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Sammanfattning 

Bakgrund: Operationssalen är en högteknologisk och riskfylld miljö, där patienten 

ofta befinner sig i ett utsatt läge. I operationssjuksköterskans profession ingår att ge 

en säker vård till patienten vilket bland annat innebär att göra riskanalyser och 

arbeta aktivt för att förebygga patientskador. Trots att verktyg för att säkerställa 

patientsäkerheten finns, såsom WHO:s checklista för säker kirurgi, kan oväntade 

händelser uppstå. Oväntade händelser kan innebära uppkomna fel och 

komplikationer vilket kan äventyra patientens säkerhet. 
Syfte: Att undersöka operationssjuksköterskans upplevelse av oväntade händelser 

på operationssalen. 
Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie som genomfördes med 

semistrukturerade frågor. Totalt åtta operationssjuksköterskor intervjuades på två 

sjukhus i södra Sverige. Intervjuerna analyserades med latent kvalitativ 

innehållsanalys. 
Resultat: Efter analysen framträdde tre teman som beskrev hur 

operationssjuksköterskan upplever oväntade händelser på operationssalen; 

Tryggheten i sig själv och hos andra, Upplevelsen av att bevara eller förlora 

kontrollen och Känslomässiga aspekter av oväntade händelser. Hur välfungerande 

teamet var och graden av yrkeserfarenhet upplevdes vara faktorer som påverkade 

hur operationssjuksköterskan kunde hantera en oväntad händelse. Blandade känslor 

som otillräcklighet och stimulans i yrket framkom. 
Slutsats: Operationssjuksköterskor känner generellt en trygghet när oväntade 

händelser sker. Studien visar på både positiva och negativa upplevelser i samband 

med en oväntad händelse. 

Nyckelord 

Handlingsberedskap, operationssjuksköterska, oväntad händelse, patientsäkerhet, 

upplevelse. 

Tack 

Stort tack till vår handledningsgrupp, handledare och de operationssjuksköterskor 

som deltagit i vår intervjustudie. 

 



 

Abstract 

Background: The operating room is a high-tech and risky environment, where the 

patient is often in a vulnerable position. The operation nurse’s profession includes 

providing safe care to the patient which means, among other things, doing risk 

analyzes and working actively to prevent patient injuries. Although there are tools to 

ensure patient safety, such as the WHO Safe Surgery Checklist, unexpected events 

can occur. Unexpected events can involve arised errors and complications which 

can jeopardize the patient's safety. 
Aim: To investigate the operation theater nurse's experience of unexpected events in 

the operating room. 
Method: The study was a qualitative interview study conducted with semi-

structured questions. A total of eight operating theater nurse’s were interviewed at 

two hospitals in southern Sweden. The interviews were analyzed with qualitative 

content analysis 
Result: Following the analysis three themes emerged that described how operating 

theatre nurses’ experienced unexpected events in the operating room; Feeling 

confident in oneself and others. The experience of preserving and losing control and 

Emotional aspects of unexpected events. How well-functioning the team is and the 

degree of professional experience are perceived to be key factors the influence how 

to handle an unexpected event. Mixed feelings such as inadequacy and stimulation 

in the profession emerged.  
Conclusion: Operating theatre nurses generally feel secure when unexpected events 

occur. The study shows both positive and negative experiences in connection with 

an unexpected event.  
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Experience, operating theatre nurse, preparedness, patient safety, unexpected events. 
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1 Inledning 

Operationssalen är en högteknologisk och riskfylld miljö där 

operationssjuksköterskan ska kunna agera och leda arbetet vid både planerade och 

akuta operationer. Det ställs krav på att operationssjuksköterskan kan identifiera 

risker och snabbt sätta in åtgärder vid uppkomst av problem. Den kirurgiska 

patienten befinner sig i ett utsatt läge och om något oväntat inträffar kan detta 

innebära risker för dennes säkerhet. Under våra fältstudieveckor har vi fått en 

inblick och förståelse för det stora ansvar som vilar på operationssjuksköterskan 

samt hur viktigt samspelet i teamet är för att operationens ska kunna genomföras på 

ett säkert sätt. Funderingar har därför väckts kring hur operationssjuksköterskan 

agerar och hanterar situationen när något oväntat inträffar. Vid efterforskning av 

vetenskaplig litteratur som berör operationssjuksköterskans upplevelser av dessa 

situationer finns det inte mycket att finna. Med denna studie har vi för avsikt att öka 

förståelsen för operationssjuksköterskans upplevelser vid oväntade händelser på 

operationssalen. 

2 Bakgrund 

2.1 Lagar och riktlinjer som styr hälso- och sjukvård  

2.1.1 Patientsäkerhetslagen 

Det primära målet med operationssjuksköterskans yrkesutövande är att tillsammans 

med övriga teammedlemmar möjliggöra det bästa operationsresultatet för varje 

patient (Bäckström 2012). I kap. 1, 1§ av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) står 

det att lagen finns till för att stärka patientens säkerhet när han eller hon är i kontakt 

med sjukvården. Enligt denna lag ska hälso- och sjukvårdspersonalens 

omhändertagande vila på vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659, kap. 6, 

1§). Vårdgivaren ska sätta in de åtgärder som krävs för att förhindra vårdskador och 

har ett ansvar att utreda händelser som lett till, eller hade kunnat leda till en 

vårdskada hos patienten. Målet är dels att identifiera de faktorer som kan påverka 

patientsäkerheten negativ men även att skapa en grund för beslut om åtgärder som 

ska sättas in för att förhindra eller reducera risken för sådana händelser som kan leda 

till vårdskada (SFS 2010:659). 

2.1.2 WHO - säker kirurgi 

Kirurgisk vård är komplex och omfattar flera steg som måste vara optimala för den 

enskilda patienten. För att minimera onödig förlust av liv och allvarliga 

komplikationer, har operativa team tio grundläggande och väsentliga mål att 

uppfylla vid kirurgi. Exempel på dessa mål är att se till att inga instrument eller 

dukar lämnas kvar i patienten efter avslutad operation och att hälso- och sjukvården 

etablerar rutinövervakning av kirurgisk kapacitet, volym och resultat. I WHO:s 

checklista säker kirurgi sammanställs de tio målen. Checklistan är ett utarbetat 

verktyg med syfte att stärka patientens säkerhet i samband med ett kirurgiskt 

ingrepp (Öhrn 2012). Checklistan innebär att säkerhetskontroller genomförs innan 

anestesistart samt före incision och innan patienten lämnar operationssalen. Det har 
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visat sig att checklistan upplevs strukturera det perioperativa arbetet och bidra till 

säkrare vård och underlätta planeringen av omvårdnaden för patienten. Den har 

också beskrivits som ett verktyg för det multidisciplinära teamet på operationssalen. 

Vid kirurgi finns inte en enskild lösning för att förbättra säkerheten. För att stärka 

säkerhet under kirurgiska ingrepp krävs ett tillförlitligt utförande av flera 

nödvändiga säkerhetsåtgärder i vården, inte bara av kirurgen utan av ett team med 

vårdpersonal som arbetar tillsammans till förmån för patienten (WHO 2009). 

2.2 Operationsteamet 
Operationssjuksköterskan är en del av ett operationsteam som tillsammans ansvarar 

för patienten. Olika professioner ingår i teamet, bland annat specialistutbildade 

sjuksköterskor och läkare. Tillsammans bär de ett gemensamt ansvar för säkerheten 

i mötet med patienten (Martinsen 2012). Olika professioner har sin egen bild av 

patientens behov och vilken typ av åtgärd som krävs i en komplex situation. 

Interprofessionalitet definieras som utvecklingen av interaktionen mellan olika 

professioner där ett kunskapsutbyte sker kontinuerligt. Detta är en process där den 

professionella reflekterar över och utvecklar sitt sätt att arbeta vilket leder till ett 

integrerat och sammanhållet arbete för att tillfredsställa patientens behov (D'Amour 

& Oandasan 2005). I teamet finns ett stort ansvar gällande förtydligandet av var och 

ens kompetens men också av vad som kan förväntas från teamet som helhet. Allas 

kompetenser kan utnyttjas först när det finns ett meningsfullt samspel, arbetsglädje, 

respekt och uppskattning gentemot varandras profession (Carlström, Kvarnström & 

Sandberg 2013). För att uppnå en gemensam förståelse och sträva mot samma mål 

krävs ett informationsutbyte. Kommunikation från en profession till en annan 

möjliggör ett gemensamt lärande och därmed ett förbättrat teamarbete (Goldman, 

Kittob & Reeves 2018). 

2.3 Operationssjuksköterskans yrkesroll 
Operationssjuksköterskans omvårdnadsansvar är den perioperativa vården som 

innefattar vården före, under och efter en operation (Riksföreningen för 

operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening 2011). 

