksköterska, en 

operationssjuksköterska, en anestesisjuksköterska och en eller flera operatörer. 

Utanför salen kompletteras teamet med en anestesiläkare samt cirkulerande personal 

av olika professioner. Kommunikationen i teamet utgörs både av vardagligt tal och 

professionsegen kommunikation likväl som en kommunikation som hela teamet 

berörs av. Tillgängligheten av deltagare i teamet utanför salen är under stunder inte 

självklar och då måste fler personer involveras i det gemensamma operationsteamet. 
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Alla professioners arbetsuppgifter är på något sätt direkt kopplade till den andra och 

det ger ett stort ansvar till respektive medlem att upprätthålla en hög standard i 

kommunikationen. Om samtliga medarbetare följer med i operationens flöde 

upplevs det som att operationen flyter på bättre och en högre grad av samarbete och 

kommunikation är uppnådd. Om en teammedlem inte verkar intresserad av en 

operation kan det vara störande för operationens flöde. Detta gör att teamet inte har 

ett samarbete mot samma slutliga mål och kommunikationskedjan bryts. Om 

kommunikationen brister kan det bli mindre avbrott i operationen och 

operationssjuksköterskans fokus blir stört. Kommunikationen fungerar olika bra 

beroende på vilket team som sätts samman. Operationsavdelningarna är stora 

arbetsplatser med stort antal kollegor vilket innebär att många personligheter 

speglas i medarbetarna. Det finns alltid en risk att hamna i team med några vars 

personligheter inte går väl ihop. Detta skapar sämre förutsättningar för en god 

intraoperativ kommunikation. Oavsett kemi till personer eller åsikter om dessa är 

det viktigt att alla som arbetar på en operationsavdelning kan samarbeta med 

varandra. Det är patienten som är huvudfokus och alla är tvungna att anpassa sig till 

sina kollegor för att upprätthålla säkerheten för patienten. Det kan vara psykiskt 

påfrestande för operationssjuksköterskan att vara i ett team med personer som inte 

trivs med varandra. Det kan under jourtid kännas osäkert att vara utelämnad i ett 

team där det inte finns tillit eller säkerhet till kollegorna. Ett bra sammansatt team 

skapar således en känsla av en säker operationssal. Att alla i teamet lyssnar och får 

lov att göra sig hörda är en viktig del i den säkra operationssalen. Trots detta finns 

det brister i flera situationer. Under time-outen lyssnar inte alla på salen på vad 

operatören säger. Det utförs andra sysslor diskret samtidigt som checklistan 

genomförs vilket gör att en eller flera professioner inte är fokuserade. En annan 

aspekt av att lyssna är när det finns nya ansikten i teamet. Ett problemområde i den 

aspekten är när det finns vikarier eller bemanningssjuksköterskor som är okända på 

verksamheterna och därmed en okänd och tillfällig teammedlem. Fördomar om 

tillfälliga teammedlemmars kompetens kan utgöra att den personens röst inte blir 

hörd. Detta är en direkt risk mot patientsäkerheten inne på operationssalen. 

”Narkossjuksköterskan kom och bad om ursäkt efteråt. Hon sa att jag förstod inte 

vart det barkade. Nej, men jag har sagt till dig fem gånger och du lyssnade inte. 

Och hon har ju lärt sig förstås och hon sa att man SKA ju lyssna på vikarierna. 

Även operationssjuksköterskor ser och förstår saker ibland” - Deltagare 6 

Ett stort ansvar för patientsäkerheten ligger på de enskilda medarbetarnas 

förutsättningar att skapa säkra operationsteam och i nästa led en säker miljö 

intraoperativt.  

Ledarens inverkan på teamkommunikation  
Den som ses som ledare i operationssalen under den intraoperativa fasen är den som 

är huvudoperatör. Även om operationssjukvården är mindre hierarkisk idag än den 

var förr ses fortfarande en kultur med hierarkiska drag i operationssalen. Många 

områden intraoperativt kan påverkas av operatörens humör, tålamod, förmåga att 

kommunicera och förmåga att ta till sig kommunikation. Den hierarkiska ledaren är 

en personlig karaktär som inte appliceras på många operatörer men tillräckligt 

många för att fortfarande utgöra ett problem för kommunikationen. 
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”Men det riskmomentet med att ha en översittare till läkare, det finns ju fortfarande 

sånna kvar. Det finns fortfarande sånna som är burdusa och som sätter skräck i 

folk. Och sånt.. Det är en risk.. En stor risk.. När folk blir rädda och osäkra. Eller 

översittare som trycker ner folk och dels gör dem rädda för att de har en sån attityd, 

dels gör dem osäkra för att en sån människa lyfter ju inte sina medmänniskor. 

Trycker ner dem.. Då kan det bli fel” - Deltagare 2  

En starkt auktoritär operatör kan innebära en negativ påverkan på 

kommunikationen. Den auktoritära ledaren kan medföra en nervös sinnesstämning 

bland personalen på operationssalen. En riskfaktor vid dessa tillfällen är motviljan 

att höja rösten för att påtala patientsäkerhetsrisker. Operatörens inställning och 

ledarstil styr hela teamets stämning och känsla av säkerhet. Det finns operatörer som 

gör medarbetare rädda och skapar en osäkerhet som kan påverka arbetet och 

patientsäkerheten. Det är viktigt att operatören i rollen som ledare kan lyfta sina 

teammedlemmar för att skapa en miljö som gynnar patientens säkerhet och teamets 

arbetsmiljö. 

Ledarens betydelse för time-out 
En bidragande faktor till hög patientsäkerhet, bra operationsflöde och riskhantering 

är WHO:s checklista för säker kirurgi. Operationssjuksköterskor är positiva till 

användandet av checklistan och ser gärna att den utförs i sin helhet. Flera operatörer 

använder checklistan korrekt och insiktsfullt. De operatörer som inte använder 

checklistan korrekt eller fullständig kan upplevas inte se meningsfullheten i 

verktyget. Följsamheten till checklistan kan relateras till operatörens personliga 

inställning till den. De gånger som checklistan inte utförs korrekt ges inte 

operationsteamet möjlighet till kommunikation om operationens helhet. Checklistan 

är ett gemensamt verktyg som uppmanar till teamkommunikation och irritationer 

kan uppstå om det anses att operatören slarvar med teamets gemensamma 

uppstartskommunikation. En för tidig uppstart av checklistan ger inte samtliga 

professioner möjlighet att vara delaktiga i kommunikationen. 