Operationssjuksköterskans omvårdnad kännetecknas av kunskaper inom hygien och 

aseptik, hantering och kunskap om medicinteknisk apparatur och instrument. De 

centrala delarna i professionens ansvarsområde innefattar ledarskap och förmågan 

att kommunicera och bidra till samverkan i teamet under en operation. Dessutom 

innefattar kompetensen kunskap om operationsmetodik och människokroppens 

anatomi. En del av kompetensutvecklingen är att bedriva utvecklingsarbete eller 

forskning samt hålla sig uppdaterad inom ny forskning för yrkesområdet 

(Bäckström 2012). Den perioperativa vården ska vara personcentrerad, det vill säga 

relationen mellan patient och vårdare ska skapas utifrån patientens och ibland även 

närståendes önskemål och behov. Operationsteamets förmåga till samverkan och de 

olika kompetenserna påverkar det perioperativa arbetets kvalitet. 

Operationssjuksköterskan erbjuder patienten en säker vistelse på operationsbädden 

genom att självständigt och i samverkan med operationsteamet, förhindra och 

förebygga uppkomsten av vårdrelaterade skador. Vid ett icke professionellt 

yrkesutövande bland medarbetare är det den specialistutbildade sjuksköterskans 

ansvar att agera adekvat. Att utforma risk- och händelseanalyser samt vara 

uppmärksam på de risker som föreligger och aktivt förebygga dessa är ytterligare ett 
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ansvar som den specialistutbildade sjuksköterskan har (Riksföreningen för 

operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening 2011). De omvårdnadsåtgärder 

som operationssjuksköterskan genomför under den perioperativa vården benämns 

som säkerhetskontroller och görs för att garantera patientens säkerhet och 

välbefinnande (Bäckström 2012). 

2.4 Handlingsberedskap på operationssalen 
Den omvårdnad som operationssjuksköterskan genomför präglas av en komplexitet 

då hon ska leda arbetet vid såväl akuta som planerade operationer och även verka 

inom flera kirurgiska inriktningar (Bäckström 2012). Det åligger 

operationssjuksköterskans kompetens- och ansvarsområde att fatta beslut i samråd 

med övriga medlemmar i operationsteamet. Operationssjuksköterskan ska också ha 

den handlingsberedskap som krävs och med ett lösningsfokuserat förhållningssätt 

ska hon kunna leda och medverka i akuta och stressade situationer (Riksföreningen 

för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening 2011). Det ingår i 

operationssjuksköterskans ansvarsområde att vara förberedd på oväntade händelser 

(Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall 2015) 

 

Operationssjuksköterskan ska ha förmågan att kunna förutse och uppfatta relevant 

information i sin omgivning (Bäckström 2012). Detta leder till möjligheten att 

etablera och upprätthålla kontroll över förhållandena genom hantering av 

information samt hantering av resurser, roller och känslor för att balansera säkerhet 

och patientvård (Busby & Witucki-Brown 2011). Operationssjuksköterskan måste 

alltså kunna läsa av den unika situationen och utifrån det fatta ett korrekt beslut 

angående patientens omvårdnad (Bäckström 2012). Då patienten befinner sig i en 

sårbar och blottad situation är det viktigt att operationssjuksköterskan använder alla 

sina sinnen för att förhindra att patienten kränks. Genom att använda sina sinnen och 

en professionell insikt kan operationssjuksköterskan vara ett med sina instrument 

och på så sätt vara närvarande och uppmärksam på patienten (Martinsen 2012).  

 

Det professionella omdömet beskrivs som en förmåga att identifiera ett problem 

genom bedömningar baserat på erfarenhet och kunskap, men också som förmågan 

att göra det som är bäst för patienten och att överväga möjliga alternativ att hantera 

ett problem på (van Graan, Williams & Koen 2016). I vissa situationer kan lagar 

förhindra handlingar som är de bästa för patienten och det professionella omdömet 

kan istället leda till den bästa handlingen. Det innebär att se framför sig vilka 

möjligheter och begränsningar som finns i situationen, och därefter skapa sig en bild 

av om lagar behöver frångås för att kunna utföra den bästa handlingen (Myklestul 

Dåvøy 2012). Sjuksköterskans omdöme har visat sig påverkas mer av tidigare 

erfarenheter än den faktiska situationen de befinner sig i då beslut ska fattas. 

Erfarenheterna kan bestå av både personliga erfarenheter och professionell 

yrkeserfarenhet (Nibbelink & Brewer 2018). Detta är en viktig del i 

operationssjuksköterskan arbete när snabba beslut måste fattas, där mer än teoretisk 

kunskap är nödvändigt, då detta kan vara livsavgörande för patienten (Myklestul 

Dåvøy 2012). När stress föreligger har det visat sig kunna påverka 

operationssjuksköterskans förmåga att läsa av den aktuella situationen (Krage et al. 

2017) och i team där kommunikationen är hämmad kan etablering av 

situationsmedvetenhet försvåras. Detta kan försätta patienten i en riskfylld situation 
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då viktig information om patienten går förlorad och förståelse för arbetsuppgifter 

och rollfördelning fungerar mindre effektivt. Situationsmedvetenhet är en viktig 

process för teamdynamiken och kan leda till delad förståelse bland 

teammedlemmarna (Bleakley, Allard & Hobbs 2012). Utbildning och träning 

rörande kognitiva och sociala färdigheter kan vara ett sätt att öka patientsäkerheten. 

Personal blir i takt med träning och erfarenhet bättre på att kunna hantera risker i sitt 

arbete (Ingvarsdottir & Halldorsdottir 2017). 

2.5 Oväntade händelser 
I arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

framkommer att oväntade situationer som kan uppstå i arbetet med människor inom 

vård- och omsorg ofta innebär risker. Dagens operationssjukvård ställer höga krav 

på effektivitet och produktivitet, vilket kan leda till oväntade händelser och 

därigenom äventyra patientsäkerheten (Ingvarsdottir & Halldorsdottir 2017).  

2.5.1 Definition 

Oväntade händelser kan definieras som avvikelser från fastlagd planering och 

innebär att planer måste ändras och improviseras i förhållande till den uppstådda 

situationen. Uppkomsten av oväntade händelser i samband med kirurgiska ingrepp 

ökar även risken för komplikationer och mänskliga fel (Rasmussen & Torjuul 

2012). Melby & Toussaint (2011) menar att oförutsedda händelser är en del av det 

kliniska arbetet och vårdpersonalen arbetar ständigt med strategier för att hantera 

dessa situationer. 

 

På en operationssal kan mycket hända. Någon i operationsteamet kan plötsligt bli 

sjuk, teknisk utrustning kan börja krångla och sluta fungera eller en rutinmässig 

operation som verkar okomplicerad kan övergå till livräddande åtgärder. Oväntade 

händelser definieras i denna studie som när en situation frångår det förväntade, eller 

när det förväntade förloppet störs av något oväntat och kräver nya 

ställningstaganden av operationssjuksköterskan.  

2.5.2 Tidigare forskning om oväntade händelser på operationssalen 

I samband med ett kirurgiskt ingrepp kan många faktorer påverka det intraoperativa 

arbetet. När oväntade händelser sker på operationssalen, men arbetet trots detta 

flyter på, bedöms det kunna bero på personalens kompetens och medvetenhet, samt 

förmåga att kunna improvisera, göra nya planeringar och lösa problem tillsammans. 

Dessa förmågor beskrivs som utvecklade hanteringsstrategier vid oförutsägbara 

händelser (Melby & Toussaint 2011). I samband med brådskande situationer 

betonas vikten av tillgång till rutiner, checklistor och inarbetade procedurer, men att 

även förmågan att vara flexibel och att kunna improvisera är av stor betydelse när 

oväntade situationer inträffar och tillgängliga rutiner inte är möjliga att följa 

(Rasmussen & Torjuul 2012). Avbrott och störningar definieras i en studie som 

oförutsedda händelser vilka distraherar eller avbryter teammedlemmar från sina 

arbetsuppgifter (Antoniadis, Passauer-Baierl, Baschnegger & Weigl 2014). 

Telefoner som ringer, tekniska problem eller att en patients tillstånd som plötsligt 

blir instabilt är olika faktorer som påverkar ett operationsteams stressnivå (Arora et 

al. 2010). Avbrott av dessa slag kan leda till att personalen presterar sämre, vilket i 
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sin tur kan innebär förlängda operationstider (Ingvarsdottir & Halldorsdottir 2017). 

Operationer som varar länge innebär en ökad risk för patienten (Hansen & Synnøve 

Brekken 2012), och har en inverkan på operationssjuksköterskors upplevelse av 

stress (Sonoda, Onozuka & Hagihara 2017).  

Under robotkirurgi har byte av instrument eller fel instrument identifierats som 

distraktioner och ju mer omfattande störningsfrekvensen är desto mer distraherad 

blir operationspersonalen (Weber, Catchpole, Becker, Schlenker & Weigl 2018). 