”…Operatören brukar köra time-out samtidigt som operationssjuksköterskan 

avslutar det sista eller klär eller så där.. Och då hör man inte helt när man har 

massa annat att pyssla med. Och alla operatörer gör inte time-in och time-out, för 

de vill inte det..” - Deltagare 3 

Verktyget används för att hela teamet ska få en samlad bild av vad som kan 

förväntas av dem. Om förväntade risker inte gås igenom kan det medföra en lägre 

grad av beredskap för oväntade händelser. Ofta upplyses inte operatören om att en 

ofullständig checklista upplevs utan operationen startas. Det är ofta förekommande 

att checklistan upplevs som inkomplett men både ork och mod kan saknas från de 

övriga i operationsteamet för att påtala för operatören att utförandet av checklistan 

inte blev bra. 

Operationssjuksköterskans anpassningsförmåga 
Operationssjuksköterskan har och behöver en förmåga att anpassa sig efter olika 

operatörer. Även när kommunikationen är hård eller affektiv handlar det för om att 

underlätta för operatören. Det underlättar om operationssjuksköterskan har god 
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förmåga att läsa av människor och kan lägga band på sina egna känslor. Detta görs 

för att inte ett hårt kommunikationsklimat ska drabba patientens säkerhet. 

”…Jag bara stod där men.. trots att han var sur och arg och tvär och allmänt 

uppförde sig illa så lät jag han hållas… …Och det är mitt sätt att förstå hans 

kommunikation, men jag kan ju förstå att de andra.. Skulle man stå o lyssna som 

utomstående och komma in o höra det här så skulle man tycka att fan hur uppför 

han sig och varför går inte hon i taket och varför svarar hon inte? Men det är ju lite 

så att vi måste ju ändå samarbeta och lösa problemet. Man får vara lite som en 

kameleont..” - Deltagare 6 

Genom att anpassa sig själv och omgivningen för operatören kan en kommunikation 

som är bra för patientsäkerheten kvarstå, men det kan vara en svår roll för 

operationssjuksköterskan att axla. 

Olika uttryck för intraoperativ kommunikation 
Kommunikationen i den intraoperativa miljön uttrycks på olika sätt beroende på 

situation, erfarenhetsnivå och relation mellan teammedlemmarna. De olika 

uttrycken för kommunikation är viktiga för att den intraoperativa miljön ska vara 

säker för patienten och utmärker sig mer i vissa tillfällen av operationerna. All 

kommunikation som har betydelse för den intraoperativa fasen är inte bara 

koncentrerad till samma dag som operationen äger rum. Viss kommunikation som 

sker före den intraoperativa fasen är viktig för att få en bra arbetsmiljö och 

operationsflöde. Den kan även ha betydelse för om operationsschemat för dagen kan 

fullgöras. Kommunikation som sker efter den intraoperativa fasen kan ha betydelse 

för medarbetares välmående och kompetensutveckling och därigenom påverka den 

intraoperativa miljön. De tre typerna av kommunikation som utmärker sig kunna 

påverka den intraoperativa fasen är verbal, skriven och tyst kommunikation.  

Den verbala kommunikationen 
Den verbala kommunikationen är kritisk för att patientsäkerheten inte ska äventyras 

och bidrar till att operationsflödet är så bra som möjligt. Den verbala delen av 

kommunikationen fungerar till stor del och är den mest vanliga typen av 

kommunikation. Det är en viktig egenskap att våga tala högt om något upptäcks som 

kan utgöra en risk för patientsäkerheten. Det viktiga är inte att en uppenbar risk 

förmedlas utan det är viktigt att kunna kommunicera sin oro till teamet. 

”Man frågar varandra.. Är man osäker så frågar man! För man gör ju 

INGENTING som man känner är ”kanske rätt”.. Det kör man aldrig på utan man 

är ju säker på det man gör för patientens skull..” - Deltagare 1 

Den verbala kommunikationen från operatören är ofta mer synlig när läkare under 

utbildning är med under operationen. Det upplevs positivt när operatören tar sig tid 

att förklara under operationen. Det kan underlätta att se operationsmomenten och 

operationens flöde. Det är bra om det är operatörens egna initiativ som bidrar till 

mer verbal kommunikation för att minska risken att störa i operationsmomenten 

med många frågor. De flesta operatörer undervisar och är positiva till utbildning när 

läkar- eller operationssjuksköterskestudenter är med på sal. En del operatörer är mer 

positiva till undervisning av läkarstudenter än av nya eller studerande 
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operationssjuksköterskor och de flesta operatörerna upplevs mer verbala i 

kommunikationen till läkarstudenterna.  

Det vardagliga talet på operationssalen kan i operationens olika faser vara både 

något bra och något dåligt. Det kan upplevas störande om personalen som arbetar på 

salen inte kan avgöra den situationsbetingade normen om samtal av privat natur. 

Under lugna operationer som inte är komplexa kan privata samtal vara välkomnade 

och en stor del av arbetsplatsens trivsel. Samma typ av samtal kan vara högst 

olämpliga när operationsfokus är önskat. Det trivsamma samtalet kan snabbt övergå 

i en störande miljö som drabbar operationssjuksköterskans fokus. 

Vikten av verbal kommunikation vid akutsituationer 
Den verbala kommunikationen ändrar karaktär och är extra viktig i akuta 

situationer. Det är viktigt att få en verbal bekräftelse om att budskapet nått fram till 

mottagaren. Den verbala kommunikationen vid akutsituationer kan förbättras. Att 

alla medarbetare är införstådda i att det lugna skedet övergått i ett akut skede 

innebär att alla måste vara uppmärksamma i operationsflödet under operationens 

gång. I den akuta situationen ska den verbala kommunikationen vara koncentrerad 

till det som gäller där och då. Kommunikation kan inte bara tänkas utan måste 

förmedlas vidare. En riktad kommunikation som bekräftas upplevs vara det som 

behövs i de akuta skedena. En viktig del är att lyfta blicken och titta på den 

kommunikationen är riktad till och inte förutsätta att den som talar, talar till dig. 

”… Och så säger operatören ”Kan vi börja?”. ”Ja” säger de på andra sidan och 

kniv i och patienten skriker i högan höjd… Då säger narkosläkaren ja till att de ska 

intubera till sin syster på den andra sidan. … Det var lite.. Läskigt när hon skrek 

till.. Jag tänkte.. För i helvete.. De har inte sövt henne. Det var äckligt.”  

- Deltagare 2 

Språkbarriärer i den verbala kommunikationen 
I den verbala kommunikationen kan risker för patientsäkerheten uppstå. Riskerna 

innefattar språksvårigheter, brytningar eller olika dialekter. Om en teammedlem inte 

talar bra svenska finns det en risk att den intraoperativa kommunikationen blir 

försämrad. Det kan ge ångest på jourtid att arbeta med medarbetare som inte förstår 

eller kan göra sig förstådda. En svårighet är när språkrisken inte blir kommunicerad 

i förväg. Då en ljudlig miljö och täckande klädsel är störande faktorer på 

operationssalar är språkbarriären ytterligare en faktor som kan försvåra klimatet på 

salen. 