Forskning menar att när fel uppstår med utrustning och när det förekommer 

störningsmoment i arbetsmiljön har det en negativ inverkan på teamets funktion 

(Antoniadis et al. 2014). Brister i kommunikationen och informationsöverföringen 

är en risk för patientens säkerhet och när störande moment uppstår som avbryter 

personalens tankeprocess kan det leda till att tankefel uppstår och resultera i 

vårdskador (Öhrn 2013). En studie som undersökt sambandet mellan stora och 

mindre avbrott i operationssalen, visar på att i takt med ökad frekvens av mindre 

avbrott ökar även förekomsten av större (Joseph et al. 2019). Annan forskning 

menar att kirurgiska fel som uppstår under ett ingrepp kan kopplas till störningar 

och distraktioner i det intraoperativa arbetet (Wiegmann, ElBardissi, Dearani, Daly 

& Sundt 2007).  

3 Teoretisk referensram 

En teoretisk referensram ska väljas utifrån studiens syfte och det ska finnas tydlig 

koppling till problemområdet när den teoretiska referensramen väljs (Henricson 

2017). Oväntade händelser kan innebära risker för patienten och därav har 

patientsäkerhet valts som teoretisk referensram. Vårdvetenskapen finns till för att 

generera kunskap om hälsa och vårdande och ska inom vården användas på ett 

sådant sätt som bidrar till patientens hälsa på bästa sätt. Det åligger vårdarens ansvar 

och skyldighet att inhämta och använda den bästa och senaste kunskapen för att 

erbjuda patienten en god vård, då det inom vårdvetenskapen är patienten som är det 

främsta fokuset (Dahlberg & Segesten 2010).  

3.1 Patientsäkerhet 
Att vara patient innebär att befinna sig i ett utsatt läge, både vad gäller sin ställning i 

sjukvårdsorganisationen, att vara hjälpbehövande och kunskapsmässigt i en 

vårdmiljö med avancerad teknisk utrustning och behandlingar (Dahlberg & Ekman 

2017). Vårdpersonalen ska arbeta utifrån de lagar och författningar som är aktuella 

för att på så sätt stärka patientens ställning i vården (Öhrn 2013). Enligt hälso – och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30, kap 5, § 1) ska patienten tillgodoses trygghet och 

säkerhet. Trots detta drabbas omkring var tionde patient inom den somatiska vården 

av en vårdskada, vilket förutom mänskligt lidande även medför ökade kostnader för 

samhället. Varje patient och dennes vårdsituation är unik och innebär därmed en 

ökad risk för att oförutsedda händelser kan ske. Dessa riskmoment kan i sin tur leda 

till att en skada inträffar (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

 

För att kunna bedriva en patientsäker vård krävs det att de åtgärder som genomförs 

utgår från evidensbaserad kunskap (Öhrn 2013). Denna kunskap innebär i sin tur att 
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de vidtagna handlingarna baseras på den bästa tillgängliga vetenskapen i 

kombination med vårdgivarens kliniska erfarenhet samt patientens önskemål och 

behov (Johansson & Wallin 2013). Enligt Socialstyrelsen är patientsäkerhet förenat 

med god vård och ett sätt att säkerställa kvaliteten inom hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen 2017).  

Den kirurgiska patienten, befinner sig i en utsatt och sårbar situation, där 

operationspersonalens agerande är avgörande för hur patienten klarar ingreppet 

(Martinsen 2012). Under den intraoperativa fasen åligger det 

operationssjuksköterskans ansvar att undvika faror samt skydda patienten från 

potentiella skador (Lindwall & von Post 2008). Oväntade händelser och allt det som 

avviker från det normala och förväntade är förenat med en ökad risknivå 

(Bäckström 2012). En vårdskada har inträffat om patienten utsatts för lidande, 

kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om 

korrekta åtgärder hade givits patienten (SFS 2010:659). Tydliga riktlinjer, ett 

organiserat ledarskap, kunskap, kvalificerad personal samt att göra patienten 

delaktig i sin egen vård, är förutsättningar för att kunna säkerställa patientsäkerheten 

inom vården (WHO 2009).  

En operation utvecklar sig inte alltid som förväntat, vilket kan leda till att 

operationen i sig resulterar i komplikationer och vårdskador (Lindh & Sahlqvist 

2012). Om en oväntad händelse inträffar ses detta som en avvikelse inom 

patientsäkerhetsterminologin. En avvikelse kan innebära ett tillbud där det som har 

inträffat, hade kunnat eller har medfört negativa konsekvenser för patienten (Öhrn 

2013). Lindh och Sahlqvist (2012) menar att beslut som behöver fattas under 

tidspress är förenat med en patientsäkerhetsrisk. Det är bland annat 

operationssjuksköterskans uppgift att känna till och vara medveten om potentiella 

risker för patientsäkerheten vilket förutsätter att denne är närvarande i nuet och 

skapar sig en klar bild av det som händer på operationssalen (Martinsen 2012). Om 

förvirring och stress uppstår hos vårdpersonalen eller när avvikelser från rutiner 

görs finns en risk att situationsnärvaron brister och patienten utsätts därmed för fara 

(Lindh & Sahlqvist 2012). 

4 Problemformulering 

Operationssalen är en riskfylld vårdmiljö och patienten befinner sig i en sårbar 

situation på operationsbädden. Oväntade händelser på operationssalen kan inträffa 

när som helst och påverka det intraoperativa arbetet. Forskning visar på att 

distraktioner på operationssalen bidrar till stress och att fel kan uppstår, vilket i sin 

tur påverkar patientens säkerhet och trygghet. Händelser som en oväntad blödning 

eller medicinteknisk apparatur som inte fungerar kan äventyra patientsäkerheten. 

Operationssjuksköterskan ska kunna hantera olika komplexa omvårdnadssituationer, 

både akuta och elektiva, samt kunna agera under tidspress vid uppkomst av 

oväntade händelser. Att vara väl förberedd och ha god framförhållning inför en 

operation är viktigt som operationssjuksköterska för att kunna erbjuda en god och 

säker vård. Att utveckla kunskaper om operationssjuksköterskans kompetens, 

upplevelser och erfarenheter av att vårda bidrar till att patienterna får en bättre och 

därmed trygg vård för patienten. Det råder brist på forskning om oväntade händelser 
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på operationssalen och hur operationssjuksköterskan upplever och hanterar dessa. 

Vad upplevs som en oväntad händelse? Kan oväntade händelser leda till negativa 

känslor hos operationssjuksköterskan? Hur handskas operationssjuksköterskan med 

oväntade händelser och upplevs det påverka patientsäkerheten? Med denna studie 

har författarna för avsikt att öka förståelsen för operationssjuksköterskans 

upplevelse vid en oväntad händelse och belysa vilka faktorer som är av betydelse 

för att bibehålla patientsäkerheten i dessa situationer. 

5 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av 

oväntade händelser på operationssalen.   

6 Metod 

6.1 Design 
Studien genomfördes med kvalitativ metod med induktiv ansats. När en induktiv 

ansats används i en kvalitativ studie, innebär det att undersökningen och 

forskningsobjektet inte är förankrad i någon förutbestämd och vedertagen teori. 

Studien baseras på det empiriska material som är kopplat till den specifika 

situationen, tidpunkten och den grupp människor som undersöks (Patel & Davidson 

2011). Kvalitativ forskning syftar till att nå en djupare förståelse för mänskliga 

beteenden och anledningarna till beteendet (CTI Reviews 2016). Kvalitativ metod 

lämpar sig bra för att undersöka den vårdandes upplevelser av något och strävar 

efter att förstå innebörden av företeelsen. Ansatsen syftar till att studera saker i dess 

naturliga miljö och samla in data, i detta fall genom intervjuer, för att sedan leda 

fram till tankar och hypoteser (Greenhalgh 2012). 

6.2 Urval 
Totalt sex olika operationsavdelningar tillfrågades via mail om intresse för 

deltagande i studien. Av dessa var det slutligen två operationsavdelningar på två 

olika sjukhus i södra Sverige som visade intresse för medverkan. Skriftligt 

godkännande erhölls från verksamhets- och avdelningschefer, se bilaga 5. 

Tillsammans med förfrågan skickades även kortfattad information om studien. Ett 

bekvämlighetesurval utifrån lämpliga informanter genomfördes, genom att 

potentiella informanter, efter att ha fått information om studien fick söka upp 

författarna och delge sitt samtycke (Polit & Beck 2017). På den ena 

operationsavdelningen gav avdelningschefen förslag på möjliga informanter och 

dessa fick information om studien skickad till sig via mail. Två dagar bestämdes då 

intervjuerna skulle genomföras på avdelningen och de operationssjuksköterskor som 

fått information skickad till sig och som var i tjänst fick då möjlighet att söka upp 

författarna för deltagande. På den andra operationsavdelningen presenterade 

författarna studien muntligt och skriftligt under en arbetsplatsträff och därefter 

planerades en dag som intervjuerna skulle genomföras på utifrån verksamhetens 

möjligheter. De som var i tjänst denna dag och som önskade medverka fick söka 

upp författarna. Det var totalt åtta operationssjuksköterskor som lämnade skriftligt 
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samtycke om medverkan, där informanterna var fördelade lika på de två berörda 

avdelningarna. Samtliga informanter var kvinnor och yrkeserfarenheten som 

operationssjuksköterskor varierade mellan 3 och 37 år, vilket resulterade i ett 

medelvärde på 23 år. Inklusionskriterierna för studien var att informanterna skulle 

ha arbetat i minst två år inom yrket. Sjuksköterskan anses som kompeten efter två 

till tre års arbete under liknande omständigheter (Benner 1993). 