” Om man inte behärskar det svenska språket, då blir det väldigt svårt, för vi har 

värmetäcken som låter, vi har maskiner som piper, det är så mycket ljud inne på 

operationssalen. Och har du då också någon på sal som inte behärskar det svenska 

språket så blir det svårt att kommunicera. Vi har dessutom munskydd och massa 

kläder och grejor. Så då kan det bli lite problematiskt. Och det är rätt otäckt när 

man förstår att nån inte förstår vad du säger. De säger bara ja till allt. Och då blir 

det lite konstigt. Ja otäckt..”  - Deltagare 3 
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När inte kommunikationen blir förstådd skapar det mer osäkerhet och teamet måste 

skapa förutsättningar för att förstå eller påvisa för kollegorna att språksvårigheter 

finns i teamet.  

Den skrivna kommunikationen 
Kommunikation mellan operationsanmälande läkare till opererande läkare och 

vidare via skriven kommunikation i journalsystem har luckor som kan skapa en 

irriterad miljö intraoperativt. Då dagens operationsflöde vilar på att kunna förbereda 

salen för patienten har den skrivna kommunikationen betydelse. Den skrivna 

kommunikationen innefattar journalanteckningar, operationsanmälningar och 

plocklistor. Plocklistorna och operationsanmälan som ska hjälpa operationsteamet 

att förbereda inför dagens operationen kan vara otydliga och felaktiga. Inför den 

första operationen för dagen kan en operatör ringa och ändra ingreppets art när de 

andra teammedlemmarna redan förberett inför operationen. Det är inte ovanligt 

förekommande och innebär onödiga kostnader för verksamheten och fördröjningar i 

operationsprogrammet vid dessa ändringar. Frustration och irritation i samband med 

ofullständiga och felaktiga uppgifter i den skrivna kommunikation påverkar klimatet 

i den intraoperativa fasen.  

”Det är en läkare som har träffat patienten och så är det en annan läkare som ska 

operera.. Och då tycker dem olika.. Och då säger dem att nej jag vill inte göra så 

här utan jag vill göra detta o detta istället.. Och då kanske vi redan har dukat upp 

på morgonen. För att de inte är där lika tidigt som vi är så vi kan inte ringa och 

kolla. Så där kan det bli frustration..”  - Deltagare 4 

Operationssjuksköterskan kan förebrå sig själv när en operationsstart fördröjs även 

om kommunikationsproblemet ligger hos en annan profession. Delade upplevelser 

råder om hur bemötandet är från den operatör som ändrar operationens art. En del 

operatörer som ändrar operationen uttrycker ånger medan en del upplevs se det som 

en självklarhet att operationsstarten inte blir fördröjd och att det inte ligger något 

extra arbete bakom en ändring i operationens karaktär. Vid en sådan attityd om 

kommunikationsproblemet kan det skapa en irritationer inne på operationssalen som 

kan vara en risk för det intraoperativa samarbetet. 

”Just det här att varför kunde vi inte få veta innan. Man har förberett för en sak och 

så blir det nåt annat och så ska det bara knäppas med fingrarna och så ska allting 

va där ändå” - Deltagare 7 

 

Den tysta kommunikationen 
Den tysta kommunikationen kan för utomstående vara märklig och osynlig. Att titta 

och att se är delar i den tysta kommunikationen som hjälper teamet att kommunicera 

på detta sätt. Tydlig ögonkontakt och att uppmärksamma vad som setts är stora 

delar. Ögonen är det verktyg som används för att verifiera att kommunikationen är 

mottagen. Den tysta kommunikationen fungerar bättre i ett team med erfarna 

medarbetare och ses som en möjlighet i de stunder då det är känsligt att störa 

operatören. Om inte alla i teamet är införstådda med att det råder en tyst 

kommunikation kan operationsflödet bli lidande. Det kan vara irriterande och skapa 

en osäkerhet i den tysta kommunikationen om faktorer som irrelevanta samtal 
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förekommer eller användandet av privata mobiltelefoner. Detta är faktorer som kan 

stjäla uppmärksamhet från den tysta kommunikationen. 

”När man söker någon med blicken, när man inte KAN störa i ett moment. Så 

behöver man, det är också en faktor i kommunikationen att det stjäl 

uppmärksamhet” - Deltagare 1 

Ytterligare aspekter i den tysta kommunikationen är att lyssna och att höra. Om 

passen hör och lyssnar aktivt i operationssalen flyter operationens arbete bättre. I 

den komplexa operationsmiljön krävs erfarenhet för att kunna utveckla förmågan att 

kommunicera på detta sättet. Munskyddet som används under operationen är en 

barriär mot att kunna använda sitt kroppsspråk och då måste ögonen tala. Det kan 

vara problem för nya medarbetare att vänja sig vid kommunikationen och det kan 

vara svårt att höra på grund av apparater och operationskläder. Den tysta 

kommunikationen är inte enbart outtalad utan även underförstådd i den talade 

kommunikationen. I en akut händelse kan det räcka att säga kortfattade meningar 

för att teamet skulle bli införstådda i hur följande förlopp ska bli. Det är nyanser och 

rörelser som ligger till grund för hur kommunikationen tolkas. 

Operationssjuksköterskans helhetsbild 
Operationssjuksköterskan har en känsla av att vara den som behöver ha överblick 

över hela operationssalen. Det upplevs som en störning i operationssjuksköterskans 

lyssnande när det är mycket ljudliga konversationer på salen som inte har med 

operationen att göra. Att operationssjuksköterskans överblick över operationssalen 

får vara optimal är extra viktig under akuta skeden och i situationer där en total 

överblick råder kan det medverka till att en patients liv går att rädda. 

”Och man hör liksom att… de pillar o pillar o pillar, det blöder o blöder o blöder. 

Man suger o suger o suger och de fyller på med blod och det rinner ut och så säger 

anestesiläkaren att ”nu förlorar vi henne” och det hör inte de två operatörerna…” - 

Deltagare 2 

Utifrån överblicken av operationssalen utvinns så mycket information från samtliga 

professioner att rekommendationer om åtgärder vid akuta situationer ibland kan ges 

till operatören som inte är medveten om situationens allvar. 

Operationssjuksköterskan önskar ha helhetsbilden om patientens mående för att 

kunna vara beslutsfattande. Likväl för sig själv som för att kunna kommunicera 

vidare till övriga på salen om någonting inte står rätt till. På så sätt intar 

operationssjuksköterskan en medlande roll för kommunikationen över 

professionerna. Helhetsperspektivet över patientens mående kombinerat med vad 

operationssjuksköterskan ser operatören göra kan vara avgörande i situationer. 