6.3 Datainsamling 
Enskilda semistrukturerade intervjuer genomfördes i denna studie. 

Semistrukturerade intervjuer lämpar sig för att detaljerat kunna studera ett ämne 

(Greenhalgh 2012) och innebär att intervjuer genomförs med hjälp av en 

intervjuguide som berör det område som författarna avser att undersöka, med en 

möjlighet att kunna ställa följdfrågor. Metoden avser att få all nödvändiga data inom 

ämnet och möjliggör även för informanten att berätta fritt om sina upplevelser (Polit 

& Beck 2017). Frågorna som ställdes var öppna för att på så sätt ge 

operationssjuksköterskan möjligheten att berätta fritt om sina upplevelser och 

tankar. För intervjuguide se bilaga 1. Intervjuerna genomfördes i nära anslutning till 

operationsavdelningarna och spelades in med smartphones. Båda författarna var 

aktiva med att ställa intervjufrågor under samtliga intervjuer samt förde 

anteckningar vid behov. De två första intervjuerna som genomfördes var pilotstudier 

och inkulderades i studien.  

6.4 Dataanalys 
Intervjumaterialet analyserades utifrån Graneheim & Lundmans (2004) latenta 

kvalitativa innehållsanalys. För att skapa en förståelse för människors berättelser 

och för att upptäcka företeelser, låg denna analysmetod till grund för bearbetningen 

av data och utformandet av studieresultatet. Denna typ av analysmetod är vanlig vid 

granskning och tolkning av inspelade intervjuer (Lundman & Graneheim 2017). 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som analyserar berättande data för att hitta 

teman och mönster och på så sätt identifiera kärnan i det material som analyseras. 

Det är viktigt att data transkriberas korrekt och att texten återspeglar intervjuerna 

(Polit & Beck 2017). 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades noggrant och ordagrant inför 

dataanalysen. Patel & Davidsson (2011) menar att det vid kvalitativa studier finns 

en risk att transkriptionsprocessen påverkas av författarnas misstolkning. För att 

stärka trovärdigheten i studien är det betydelsefullt att en medvetenhet och 

reflektion finns om hur det insamlade materialet hanteras. Intervjuerna lästes 

upprepade gånger av båda författarna för att på så sätt skapa en god uppfattning av 

innehållet. Enligt Polit & Beck (2017) kan mening och förståelse för materialet 

uppstå genom en noggrann och medveten textgranskning. Med latent innehåll 

menas att det underliggande budskapet i texterna identifieras genom analys och 

tolkning. Detta görs på så sätt att det insamlade intervjumaterialet bryts ner i mindre 

enheter. Domäner identifieras och materialet delas in i meningsenheter, vilka 

kondenseras för att göra materialet kortare och mer hanterligt. Därefter abstraheras 

det kondenserade materialet och förses med koder (Lundman & Graneheim 2017). 

Författarna skapade en tabell där meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, 

sub-kategori, kategori och tema bestod av en egen kolumn. Ur den transkriberade 
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texten infogades meningsenheter in i tabellen som svarade på syftet och hade ett 

gemensamt budskap. Därefter kondenserades meningsenheten utan att mista 

väsentligt innehåll. Det mest väsentliga i den kondenserade meningsenheten 

abstraherades och bildade en kod, vilken sammanfattade texten i den kondenserade 

meningsenheten. Alla koder skapades innan processen gick vidare till utformandet 

av sub-kategorier. Koderna som var synonyma grupperades och sedan skapades 

sub-kategorier. Sub-kategorier delades sedan in i kategorier. Kategoriernas 

underliggande betydelse, det vill säga det latenta innehållet, bands ihop med de 

teman som framträdde (Graneheim & Lundman 2004). Se bilaga 6 för 

analysprocess. Enligt Danielsson (2017) skapas med fördel koder för allt 

intervjumaterial innan den vidare analysen för att på så sätt få en tydligare bild av 

närbesläktade koder. 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
När en intervjustudie genomförs ska den enskilda individen skyddas samtidigt som 

forskningen ska vara av god kvalitet. Forskningsetiskt övervägande är därför en 

viktig del av forskningen. Helsingforsdeklarationen utgör en stor del av de 

forskningsetiska principerna och reglerar de etiska konflikter som medicinsk 

forskning kan leda till (Ejlertsson 2019). Helsingforsdeklarationen tar upp att 

försiktighetsåtgärder måste vidtas för att skydda personers integritet och deras 

personuppgifter. Deltagande i medicinsk forskning måste vara frivilligt. Efter att ha 

säkerställt att den potentiella uppgiftslämnaren förstått informationen måste 

samtycke ges, helst skriftligen. Om samtycket inte kan uttryckas skriftligen, måste 

det icke-skriftliga medgivandet formellt dokumenteras och bevittnas. Den 

potentiella uppgiftslämnaren i studien ska informeras om rätten att vägra att delta i 

studien eller att dra tillbaka samtycket för att delta när som helst utan påtryckning 

(World Medical Association 2013). Vetenskapsrådet (1990) har sammanställt fyra 

vägledande forskningsetiska principer som författarna inför denna studie har utgått 

från. Principerna utgör normer för förhållandet mellan uppgiftslämnare och 

forskningsperson. Informationskravet innebär att studiens syfte ska presenteras samt 

vilka villkor som föreligger vid deltagande. Eventuella risker eller obehag som kan 

uppkomma i och med studien ska delges. Samtyckeskravet innebär att samtycke 

alltid ska inhämtas av forskaren och samtycket kan när som helst dras tillbaka. Detta 

ska ske utan att ifrågasättas. Enligt konfidentialitetskravet ska lagrade uppgifter 

förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan komma åt uppgifterna samt att 

en enskild individ inte ska kunna identifieras. Insamlade uppgifter ska användas 

endast för ändamålet, det vill säga forskningen, enligt nyttjandekravet.  

 

Information om studien mailades ut till möjliga informanter. Informationsbrevet 

innefattade förutom kontaktinformation till författarna information om syftet med 

studien, frivilligt deltagande, samt rätten av avbryta deltagandet när som helst under 

studien utan påtryckningar och att data kommer att hanteras konfidentiellt. Ett 

beroendeförhållande kan ha förelegat mellan författarna och informanterna, då en av 

operationsavdelningarna har besökts tidigare i samband med fältstudieveckor. 

Samtyckesformulär delades ut till samtliga informanter för underskrift innan 

intervjun påbörjades, se bilaga 4. Samtyckesformulär förvarades så att endast 

författare och handledare hade tillgång till dem. 
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I offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 24:e kapitlet, sekretess till skydd 

för enskild inom forskning och statistik, står att “sekretess gäller för uppgift i en 

upptagning som har dialektologiskt eller etnologiskt innehåll och som har gjorts 

eller anskaffats för vetenskapligt ändamål, om det kan antas att den som har lämnat 

uppgiften eller som uppgiften avser eller någon närstående till denne lider men om 

uppgiften röjs […]”. Intervjun genomfördes enskilt i ett rum i anslutning till 

operationsavdelningen. Inspelningarna av intervjuerna och transkriberingarna 

förvarades så att endast författarna hade åtkomst till dem. Studien anses kunna vara 

till nytta då den kan ge en ökad förståelse för operationssjuksköterskans upplevelse 

av oväntade händelser, vilka resurser som då önskas, samt vilka eventuella risker en 

oväntad händelse innebär för patientsäkerheten. Risken med studien anses som låg 

eftersom resultatet presenteras anonymt då samtliga intervjuer kodades och inga 

personuppgifter presenteras. Eventuella risker med studien var att frågor kunde 

missuppfattas eller uppfattas negativt av informanter och på så sätt ge upphov till 

olika känslor, såsom att de kände sig kränkta. Dock upplevdes detta inte av 

författarna någon gång under studien. En etisk egengranskning genomfördes enligt 

Linnéuniversitets granskningsmall, se bilaga 2. Efter egengranskningen bedömdes, 

tillsammans med handledare, att granskning av Etikkommitén Sydost inte var 

nödvändigt. Risken för att informanternas identitet skulle röjas ansågs som låg då 

inga personuppgifter samlades in eller videoinspelningar genomfördes. 

7 Resultat 

Det analyserade intervjumaterialet har utmynnat i 3 teman; Tryggheten i sig själv 

och hos andra, Upplevelsen av att bevara eller förlora kontrollen och 

Känslomässiga aspekter av oväntade händelser. 