” … Man måste höra det som kirurgen mumlar om och diskussionen med andra 

kollegor. Man måste höra anestesisjuksköterskan och vad de diskuterar. Men 

behöver även höra larm och annat som plingar.. För om man lyckas hålla och ta in 

kommunikation från alla håll och kanter så har man det med sig i sitt 

beslutsfattande.”  - Deltagare 3 

I flera situationer är det positivt att operationssjuksköterskan har helhetsperspektiv i 

operationssalen. Det är inte en ovanlig observation att operatörer är starkt 

fokuserade på operationsområdet i akuta situationer och då kan 
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operationssjuksköterskan upprätthålla kommunikationen i operationssalen genom att 

vara medlare av information mellan professioner.  

Diskussion 

Metoddiskussion 
För att svara på studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie med induktiv 

ansats. Då syftet var att undersöka operationssjuksköterskans upplevelser av ett 

fenomen var en kvalitativ metod lämplig att använda sig av (Danielson, 2017b). En 

alternativ metod att svara på syftet hade kunnat vara en litteraturöversikt, men då det 

var brist på forskning inom området valdes denna metod bort. Enligt Henricsson 

(2017) styrker det giltigheten att denna metod då valdes bort. Genom den kvalitativa 

metoden fick författaren en inblick i deltagarnas bild av fenomenet kommunikation. 

Om en annan metod använts fanns en risk att fenomenet inte skulle uppenbaras på 

ett lika djupt plan. Urvalet för studien var efter den inledande datainsamlingen fem 

deltagare från ett sjukhus. Beskrivningarna från deltagarna var liknande och talade 

för att data skulle kunna räcka till att svara på syftet. Statens Beredskap För 

Medicinsk och Social Utvärdering [SBU], (2017) belyser vikten av att, trots upplevd 

datamättnad, fortsätta datainsamlingen för att säkerställa att tillräcklig mängd data 

samlats in. Därför intervjuades ytterligare två deltagare från ett annat sjukhus. Detta 

medförde att både antalet deltagare blev större och att studien sträckte sig över två 

sjukhus istället vilket anses styrka studiens överförbarhet. Med överförbarhet menas 

hur väl studiens resultat kan överföras på grupper (Mårtensson & Fridlund, 2017). I 

studien intervjuades totalt sju operationssjuksköterskor från två olika sjukhus. 

Deltagarna var av olika åldrar med olika lång erfarenhet av operationssjukvård. 

Urvalet var variationsrikt vilket Graneheim och Lundman (2004) menar ökar 

trovärdigheten och tillförlitligheten inom kvalitativ forskning. Studiens 

överförbarhet ökar genom att inkludera så varierande deltagare som möjligt. 

Möjligen skulle det vara positivt för överförbarheten att inkludera deltagare som 

räknas som nya i sin profession då samtliga deltagare hade många års erfarenhet. 

Genom en grundlig beskrivning av urvalsstrategin ges läsaren möjlighet att 

bestämma i vilken grad studien är överförbar (SBU, 2017). Då syftet var att få 

deltagare inom operationssjuksköterskans profession var det inte någon nackdel för 

studien att inte använda sig av ett randomiserat urval (Kristensson, 2014). Danielson 

(2017a) menar att bekvämlighetsurval är en lämplig metod i kvalitativ forskning. Då 

det ofta är en snabb metod för att få deltagare var det en lämplig metod att använda 

då det fanns en tidsbegränsning för studiens utförande. Det ena sjukhuset där 

datainsamlingen genomfördes var författarens blivande arbetsplats men då 

författaren inte arbetat med någon av deltagarna anses detta inte haft inflytande över 

studien eller påverkat deltagarna negativt. Det andra sjukhuset hade författaren 

ingen tidigare koppling till. 

För att visa verksamheten följsamhet informerades deltagarna att de fick ha 

telefonerna med sig för att svara på samtal (Danielson, 2017a). En nackdel med att 

vara på arbetsplatsen kan ha varit att deltagarna möjligen kände sig stressade av att 

höra larm och samtal från kollegor. Detta kan ha påverkat deltagarens känsla av 

trygghet. Danielsson (2017a) menar att intervjuer bör utföras i en lugn miljö för att 
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skapa trygghet. Om deltagaren upplever en bra miljö kan det leda till mer 

innehållsrik data. Intervjuerna spelades in med en ljudupptagningsapplikation på en 

smartphone och laptop. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) bör teknisk 

utrustning som använts vid inspelning redovisas för att styrka studiens pålitlighet. 

Efter att första intervjun genomförts utfördes transkribering direkt vilket låg till 

grund för att förbättra följdfrågor vid resterande intervjuer. Danielson (2017a) 

menar att en provintervju ger författaren möjlighet att testa intervjufrågorna. 

Transkribering fortsatte att utföras direkt efter samtliga intervjuer. Det gav 

författaren en möjlighet att komma ihåg deltagarens kroppsspråk och 

sinnesstämning under intervjun (ibid). 

Vissa av deltagarna upplevde att frågorna var svåra att svara på och i dessa tillfällen 

gavs en synonym fråga. Intervjufrågorna hade kunnat bearbetas mer men då 

frågorna gav deltagaren tid att reflektera anses det inte som en nackdel att 

intervjufrågorna var av den karaktären. Ofta gav deltagarna utförliga svar på 

frågorna efter reflektion. Intervjufrågorna var samma för alla deltagarna men de 

ställdes i olika ordning. Om deltagaren delade med sig av många upplevelser från ett 

område så uppmuntrades deltagaren att fortsätta genom följdfrågor. Danielsson 

(2014) menar att intervjufrågorna inte behöver ställas i samma ordning om intervjun 

ger mer material genom annan struktur. Intervjuerna avslutades genom en direkt 

fråga om det fanns något mer som deltagaren ville belysa. Den avslutande frågan 

gav deltagaren möjlighet att frambringa ny information som inte belysts under 

intervjun (Polit & Beck, 2017).  

Mängden data var mycket stor och svår att överblicka. Kristensson (2014) menar att 

studiens tillförlitlighet kan stärkas genom att analysera och tolka data tillsammans 

med en medförfattare. Därför kan det vara negativt för studien att en ensam 

författare analyserat och tolkas datan av intervjuerna. Under en intervjustudie blir 

forskaren det viktigaste verktyget för kvaliteten av studien och det som produceras 

är beroende av författarens färdigheter och kunskaper (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Då författaren hade lite erfarenhet av intervjuteknik och dataanalys kan detta varit 

negativt för studiens tillförlitlighet. Det anses dock även positivt för studiens 

tillförlitlighet att det varit en ensam författare som samlat in, transkriberat och 

analyserat datan för att inte någon information skulle gå förlorad. Enligt Mårtensson 

och Fridlund (2017) styrker det studiens pålitlighet att redovisa vem som har 

intervjuat och transkriberat datan i studien. Studiens material är under utförandet 

läst av medlemmar i en handledningsgrupp. För att stärka studiens bekräftelsebarhet 

är det positivt att ta hjälp av utomstående personer (Henricsson & Wallengren 

(2012).  