7.1 Tryggheten i sig själv och hos andra 
För att hantera oväntade händelser på operationssalen framträdde trygghet som 

avgörande för hur situationerna upplevdes av operationssjuksköterskan. Tryggheten 

kunde vara både inom teamet som helhet och i den tillägnade yrkeserfarenheten.  

7.1.1 Teamet som verktyg 

När oväntade händelser inträffar på operationssalen har teamet en viktig betydelse 

för hur operationssjuksköterskan upplever situationer. Ett väl fungerande samarbete 

leder till att situationer av olika slag kan hanteras med ro och effektivitet, medan en 

teamsammansättning där personalen arbetar i olika riktningar leder till frustration. 

När operationssjuksköterskan känner tillit och förtrogenhet till sina kollegors 

erfarenheter och kunskaper inger detta en trygghet och säkerhet i att problem kan 

lösas tillsammans. När denna trygghet och säkerhet inte finns till sina kollegor kan 

det upplevas som stressande och ovisst att arbeta tillsammans med dem. Det är 

viktigt att kollegorna som man arbetar tillsammans med är förtrogna med de 

arbetsuppgifter som de ställs inför för att på så sätt kunna hantera oväntade 

händelser. Ett familjärt team med en gedigen erfarenhet är faktorer som gör att man 

litar på varandra och en teamsammansättning av detta slag gör att man förstår 

varandra och man behöver därmed inte säga så mycket när något händer. 

Operationssjuksköterskan upplever att vid oväntade händelser vet alla i teamet vad 
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de ska göra. När resurser finns tillgängliga på avdelningen upplever 

operationssjuksköterskan en trygghet i att oförutsedda händelser alltid går att 

hantera och lösa.  

“De flesta som jobbar där har varit där väldigt länge och vet precis vad man 

behöver och det finns ju vissa, vissa av undersköterskor behöver jag ju aldrig säga 

till att nu vill jag ha mer dukar..de ser det, man bara får det. Och den känslan, när 

det fungerar, det är underbart!” Intervju 1 

Vidare upplevs trygghet när det finns en tydlig kommunikation och där teamet 

uppmärksammar varandra på förändringar och varningstecken hos patienten. 

Frustration upplevs om kommunikationen är bristfällig. Tryggheten kommer även 

till uttryck genom det stöd som teammedlemmarna bistår med till varandra. När 

oväntade händelser uppstår som direkt berör patienten kan det medföra att 

operationssjuksköterskan tappar fokus från själva operationen genom att bli fixerad 

vid det som har hänt. I dessa situationer finns det en känsla av att medlemmarna i 

teamet har en förståelse för varandra och att man får stöttning genom att någon i den 

stunden tar mer ansvar eller försöker hjälpa kollegan. Att kunna räkna med sina 

kollegor ses som en betydelsefull aspekt av hur oväntade händelser upplevs.  

“För man behöver inte uppfinna hjulet. Det kan vara någon annan som varit med 

om den händelsen” (Intervju 7) 

7.1.2 Förvärvad yrkeserfarenhet 

Oväntade händelser upplevs på olika sätt beroende på erfarenhets- och 

kunskapsnivå. När trygghet och vana i yrkets grunder saknas upplevs oväntade 

händelser som hinder i det fortsatta arbetet och kan leda till en känsla av stress. Som 

ny inom yrket finns inte oväntade händelser med i beräkningarna, men efter 

utvecklad yrkeserfarenhet och trygghet i sin profession går alltid sjuksköterskan in 

på operationssalen med en reservplan. Grubblerier som kan uppstå vid en oväntad 

situation, såsom om man agerat korrekt, uppges vara vanliga som oerfaren inom 

yrket men att man med åren lär sig att inte bära med sig det. Att som ny 

operationssjuksköterska ställas inför en akut situation som är oväntad, uppfattas som 

påfrestande, men detta uppges avta med växande yrkeserfarenhet. Att utsättas för 

nya situationer som man inte har tidigare erfarenhet av upplevs kunna påverka 

patientsäkerheten negativt. Oväntade händelser upplevs kunna hanteras med ro hos 

den erfarna operationssjuksköterskan och det finns en inställning att det får ta den 

tid som krävs för att lösa en oväntad händelse som uppkommit. Flera års 

yrkeserfarenhet och samlad kunskap är faktorer som kan möjliggöra en ständig 

beredskap inför händelser som frångår det planerade. Det finns hela tiden i tankarna 

att läget kan förändras snabbt och hos den erfarna finns en vetskap om att problem 

som eventuellt kan uppstå går att lösa, vilket inger lugn.  

“Jag har en liten förberedelse på hur det brukar se ut så eftersom man har 

erfarenhet då... så då kan jag nog tänka att det finns lite olika scenarier och jag tror 

man gör det omedvetet lite i huvudet att man har tre-fyra olika scenarier…” 

(Intervju 2) 

Tillägnad yrkeserfarenhet inom yrket upplevs bidra till kunskapen och förmågan att 

se möjliga utgångar under en operation. Efter att ha varit med om och sett flera 
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operationer är det lättare att förutse händelser. Erfarenheten bidrar också till att 

oväntade händelser hanteras utan större reflektion och istället sker per automatik. 

Operationssjuksköterskans perspektiv vidgas med tiden och bidrar till ett breddat 

seende och helhetstänk, vilket ökar tryggheten i att kunna bemästra de flesta 

situationer som kan uppstå intraoperativt. Vid en oväntad akut händelse upplevs 

erfarenheten leda till förmågan att se utöver sin egen profession, och istället se om 

det finns behov av stöd inom andra områden. Trots att lösningen på ett problem inte 

alltid är tydligt upplevs situationen som kontrollerad.  

“...och med åren så lär man ju sig även om jag inte har någon aning om det så löser 

det sig…det löser sig alltid på ett eller annat vis och det brukar bli bra” (Intervju 6) 

Trygghet i sin egen professionella yrkesroll innebär att operationssjuksköterskan 

lättare kan fokusera på att lösa en uppgift utan att bli påverkad. Professionell 

utveckling beskrivs som en process som inkluderar lärdom av sitt handlande. När de 

bästa förutsättningarna inte kan uppnås vid hantering av oväntade händelser 

framkommer en vilja att lära och förbättra sig till nästa gång.  

“vi utgår från det som händer nu…nästa gång...det är om det är om nått händer och 

inte förberett och då är jag lite så känner mig inte bra då är det läxa till nästa gång 

så nästa gång gör jag rätt kanske…” (Intervju 4) 

7.2 Upplevelsen av att bevara eller förlora kontrollen 
Vid oväntade händelser beskrev operationssjuksköterskan en önskan om att 

bibehålla kontrollen. Detta möjliggjordes genom att bevara lugnet, ha beredskap och 

vara aktiv och närvarande under operationen samt ha kontroll över sina 

ansvarsområden. Ovisshet, avbrott och bristande möjlighet att förbereda sig gav en 

känsla av förlorad kontroll. 

7.2.1 Strategier för beredskap 

Inför varje operation har den erfarna operationssjuksköterskan alltid en tanke på att 

något oväntat kan uppstå i samband med ingreppet. Det anses ingå i 

yrkesprofessionen att alltid vara beredd på det oförutsedda och för att kunna bevara 

kontrollen garderar sig operationssjuksköterskan genom att mentalt och praktiskt 

förbereda sig på olika scenarion. När operationssjuksköterskan har tillägnat sig 

kunskap om patienten och dennes operation rustas hon med olika scenarion som kan 

uppstå och upplever då att hon kan hantera situationen kontrollerat. Utifrån kunskap 

om patienten och operationen förbereds salen med utrustning och material så det 

finns tillgängligt om en nödsituation skulle uppstå. Andra strategier för att kunna 

bevara kontrollen intraoperativt är att tillsammans med andra professioner göra 

genomgångar av händelseförloppet för att på så sätt veta och vara beredd på vad 

som behöver göras om det skulle hända något. Genom ständig beredskap och 

förberedelse på det oväntade ses oväntade händelser som väntade.  

“...men man försöker ju, eller iallafall jag att mentalt tänka igenom situationer att 

ja men vad kan hända här och vad gör jag då? Så att man ändå har resurser och 

sånt för att kunna hantera de situationerna...” (Intervju 8) 

Trots att det föreligger förväntningar på att snabba förändringar kan uppstå i det 

dagliga arbetet kan det i vissa fall betraktas som oväntade inslag i yrket. När 
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operationssjuksköterskan snabbt behöver ställa om i tanken och det föreligger 

bristande möjlighet att förbereda sig mentalt kan detta framkalla stresspåslag. När 

en känsla av ovisshet finns inför det som väntar har inte operationssjuksköterskan 

den kontroll över situationen som hon önskar. 

“...det också en sån oväntad grej som kommer när man ligger sover, då vet man inte 

vad det är, det kan vara en bilolycka och det är ganska traumatiskt när de kommer 

in med en patient då...” (Intervju 2) 

Operationssjuksköterskan försöker ständigt vara aktiv under operationen för att 

snabbt kunna agera när det krävs. Genom att hålla sig uppdaterad och vara 

uppmärksam på händelseförloppet under operationen upplever 

operationssjuksköterskan att de lättare kan förutse vissa händelser och har då 

kontroll över situationen när det inträffar något oväntat. När nöden kräver finns en 

impuls av att hjälpa till där det behövs vilket kan innebära att lämna det sterila fältet 

för att utföra uppgifter över sin egen profession. Det finns en vilja att leda och 

delegera i en stressad situation för att få arbetet att komma framåt. När oväntade 

komplikationer uppstår under operationen upplever operationssjuksköterskan att 

hon fokuserar och kan ignorera mindre problem runt omkring. Oavsett 

omständigheterna upplever operationssjuksköterskan att hon är tvungen att agera för 

att bevara kontrollen och när nöden kräver känner operationssjuksköterskan att hon 

måste testa sig fram till en lösning. 

 
“När det händer så tänker man ju oftast inte så mycket utan man försöker 

bara…hur gör jag då? Då gör jag så eller så gör jag så...och det blir nog fel så då 

gör jag så istället...då har man inte så mycket tid till eftertanke så att säga utan man 

försöker lösa det” (Intervju 6) 

7.2.2 Bevarat lugn 

Fördröjningar och väntan kan uppstå till följd av ett oväntat problem som uppstår på 

operationssalen. En känsla av stress kan då infinna sig i väntan på att problemet ska 

lösa sig. Det finns en upplevelse av att stress kan överföras till övriga professioner i 

teamet och att det inte tjänar något till att stressa upp sig vid en oväntad händelse. 

Det finns en föreställning om att det uppskattas mer att arbeta tillsammans med en 

lugn och kontrollerad kollega. Förmågan att kunna bevara lugnet och lyssna till den 

rådande planeringen om vad som ska göras framkommer vara viktigt för det vidare 

arbetet med patienten. Det upplevs finnas en förväntan på operationssjuksköterskan 

att kunna hantera en uppkommen situation. En risk för att bli hämmad i sitt 

tänkande och inte se lösningar på problem lika tydligt kan föreligga om man blir 

stressad i en akut situation. Fel som uppkommer på operationssalen beskrivs kunna 

ha enkla lösningar, såsom att sätta i sladden till en apparat. Att hålla sig lugn och 

vara tydlig i sin kommunikation upplevs gynna det intraoperativa arbetet då det 

annars kan bli ostrukturerat. Dock framkommer att det inte alltid är möjligt att inte 

bli uppjagad som till exempel vid ett akutlarm.  

“Det känns som att en minut är väldigt lång, om man väntar på någonting, så kan 

det vara lite. Det kan var lite jobbigt tycker jag, att det tar lång tid innan det 

kommer in” (Intervju 2) 
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7.2.3 Avbrott i det dagliga arbetet 

Oväntade händelser beskrivs av operationssjuksköterskan kunna vara av olika slag 

och därav kan det variera hur de upplever dessa typer av situationer. Händelser i 

form av problem med teknisk apparatur eller att nödvändiga instrument och material 

inte finns tillgängliga på operationssalen, orsakar stress och frustration. Dessa 

situationer innebär att det blir avbrott i det intraoperativa arbetet och efter upprepade 

avbrott kan det leda till att operationssjuksköterskan tappar gnistan. Dessa 

situationer upplevs som oväntade eftersom operationssjuksköterskan utgår från att 

saker ska finnas på plats och att utrustning ska fungera. Operationssjuksköterskan 

behåller kontrollen vid oväntade händelser som innebär avbrott genom systematisk 

problemlösning och flexibilitet. 

“Vi skulle ha gjort klart med företaget att vi skulle få protesdelen. Den levererades 

inte. Och vi kunde ju inte starta operationen förrän vi visste att vi hade protesdelen. 

Så det fördröjde ju väldigt mycket också då. Det var ju väldigt frustrerande.” 

(Intervju 5) 

7.2.4 Att säkra sina ansvarsområden 

När oväntade händelser inträffar på operationssalen har operationssjuksköterskan 

olika åtgärder som genomförs för att säkerställa sina ansvarsområden. Vi en oväntad 

händelse beskrivs det hur operationssjuksköterskan tar ansvar för sina 

arbetsområden genom att säkerställa att dessa inte har orsakat skada hos patienten 

och för att få en bild av hur hon kan bidra till situationen. Oväntade händelser där 

omvårdnaden inte uppfyller alla kriterier för patientsäker vård upplevs det som en 

potentiell risk för patienten. Operationssjuksköterskans ansvar för patienten uttrycks 

genom en önskan om att ha en större överblick än vad som är möjligt under 

operationen.  

“Som op.syrra ser man ju inte heller om man står på sterilsidan om en arm trillar 

ner eller sådär. Då känner man sig lite sådär frustrerad att man inte har liksom 

kollen. Hade jag fått önska så hade jag fått varit sån här kameleont. “(Intervju 7) 

När omständigheterna i arbetet, på grund av en akut och oväntad händelse innebär 

att inte kunna ha kontroll över de rutiner och standarder som 

operationssjuksköterskan vanligtvis förhåller sig till kan detta upplevas som jobbigt, 

då hygien och sterilitet inte kan upprätthållas eller när vårdetiska principer är 

tvungna att överträdas. Vid oväntade händelser betonas den prioritering som 

behöver göras och i dessa fall handlar det om att rädda patientens liv, vilket 

betraktas som den yttersta säkerhetsåtgärdern. Med ett ökat fokus på 

arbetsuppgifterna och problemlösning kan operationssjuksköterskan behålla 

kontrollen när en situation förändras snabbt och blir dramatisk. 

“...så visst det känns ju inte jättesäkert att operera då en patient på en sal som inte 

är en operationssal, ventilation och sånt...” (Intervju 8) 

7.3 Känslomässiga aspekter av oväntade händelser 
Oväntade händelser som påverkade patienten negativt berörde 

operationssjuksköterskan och i vissa fall kunde hon uppleva otillräcklighet. 

Oväntade händelser betraktades som ett positivt inslag i yrket då det bidrog till 

spänning och arbetsglädje. 
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7.3.1 Stimulans i yrket 

Efter att ha varit med om upprepade och många olika typer av oväntade händelser i 

sitt arbete bidrar det till att operationssjuksköterskan känner en säkerhet och kan 

istället uppleva spänning inför det oförutsedda. Att möta nya saker på arbetet, trots 

att det innebär en svårt sjuk traumapatient, upplevs kunna bidra till spänning i 

vardagen. Vetskapen om att läget plötsligt kan bli något annat uppges vara en av 

anledningarna till att man valt att arbeta som operationssjuksköterska. När man med 

tiden har samlat på sig professionell erfarenhet visar det sig att en oväntad händelse 

kan tas emot med upprymdhet. Tryggheten i yrkesrollen gör det möjligt att njuta av 

arbetets oförutsedda gång och skapar på så sätt arbetsglädje. Detta beskrivs vara en 

av anledningarna till att man inte tröttnar på yrket. Arbetet beskrivs som roligare när 

det händer saker man inte räknar med än när det går helt enligt plan. Upptäckten av 

att befinna sig där det händer och att ha presterat över sina egna förväntningar 

beskrivs som en kick i arbetslivet och skapar en kärlek till yrket. 

“...hur ska jag säga nu utan att det låter illa, en del av, en del av charmen med det 

här arbetet att det kan hända saker” (Intervju 3) 

“...och så är det så roligt att vara mitt i centrum där det händer. Bara det är 

spännande.” (Intervju 5) 

7.3.2 Att inte räcka till för patienten 

När det inte finns tillräckliga personalresurser kan detta leda till att 

operationssjuksköterskan får bredda sitt fokus för att kunna utföra flera uppgifter 

samtidigt. Upplevelsen av att befinna sig i denna situation medför en känsla av 

otillräcklighet och en svårighet i att utföra sina ansvarsuppgifter på ett adekvat sätt. I 

situationer som kräver snabb handling finns inte samma möjlighet till förberedelse 

och tillfällen när operationssjuksköterskan upplever att förberedelserna inte är 

tillräckligt bra kan bidra till dåligt samvete över hur man har genomfört sitt arbete. 

Även i situationer då operationssjuksköterskan känner att de inte har haft en dialog 

med de övriga i teamet upplevs det att man inte har presterat sitt bästa. I efterhand 

kan operationssjuksköterskan rannsaka sitt eget och teamets handlande. 

Operationssjuksköterskan betonar även vikten av att inte skuldbelägga sig själva när 

oväntade händelser uppstår på operationssalen och särskilt vid tillfällen då det 

innebär att patienten råkar illa ut.  