Författaren har i studien använt sig av en latent innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). För att en innehållsanalys ska ha hög tillförlitlighet krävs att 

tillvägagångssättet redovisas för att läsaren ska kunna verifiera att resultatet är 

giltigt (Danielson, 2017a). Danielson (2017b) beskriver att författaren kan redovisa 

ett analysschema för att läsaren säkert ska kunna följa analysen. Författaren har 

eftersträvat att resultatet ska vara lätt att följa. Resultatets redovisning är viktig för 

studiens överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). För att visa för läsaren att 

det finns ett levande samband mellan resultatet och datan som samlades in lyftes 

citat ut som redovisas i texten. Greenhalgh (2012) menar att studiens trovärdighet 
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ökar om det redovisas citat från intervjuerna. Författaren har reflekterat över och 

redovisat sin tidigare erfarenhet av fenomenet vilket Mårtensson och Fridlund 

(2017) menar stärker studiens pålitlighet om författaren redovisar sin förförståelse. 

Studiens trovärdighet styrks genom att författaren har reflekterat över hur begreppen 

pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet kan ha påverkat studien. 

Vidare beskriver Mårtensson och Fridlund (2017) att en reflektion om etiskt 

förhållningssätt bör redovisas och hur författaren har upprätthållit detta. I studiens 

fortlöpande arbete använde författaren sig av god forskningssed och granskade sig 

enligt aspekter för forskningens kvalitet. Studien redovisas med ärlighet i 

genomföringen, granskningen och rapporteringen av funna data. Examensarbeten 

räknas som vetenskapliga dokument och det är av vikt att författaren uppfyller 

kraven för vetenskaplig kvalitet där inget får döljas eller maskeras (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Författaren har behandlat samtliga forskningsdeltagare med respekt 

(All European Academics [ALLEA], 2017) och upprätthållit kravet på informerat 

samtycke och deltagarnas frivillighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Inspelningar 

och transkriberingar har förvarats på ett sådant sätt att ingen annan än författaren har 

haft tillgång till datan. Inga personuppgifter har samlats in vilket innebär att ingen 

av deltagarna kan kopplas till vad som sagts i intervjuerna och 

konfidentialitetskravet är intakt. Författaren har reflekterat över och använt sig av de 

fyra etiska principerna att inte skada-, autonomi-, godhets- och rättviseprincipen. 

 

Resultatdiskussion 

Patientsäker kommunikation 
I resultatet framkommer vikten av att operationsteamet är på samma nivå i 

kommunikationen och om det råder ouppmärksamhet eller ointresse från en 

medarbetare intraoperativt riskeras den patientsäkra vården. Tillit till varandras 

professionella roller kan påverka ett team att bli starkare och således kan 

operationsflödet påverkas positivt. En ensam medarbetare kan fallera kedjan av 

kommunikation genom att inte vara uppmärksam på operationens flöde. Resultatet i 

studien kan styrkas av Garosi et al. (2019) där kommunikationsproblem i 

operationsteam sågs bero på att teammedlemmar inte var koncentrerade på den 

kirurgiska processen. Hu et al. (2012) belyser att konsekvenserna av svårigheter i 

kommunikationen kan vara att operationsflödet blir drabbat. Vidare beskriver Hu et 

al. (2012) att den upplevda säkerheten på operationssalen kan påverkas negativt om 

svårigheter i kommunikationen uppstår. I en studie av Wheelock et al. (2015) 

beskrivs irrelevanta samtal intraoperativt vara kopplade till ett sämre teamarbete då 

samtalen var distraherande. Vidare beskriver Wheelock et al. (2015) att distraktioner 

är vanliga intraoperativt och understryker vikten av att teamet alltid måste vara 

vaksamma över den kirurgiska processen.  I Eriksson, Lindgren och Lindahl (2020) 

beskrivs vikten av kommunikation i teamet för att skapa tillit och respekt för 

professionerna. Qvistgaard, Lovebo och Almerud-Österberg (2019) belyser likt 

föregående studie att teamet är så starkt som den svagaste länken och en väl 

fungerande relation mellan teammedlemmar hjälper teamet att anpassa sig till 

kollegornas styrkor och svagheter. I Eriksson et al. (2020) belyses 

teamuppbyggnaden vara en viktig del för den nya operationssjuksköterskans känsla 
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av säkerhet i professionen i operationssalen. Ett välfungerande operationsteam kan 

göra den egna prestationen bättre och kan verka som en katalysator för alla i teamet 

att prestera på hög nivå. En oförståelse för vilka situationer som medarbetare önskar 

odelad koncentration från det gemensamma operationsteamet kan medföra 

irritationer som inte är bra för teamarbetet. Samtliga medarbetare ska kunna sätta 

tillit till att kompetensen finns att följa operationsflödet. Om enskilda prestationer 

inte är av bästa kvalitet sänks även medianen av kvalitet hos resten av 

teammedlemmarna i det intraoperativa arbetet. Om teamet inte lyssnar på varandra 

kan det för patientsäkerheten bli förödande konsekvenser. För att lindra lidande och 

minska risken för att vårdskador uppstår är det operationsteamets ansvar att handla 

på ett etiskt acceptabelt sätt och kommunicera oavsett vilka personer teamet består 

av. Sandman och Kjellström (2018) beskriver att den som vårdar ska göra det med 

respekt för patientens integritet och självbestämmande. I operationssalen är det 

operationsteamet tillsammans som ansvarar för den sovande patientens rättigheter 

för en säker vård. Specialistsjuksköterskor har höga förväntningar på sig att handla 

etiskt korrekt gentemot patienten och det är viktigt att reflektera över vad som 

förväntas i olika situationer.  

Ansvar för kommunikation 
Huvudoperatören är den i operationssalen som ses som teamets ledare och ett stort 

ansvar för den intraoperativa kommunikationen vilar på läkarprofessionen. 

Operatörens inverkan på teamkommunikation innefattas av följsamhet till time-out 

och respektfullhet gentemot teammedlemmarna i operationssalen. En god 

kommunikation mellan operatör och operationsanmälande läkare är också 

framstående faktorer i resultatet av studien som visar på operatörens ansvar 

gentemot operationsteamet. Time-out i samband med operation gör att hela teamet 

startas upp med en gemensam kommunikation om patienten och menar till att stärka 

säkerheten för patienten. Om en operatör upplevs som otrevlig eller respektlös 

gentemot en eller flera teammedlemmar påverkar detta operationsteamet negativt. 

En nervös stämning intraoperativt har en förmåga att gå ut över teammedlemmars 

egna prestationer. Schwendimann et al. (2019) beskriver att det är en viktig aspekt 

att alla teammedlemmar får möjlighet att delta under time-out. Vilket inte ges om 

time-outen startas när inte alla professorer kan vara fokuserade. Vidare beskriver 

Schwendimann et al. (2019) att personliga attityder och motvillighet gentemot 

checklistan är bidragande faktorer för att den inte utförs korrekt. I Kisacik och 

Cigerci (2019) beskrivs checklistan försäkra patientsäkerheten och öka samarbetet 

och kommunikationen på operationssalen men i 64 procent av operationsfallen 

utfördes checklistan inte korrekt. Personliga åsikter om checklistans meningsfullhet 

beskrevs påverka operatörens följsamhet (ibid). Om checklistan inte utförs korrekt 

av operatören så skapar det inte den gemensamma förutsättningen för teamet att 

göra den starkaste insatsen för patientsäkerheten. Det kan medföra att teamet inte 

känner sig delaktiga i beslutsfattningen i operationsmiljön och förminskas som 

teammedlemmar. Det är viktigt att visa lyhördhet över professioner. Även den som 

besitter den högsta medicinska kompetensen kan inte utföra en operation under 

säkra förutsättningar utan att det gemensamma operationsteamet samarbetar. Om det 

råder delade meningar i teamet om meningsfullheten av WHO:s checklista för säker 

kirurgi bör operationsteamet stanna upp och utreda för vem listan är viktig och 

varför.  
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Stressnivåer i operationsteamet menar Uǧurlu et al. (2015) är högre när det råder en 

ineffektiv kommunikation och det finns en dålig attityd från operatören gentemot 

teamet. Qvistgaard et al. (2019) beskriver att operationssjuksköterskor som jobbar 

tillsammans med vissa operatörer utsätts för rädsla och nervositet relaterat till den 

operatörens attityd, vilket kan medföra att intraoperativa misstag begås. Vissa är 

rädda för somliga operatörer och sprids en nervositet i teamet begås fler misstag. 

Om operatören däremot utstrålar ett starkt effektivt ledarskap hjälper det 

operationsteamet att utveckla en stabilitet. Vidare beskriver Qvistgaard et al. (2019) 

att hierarki kan vara positivt för teamets känsla av stabilitet men det kan även verka 

för ett mindre öppet klimat och känsla av teamarbete (ibid). Auktoriteten som 

operatören besitter är en balansgång mellan att förmedla en stabilitet för teamet och 

att göra teamet mindre effektivt. Operationssjuksköterskor i studien kände ett 

anpassningskrav gentemot operatören i både de fall där operatören sågs som en 

trevlig kollega och i de fallen som den sågs som en auktoritär ledare. 

Operationssjuksköterskor anpassar sig efter operatören för att skapa en fungerande 

operationsmiljö och verka för patientsäkerheten. Att ständigt behöva anpassa sig 

och sin arbetsmiljö efter en överordnad kan riskera att specialistsjuksköterskor inom 

operationssjukvård väljer att avsluta sin anställning på grund av det hårda klimatet. 

Då det råder brist på specialistsjuksköterskor i Sveriges regioner och många 

specialistsjuksköterskor som är arbetsföra är nära pensionsålder (Socialstyrelsen, 

2020a) tål inte operationssjukvården att förlora kompetens relaterat till relationer 

mellan kollegor på arbetsplatsen. I ett samhällsperspektiv kan förbättring av den 

intraoperativa kommunikationen ge minskade kostnader och bevara 

specialistkompetens på verksamheten. Det behöver inte innebära stora kostnader att 

investera i utbildningstillfällen som är riktade helt åt att förbättra de professionella 

relationerna på arbetsplatsen och därigenom höja kommunikationens standard. Detta 

kan leda till att teamsammansättningarna stärks vilket medför att teamarbetet 

fungerar bättre och patientsäkerheten på operationssalen höjs. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen ska patientens behov av säkerhet alltid tillgodoses (HSL, SFS 

2017:30). Alltså är det en viktig del att verksamheterna arbetar för att främja 

trygghet och patientsäkerhet. Genom att ha kunskaper om förbättringsområden kan 

verksamheten både höja kvaliteten på vården och sänka kostnaderna för samhället 

(Thor, 2017).  

Att kommunikationen i den egna professionen samt över professionerna förbättras 

hade kunnat innebära en kostnadsbesparing för samhället då operationssalen inte 

förbereds för fel ingrepp. Enligt hälso- och Sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska 

sjukvården vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet. Då 

förpackningar till material som inte behövs görs osterila medför detta inte en 

kostnadseffektivitet. Det är även en vårdetisk aspekt att utnyttja vårdens begränsade 

resurser till ändamål som inte är förenligt med minskande av patienters lidande 

(Sandman & Kjellström, 2018). Resurser som utnyttjas slösaktigt är i längden 

kostnadskrävande för verksamheten och ett besparande av resurser kan medföra att 

en säkrare vård kan säkras för patienter i det långa loppet. Professionseget ansvar 

och tillit till varandras professionella roller kan utgöra att ett team blir starkare och 

således kan operationsflödet påverkas positivt. Att operationssjuksköterskor 

upplever skuldkänslor när en annan profession gjort en kommunikationsmiss 

indikerar att teamet ses som en helhet med delat ansvar för kommunikationen. 
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Kommunikationens komplexitet 
Kommunikationen i operationssalen är komplex och en stor del av 

operationsteamets vardag. Utöver den stora delen av ansvar för kommunikationen 

på operationssalen som operatören är ålagd vilar även kommunikationsansvaret på 

var och en av medarbetarna på operationssalen. Att lyssna på sina teammedlemmar 

och förmedla patientsäkerhetsrisker visades i studiens resultat ha inverkan på den 

intraoperativa säkerheten för patienten. Enligt Hu et al. (2012) sker de flesta 

kommunikationsmissarna mellan teammedlemmarna under den peroperativa fasen, 

alltså under tidsspannet från incision till stängning av operationssåret. Det är under 

den fasen som samtliga professioner är närvarande och behöver kommunicera. 

Utöver den fasen sker de flesta kommunikationsmissarna i förberedelsefasen.  

Qvistgaard et al. (2019) beskriver att osämja i förståelsen om varandras professioner 

kan hota patientsäkerheten då teamet riskerar att bli dysfunktionellt och Hu et al. 