“Det kan ju bli så att man funderar på ”tog jag rätt beslut?” valde jag rätt? Tog 

jag fram rätt saker eller? I rätt ordning eller borde jag tänkt på ett annat vis eller 

så?” (Intervju 6) 

7.3.3 Att bli berörd av tragisk utgång 

Det finns en positiv upplevelse av när det sker akuta förändringar under 

operationen, men det betonas att operationssjuksköterskan inte önskar att patienten 

ska drabbas negativt på något sätt. Oväntade händelser där patienten råkat illa ut 

eller till och med avlider påverkar operationssjuksköterskan känslomässigt. När 

operationen inte går som planerat och patienten avlider till följd av den upplevs som 

ledsamt. Upplevelsen av tragiska och oväntade händelser berör 

operationssjuksköterskan på olika sätt. Förmågan att ha distans till det inträffade 

beskrivs som viktig för att kunna arbeta vidare, dock framkommer att vissa inte 

klarar av detta och att situationer som berört mycket kan vara svårt att komma över. 
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Situationer som särskilt berör operationssjuksköterskan är när barn är drabbade eller 

vid urakuta snitt som inte går som planerat. 

“...vi har haft något fall med nått barn som har dött här... och det är ju fruktansvärt, 

det sitter ju i, i månader efteråt. Speciellt om man har barn i samma ålder som det 

barnet som har dött.” (Intervju 1) 

Efter en oväntad händelse med tragiskt slut upplevs det som att det inte alltid finns 

utrymme att reflektera. Ibland kan akuta operationer avlösa varandra vilket innebär 

att en annan patient behöver snabb vård. Det gör att känslor får läggas åt sidan för 

att kunna fokusera på den nya uppgiften. Det upplevs inte alltid finnas tid för 

eftertanke inför en oväntad händelse utan behovet av att agera snabbt för att göra det 

bästa för patienten är dominerande. 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Val av metod 

Inför denna studie valdes en induktiv design vilket ansågs lämplig då ett fenomen 

förutsättningslöst utan förutbestämda antaganden, i detta fall oväntade händelser, 

skulle studeras i intervjutext. Om en deduktiv ansats hade valts hade en teori varit 

genomgående i arbetet och inte gett ett trovärdigt resultat då en teori hade kunnat 

begränsa författarna (Henricson 2017). Att använda en kvalitativ ansats föreföll 

lämplig då studien hade för avsikt att undersöka förståelsen om innebörden av 

oväntade händelser, det vill säga den levda erfarenheten hos 

operationssjuksköterskan (Henricson & Billhult 2017). En kvantitativ ansats, som 

en enkätstudie med slutna frågor, hade möjligtvis kunnat svara på förekomsten av 

ett begränsat antal upplevelser men inte gett möjlighet att få en djupare förståelse 

för fenomenet. En enkät med öppna frågor hade kunnat ge mer djupgående och 

varierande svar, men möjligheten till följdfrågor hade inte funnits vilket hade kunnat 

begränsa studiens innehållsrikedom. 

8.1.2 Urval 

En förutsättning för en kvalitativ innehållsanalys var att tillägna sig en bredd i 

datainsamlingen. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra kontexter eller situationer. För att underlätta bedömningen av 

överförbarhet är det viktigt att urval, deltagare, datainsamling, analys och de 

omständigheter som utgör kontexten för studien är noggrant beskrivet (Lundman & 

Graneheim 2017). Ett tydligt beskrivet resultat och att trovärdighet och 

tillförlitlighet finns i studien är en förutsättning för att kunna bedöma resultatets 

överförbarhet (Mårtensson & Fridlund 2017). Författarna anser att studiens 

tillvägagångssätt och resultat tydligt beskrivs vilket då ökar överförbarheten. Att 

studien genomfördes på två olika sjukhus som kan ha skillnader i verksamheten 

avseende storlek, akutverksamhet och personalkultur, kunde därmed inverka positivt 

på resultatets trovärdighet samt överförbarhet inom andra vårdkontexter. Antal 

verksamma år inom yrket varierade mellan 3 till 37 år vilket gav möjlighet till en 

insamling av data som representerade både mindre erfaren och mer erfarna 
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operationssjuksköterskors upplevelser av oväntade händelser. Detta ansågs kunna 

stärka överförbarheten och trovärdigheten av studiens resultat eftersom urvalet var 

varierat (Henricson 2017). För att vidga bredden ytterligare hade det möjligtvis varit 

fördelaktigt om även män representerades i studien. Men eftersom kvinnor är 

överrepresenterade inom yrket ansågs detta inte ha någon större påverkan på 

överförbarheten. Urvalskriteriet var att operationssjuksköterskan skulle ha minst två 

års yrkeserfarenhet. Målet med urvalet var att få upplevelser från de som kunde 

betraktas som vana inom yrket (Benner 1993). Urvalskriteriet ansågs inte ha 

begränsat studiens resultat då ingen informant behövde väljas bort till följd av 

inklusionskriterierna. Ett bekvämlighetsurval gjordes, vilket kan ha haft effekten av 

att studien gått miste om värdefulla data från de informanter som var mindre 

benägna att söka upp författarna frivilligt. Samtidigt var chansen stor att de som 

aktivt sökte upp författarna var mer villiga att dela med sig av sina upplevelser. Polit 

& Beck (2017) menar att problemet med ett bekvämlighetsurval är att det kan leda 

till att bredden i urvalet begränsas då detta urval kanske inte ger de mest 

informationsrika källorna.  

 

Inför studien hade författarna som mål att intervjua fem till tio 

operationssjuksköterskor. Totalt åtta informanter kunde inkluderas i studien vilket 

var inom referensramen. Detta ansågs vara en styrka då ett varierat och innehållsrikt 

material kunde samlas in och många slutsatser kunde dras. Antalet informanter ska 

anpassas efter syftet och analysmetoden som ska användas. Ett stort urval kan bidra 

till ett övermäktigt och svåranalyserat resultatmaterial medan ett för litet urval kan 

leda till ett begränsat och innehållslöst resultat (Danielsson 2017). Vid 

undersökningar då individers berättelser är i fokus är urvalet fokuserat på att 

informanterna ska kunna dela med sig av sina upplevelser genom till exempel 

intervjuer. När mindre komplexa fenomen ska undersökas, vilket gjordes i 

föreliggande studie, kan fem till tio intervjuer vara tillräckligt (Dahlberg 2014). 

8.1.3 Genomförande 

Intervjuerna spreds ut under tre dagar. Enligt Dahlberg (2014) föreligger det en risk 

för att blanda ihop det olika intervjuerna om de sker för tätt inpå varandra. Under 

samtliga intervjuer medverkade båda författarna vilket kan ha haft både positiva och 

negativa effekter på genomförandet. När en kvalitativ innehållsanalys görs är det 

viktigt att vid insamlandet av datamaterial, i form av intervjuer, registrera och 

uppmärksamma gester och uttryck hos informanterna (Danielsson 2017). Eftersom 

båda författarna medverkade under intervjuerna möjliggjorde detta att så mycket av 

känslouttrycken som möjligt kunde registreras. Vid en kvalitativ intervjustudie 

måste författaren ha förmågan att skapa en trygg atmosfär som möjliggör att 

informanten delar med sig av sina upplevelser (Polit & Beck 2017). Att båda 

författarna medverkade kan däremot har bidragit till en svårighet för informanten att 

känna sig avslappnad. Danielsson (2017) menar att informanten kan bli störd när två 

intervjuare deltar. Initialt i datainsamlingsprocessen genomfördes två pilotstudier. 

Värdet med att genomföra en pilotstudie är enligt Polit & Beck (2017) att forskarna 

kan finna brister i genomförandet, ger en bild av om planerad tid för intervjun är 

tillräcklig och bidrar till att studien inte resulterar i bortkastade resurser och ett 

innehållslöst material. Pilotstudie resulterade i att fler följdfrågor tillkom, men att 

huvudfrågorna förblev oförändrade. För att få ett relevant innehåll till studiens syfte 

bygger det på att man har lämpliga följdfrågor (Danielsson 2017).  
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Vid några tillfällen blev intervjuerna störda av meddelanden i högtalare eller 

kollegor som öppnade dörren in till rummet där intervjuerna genomfördes. Detta 

kan ses som en svaghet i genomförandet då detta kan ha bidragit till avbrott i 

informanternas tankegångar och berättande. Möjligtvis hade ett rum utanför 

avdelningen alternativt om en skylt hade satts upp om att intervju pågår kunnat ge 

mer lugn och avskildhet och på så sätt bidragit till längre intervjuer utan avbrott. 