(2012) belyser att kommunikation mellan olika professioner fallerar nästan dubbelt 

så ofta som kommunikation inom den egna professionen. Operationssjuksköterskor i 

en studie av Sandelin, Kalman och Gustafsson (2019) förebrår sig själva för 

operationsfördröjning även när fördröjningen har sin grund i en annan profession. 

Brodin, Hellzén och Häggström (2017) belyser den komplexa kommunikationen på 

operationssalen när en vaken patient opereras. Det är då av vikt att en tyst 

kommunikation fungerar i teamet för att inte verbalt behöva säga saker som kan 

göra patienten nervös eller upprörd. Operationsteamet tillsammans ansvarar för att 

bevara patientens värdighet, integritet och autonomi (Sandman & Kjellström, 2018). 

Varje medarbetare innehar en outtalad ansvarsroll för sin del av kommunikationen. 

Huruvida detta stora ansvaret är uppfattat av den enskilde medarbetaren är svårt att 

veta. Moraliskt sätt är det viktigt att operationssjuksköterskan är medveten om hur 

olika val kan påverka patientens säkerhet. Ett moraliskt omdöme innebär att vara 

medveten om olika handlingsalternativ och avgöra vad som är ett bra etiskt val 

(Sandman & Kjellström, 2018). Även om operationssjuksköterskan känner sig 

otrygg i relation till operatören är det viktigt att handla med omdöme och ta ansvar 

för sina handlingar. Där ingår det ett ansvar att våga tala om ifall något upptäcks 

som kan riskera den säkra vården för patienten. Om operationssjuksköterskan väljer 

att inte tala högt om riskerna måste de moraliska konsekvenserna tas. Att varje 

medarbetare arbetar systematiskt och alltid följer med i operationsprocessen är 

viktigt att belysa då mindre erfarna teammedlemmar kanske inte uppfattar det stora 

ansvaret som råder. En utbildning inom ett vårdande yrke innebär att det finns 

förväntningar om att leva upp till särskilda krav och att arbeta professionellt. Att 

arbeta professionellt innebär att de etiska värderingarna i det yrket som valts 

upprätthålls (Sandman & Kjellström, 2018). I det interprofessionella teamet på 

operationssalen finns många gånger inte fler än sig själv i professionen att luta sig 

på vilket medför ett extra starkt påslag i ansvarstagandet. Men ledningen för stora 

arbetsplatser såsom en operationsavdelning behöver ha en långsiktig plan för 

utvecklingen av starka team med goda yrkesrelationer. Kommunikationen ter sig 

olika i olika professioner i operationsteamet och kommunikation som överskrider 

professionerna är viktig för att operationens flöde och säkerhet ska vara intakt. 
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Slutsats 
Slutsatsen av studien är att operationsteamet är en enhet som sammanhålls av 

respekt och gemensamt ansvar. Kvaliteten av den intraoperativa kommunikationen 

är beroende av ett ansvarstagande från varje teammedlem och kräver en långsiktig 

plan för utveckling från verksamhetens ledning. Professionella relationer påverkar 

hur effektivt operationsteam arbetar tillsammans och patientens rätt till säker vård är 

beroende av att kommunikationen i teamarbetet håller en hög standard. Både verbal 

och icke-verbal kommunikation har betydelse för en god intraoperativ miljö och en 

sambandsanalys av fördröjningar i operationsschemat hade kunnat ligga till grund 

för kostnadseffektivisering på verksamheten.  

Kliniska implikationer 
Det är viktigt att belysa att olika professioner har egna perspektiv på hur 

kommunikationen på operationssalen fungerar och denna magisteruppsats speglar 

enbart en del av sammanhanget i den intraoperativa kommunikationen. Liknande 

forskning inom området hade behövts utföras med fokus på de separata 

professionerna för att belysa kärnan av det gemensamma operationsteamets 

upplevelse av intraoperativ kommunikation. Hur operationssjuksköterskan upplever 

den intraoperativa kommunikationen skulle kunna ligga till grund för 

förbättringsarbeten på verksamheter med interprofessionellt teamarbete. 
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implementation manual. Hämtad 2020-01-02 från: 

http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/ss_checklist/en/ 

Öhrn, A. (2013). Säker Vård. I Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., 

Wijk, H., & Öhlén, J. Omvårdnad på avancerad nivå -Kärnkompetenser inom 

sjuksköterskans specialistområden. sid. 181-215. Lund: Studentlitteratur 

 

http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/ss_checklist/en/


 

1(7) 

 

Bilaga 1.1 — Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare.
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Bilaga 2.1 — Informationsbrev deltagare 
   

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap 

Informationsbrev angående deltagande i studien: 

Operationssjuksköterskans upplevelse av intraoperativ kommunikation  

Vid personliga samtal med specialistsjuksköterskor på Er verksamhet framkom 

upplevelser av att kommunikationen i operationssalen ofta har brister. Då brister i 

kommunikation inom hälso- och sjukvård är den största bidragande faktor för 

uppkomst av vårdskador avses med den här studien att undersöka 

operationssjuksköterskans upplevelse av intraoperativ kommunikation. 

Legitimerade operationssjuksköterskor som gått färdigt sin introduktion på 

verksamheten bjuds in för att delta i studien. Målet är att genomföra sex till åtta 

individuella intervjuer under cirka trettio minuters tid. Samtalen kommer att spelas 

in för att vidare analyseras och förhoppningsvis skapa ny kunskap inom området 

kommunikation på operationssal. Intervjuernas innehåll hålls konfidentiellt och inga 

personuppgifter kommer kunna kopplas till deltagarna. Resultatet av studien 

kommer att redovisas på verksamheten efter publicering samt finnas tillgängligt att 

läsa i sin helhet via Linnéuniversitetet. 

Att undersöka upplevelsen av kommunikation på operationssalen verkar fördelaktigt  

för att kunna få ett underlag inför förbättringsarbeten av kommunikation och på sikt 

förhindra uppkomst av vårdskador inom operationssjukvården. Deltagandet i studien 

är frivilligt och deltagaren kan när som helst välja att avbryta intervjun utan att uppge 

skäl för detta.  

 

Jag som genomför studien studerar till operationssjuksköterska på Linnéuniversitetet 

i Växjö och har som målsättning att efter avslutade studier arbeta på Er verksamhet.  

 

Du är välkommen att höra av dig med frågor om undersökningen till: 

 

Författare: Sara Kjellson                    Handledare: Sofia Almerud Österberg 

sara.kjellson@regionhalland.se  sofia.almerud@lnu.se 

Telefon: 0706-814878  

mailto:sara.kjellson@regionhalland.se
mailto:sofia.almerud@lnu.se
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Bilaga 2.2 — Samtyckesformulär 
 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 
 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien Operationssjuksköterskans upplevelse 

av intraoperativ kommunikation, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade 

och samtycker till deltagande. 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

 

_____________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

_______________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga 2.3 — Informationsbrev verksamhet  

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap 

Informationsbrev angående förfrågan om tillstånd till 
genomförande av intervjustudie: 

Operationssjuksköterskans upplevelse av intraoperativ kommunikation 

Undertecknad studerar specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vid den kommande magisteruppsatsen är målsättningen att 

undersöka operationssjuksköterskans upplevelse av intraoperativ kommunikation 

Bakgrund och syfte 

Inom operationssjuksköterskans kompetensområde innefattas ledarskap, kommunikation och 

samarbete. Den största delen av avvikelser inom hälso- och sjukvården beror på bristande 

kommunikation och kommunikationsproblem ses som en av de största orsaken till kirurgiska 

fel intraoperativt. Ständigt skiftande teamkonstellationer, ljudnivå och kroppsspråksdöljande 

arbetsdräkt är några av aspekterna på operationssalen som gör kommunikationen komplex. 

Det är av stor vikt att stärka samarbetet och kommunikationen mellan professioner på 

operationssalen för att bidra till en säker vård för patienten. Syftet med studien är att 

undersöka operationssjuksköterskans upplevelse av intraoperativ kommunikation. 

Genomförande 

Cirka sex till åtta intervjuer ämnas hållas med operationssjuksköterskor på Er verksamhet 

under januari månad. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas i sin 

fullständighet.  

Deltagande 

Information om studien framgår i ett informationsbrev till personalen som kommer att 

lämnas ut på verksamheten genom e-mail och informationstavla. Det är helt frivilligt att 

medverka i studien och deltagarna kan när som helst avbryta utan att skäl till detta behöver 

anges. Deltagarnas identitet kommer vara okänd för alla utom intervjuledaren samt 

handledare för studien. 

Fördelar med studien 

Förhoppningen med studien är att den ska kunna ligga till grund för förbättringsarbeten inom 

intraoperativ kommunikation och på längre sikt verka för patientsäkerheten. 

Resultat 

Resultatet av studien kommer att redovisas på verksamheten efter publicering samt finnas 

tillgängligt att läsa i sin helhet via Linnéuniversitetet. 

Jag har tagit del av informationen om studien: Operationssjuksköterskans upplevelse av 

intraoperativ kommunikation och ger härmed mitt godkännande för studien 

 
 

______________________________________________________________ 

Ort 
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______________________________________________________________ 

Datum 

______________________________________________________________ 

Verksamhetschef 

______________________________________________________________ 

Avdelningschef 

_______________________________________________________________ 

Efter underskrift kommer en kopia delges till handledaren samt finnas tillgänglig som bilaga 

i magisteruppsatsen. 

Vid eventuella frågor kontakta gärna undertecknade via mejl eller telefon. 

Med vänliga hälsningar 

Sara Kjellson, Leg. Sjuksköterska. Halmstad. Mail: sara.kjellson@regionhalland.se  

Telefon: 0706814878. 

Handledare: Sofia Almerud Österberg. Växjö. Mail: sofia.almerud@lnu.se. 
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Bilaga 3.1 — Intervjuguide 
 

Frågor som ställs till samtliga deltagare 

• Kan du beskriva hur du upplever kommunikation på operationssal? 

• Finns det brister i kommunikationen mellan operationssjuksköterskan och övriga 

specialiteter? 

• Förändras kommunikationen på operationssalen under den intraoperativa fasen? 

• Upplevs alla i teamet vara en lika viktig del av kommunikationen? 

• Finns det barriärer som äventyrar en fungerande intraoperativ kommunikation? 

• Finns det något som upplevs förbättra kommunikation i operationssalen? 

• Skiljer sig kommunikationen beroende på olika teamkonstellationer? 

• Uppmanar WHO:s checklista till kommunikation? På vilket sätt? 

Följdfrågor: 

Hur menar du då? 

Kan du beskriva? 

Kan du ge ett exempel på en situation? 

Är alla professioner deltagande? 

Ytterligare följdfrågor kan vara lämpliga beroende på upplevelse. 

Upplevelser som bör följas upp när deltagaren talat klart:   

     

     

     

    

Avslutande frågor: 

Var det någon fråga som du trodde att jag skulle ställa som inte kom?  

Var det nånting du skulle frågat om du satt i mitt ställe? 
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Bilaga 4.1 — Analysschema 

 
Exempel på den kvalitativa innehållsanalysen 

 

Meningsenhet Kondensering Kod  Subkategori Kategori Tema 

Jag lyssnar i alla fall 

allmänt över och 

försöker uppfatta vad 

som händer runt om 

samtidigt som jag är i 

såret. 

Lyssnar in hela 
salen samtidigt 

Att Lyssna Överblick Tyst 
kommunikati

on 

Olika typer 
av 

kommunikati

on på 

operationssal

en 

Nu har de problem med 

luftvägen nu får du 

lugna dig och inte 

operera, nu måste de 

sätta en nål där så de 

kommer att backa 

bakom.. 

Operationssjuks
köterskan 
förmedlar 
information 
mellan 
professioner. 

Kommuni

kation 
över 

profession

er 

Verbal 

kommunikatio
n vid 

akutsituation 

Verbal 

kommunikati
on 

Olika typer 

av 
kommunikati

on på 

operationssal
en 

Man pratar med kollegor 

och så om det har varit 

en speciell situation som 

har varit under en 

operation. 
Så kanske man har en 

kort ventilation med en 

kollega. Att så här 

gjorde jag i den här sit. 

Hur hade du gjort?  
Så lär man sig av 

varandra. 

Samtal vid 
speciella 
situationer med 
professionen för 
att lära av 
varandra. 

Profession

seget 

samtal 

Debriefingsam

tal 
Vikten av 

kommunikati

on 

Vikten av att 

kommunicera 

Jo, det är ju en stor när 

de inte följer rutinerna. 

Nu har vi ju en jättefin 

rutin med time-out va. 

Men den följs ju inte. 

Den ska följas till punkt 

och pricka. Det har väl 

bättrats. Men det gör den 

inte.. det är många som 

bara aa, oo, mm.. oo .. 

aa.. liksom nej, det följs 

inte.  

Operatören 
följer inte time-
out. Värdefullt 
verktyg för 
kommunikation 
som bör följas. 

Värdefullt 
verktyg 

Följsamhet 
till time-out 

Operatörens 

betydelse för 

time-out 

Ledarens 

inverkan på 

teamkommun
ikation 

 
 

 