Om intervjuerna hade ägt rum längre bort från avdelningen hade detta dock kunnat 

försvåra för informanternas villighet eller möjlighet att delta i studien. Informanten 

ska ges möjlighet att tala ostört och få tid till reflektion. För att det ska kunna 

möjliggöras är det viktigt att den som intervjuar besitter en förmåga att kunna 

lyssna, följa upp svaren vid rätt tillfällen och vara medveten om sitt tonläge och sitt 

kroppsspråk för att inte störa informanten (Danielsson 2017). Författarna hade 

begränsad kunskap inom intervjuteknik och besatt inte samma medvetenhet som en 

erfaren intervjuare, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Detta kan betraktas som 

en svaghet i studien då det är osäkert om resultatet hade blivit annorlunda om 

intervjufrågorna hade ställts eller varit konstruerade på ett annat sätt.  

 

En forskare behöver ha insikt i sin förförståelse och hur detta kan ge avtryck i 

analysprocessen (Lundman & Graneheim 2017).  Författarna hade begränsad 

förförståelse för ämnet vid studiens start, men det fanns vissa förväntningar på 

resultatet utifrån tidigare erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning samt utifrån 

förutfattade meningar. Genom att ha insikt gällande förförståelsen ökar studiens 

tillförlitlighet (Mårtensson & Fridlund 2017). Författarna har under studiens gång 

strävat efter att ha en öppen inställning för att förutsättningslöst kunna ta del av 

operationssjuksköterskans upplevelser. Resultatet av studien motbevisade 

författarnas förväntningar. De förutfattade meningarna inför studiens genomförande 

var att oväntade händelser skulle upplevas som något betungande och negativt, men 

under intervjuerna framkom mestadels positiva upplevelser. Eftersom båda 

författarna till en början tolkade det insamlade materialet enskilt och inte återspeglat 

dessa antaganden kan detta ses som en styrka och ett tecken på att analysen har 

genomförts utan att aktivt ha påverkat intervjuerna. Att förhålla sig objektivt och 

neutralt innebär att data ska spegla informantens röst och inte konstrueras utifrån 

forskarnas perspektiv och anses på så sätt kunna stärka tillförlitligheten i en studie 

(Mårtensson & Fridlund 2017). Trovärdighet av forskningsresultatet handlar om hur 

väl kategorier och teman täcker data, det vill säga att inga relevanta uppgifter 

oavsiktligt eller systematiskt blivit uteslutna eller att irrelevant data finns med. 

Trovärdigheten påverkas också av hur likheter och skillnader bedöms mellan 

kategorier (Graneheim & Lundman 2004). Författarna tolkade intervjumaterialet 

individuellt och sedan gemensamt, och har under processen diskuterat och 

reflekterat tillsammans. Detta anses stärka tillförlitligheten då det kan innebära en 

djupare reflektion i analysprocessen (Lundman & Graneheim 2017). Författarna 

kom under analysprocessen fram till liknande koder och genomförde därefter den 

vidare analysen gemensamt, det vill säga skapandet av sub-kategorier, kategorier 

och teman. I föreliggande studie försökte författarna att plocka ut relevanta 

meningsenheter som rörde det fenomen som skulle undersökas. För att inte förlora 

innebörden av meningsenheterna har författarna försökt att inte utesluta för mycket 

text. Att välja en lämplig meningsenhet ansågs kunna stärka trovärdigheten. 

Meningsenheten bör inte vara för bred, till exempel innehålla flera stycken, 
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eftersom den då kan bli svårhanterad och innehålla flera olika betydelser. En för 

kortfattad meningsenhet som består av ett enda ord kan resultera i fragmentering. I 

båda fallen finns det risk för att förlora betydelsen av texten under kondensationen 

och abstraktionsprocessen (Graneheim & Lundman 2004). Under analysprocessen 

har författarna försökt förhålla sig neutralt och objektivt till den insamlade datan för 

att undvika att förvränga intervjumaterialet.  

 

Det anses kunna stärka trovärdigheten och tillförligheten att dela med sig av den 

första tolkningen med en utomstående med kritiskt förhållningssätt för att kunna 

kontrollera överensstämmelsen (Mårtensson & Fridlund 2017). Ingen utomstående 

har tagit del av det transkriberade intervjumaterialet och därmed har ingen kunnat 

bekräfta eller dementera den tolkning som har gjorts. Däremot har det funnits en 

kontinuerlig kontakt med handledare och studiekamrater som har tagit del av 

studiens resultat och därmed kunnat bedöma resultatets giltighet. Om en 

utomstående person granskar kategorier och teman och detta inte överensstämmer 

med författarnas analys behöver det dock inte vara ett tecken på att resultatet inte är 

trovärdigt (Mårtensson & Fridlund 2017). Att visa vilka steg som gjort under 

analysen anses stärka tillförlitligheten (Polit & Beck 2017). Författarna har 

presenterat analysprocessen i en tabell vilket ger en inblick i hur författarna har gått 

till väga. Redovisningen av studiens resultat styrks med ett flertal citat från de 

intervjuade där författarna ämnat att redovisa en variation från samtliga 

informanters utsagor. Graneheim & Lundman (2004) och Danielsson (2017) menar 

att ett sätt att uppnå trovärdighet är att visa representativa citat från den 

transkriberade texten.  

Studiens giltighet stärks på grund av att det fanns en begränsad mängd forskning 

inom det ämne som författarna hade för avsikt att undersöka (Henricsson 2017).  

8.1.4 Etiska principer 

De forskningsetiska principerna har beaktats under studiens gång och författarna har 

värnat om informanternas självbestämmande, integritet och säkerhet. Enligt 

Kjellström (2017) är en av forskningsetikens utmaningar att skydda människor från 

att utnyttjas eller tar skada. Att respektera den personliga sfären är en förutsättning 

för att bevara en människas integritet under ett forskningsarbete. All data som 

framkommit under intervjuerna har förvarats oåtkomligt för obehöriga och resultatet 

presenteras på ett sätt som gör att ingen enskild person kan kopplas till innehållet. 

Inga personuppgifter har behövt samlas in under studien och författarna anser 

därmed att konfidentialitetskravet har uppfyllts. Samtycke har inhämtats både 

skriftlig och muntligt i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 1990).  

En av de berörda verksamheterna som studien har genomförts på är en av 

författarnas framtida arbetsplats och har tidigare besökts under utbildningens 

fältstudieveckor. Detta kan ses som en svaghet i studiens resultat då författaren 

tidigare har bekantat sig med några av de intervjuade personerna och vilket därmed 

kunnat inverka på informanternas villighet att medverka eller dennes sätt att svara 

på intervjufrågorna. Författarnas uppfattning är att detta inte har påverkat studiens 

resultat då deras utsagor varit samstämmiga med majoriteten av de intervjuades 

upplevelser av oväntade händelser. I övrigt har de etiska förhållningssätten och 

principerna efterföljts under studiens gång.    
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8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Trygghet på salen kan stärka patientsäkerheten 

Inom den perioperativa vården kan allvarliga fel uppstå och många av dessa fel är 

oftast undvikbara (Öhrn 2013). Oväntade händelser, skulle kunna få konsekvenser 

och leda till komplikationer för patienten. I denna kvalitativa intervjustudie belyses 

operationssjuksköterskans upplevelser av oväntade händelser på operationssalen och 

nedan kommer studiens huvudfynd diskuteras med utgångspunkt från den teoretiska 

referensramen; patientsäkerhet. 

Ett huvudfynd var betydelsen av att känna trygghet vid uppkomst av oväntade 

händelser. Tryggheten var dels i ens egen utvecklade yrkeserfarenhet och dels 

tryggheten som fanns i teamet. För att främja den kirurgiska patientens säkerhet är 

kommunikation och teamarbete viktiga grundstenar (Cuming 2019). Ett tryggt team 

präglades i föreliggande studie av tillit, förtroende och stöd, där kommunikation var 

grunden för att tillsammans kunna hantera problem. Detta resultat kan stärkas med 

tidigare forskning som menar att en öppen dialog ökar operationsteamets 

situationsmedvetenhet vilket gynnar säkerheten för patienten (Gillespie, Gwinner, 

Fairweather & Chaboyer 2013; O’Brien, Andrews & Savage 2019). Tidigare 

forskning säger också att kommunikation är avgörande för att teamet tillsammans 

ska komma fram till lösningar på problem som har uppstått (Eriksson, Lindgren & 

Lindahl 2020). När oväntade händelser uppstår är det viktigt att teamet har 

gemensamma mål och en ömsesidig respekt för varandra för att då kunna lösa 

problem och förhindra uppkomst av komplikationer (Tørring, Gittell, Laursen, 

Rasmussen & Elgaard Sørensen 2019; Sandelin & Gustavsson 2015). Att diskutera 

strategier i teamet kan innebära att teamet därmed snabbare kan åtgärda oönskade 

situationer (Bogdanovic, Perry, Guggenheim & Manser 2015) medan 

operationsteam där man inte ser eller lyssnar på varandras kompetens påverkar 

patientens säkerhet negativt (Blomberg, Bisholt & Lindwall 2019). Den verbala och 

icke-verbala kommunikationen bidrar till att skapa tillförlitliga relationer (O’Brien, 

Andrews & Savage 2019) och när operationsteamet är bekanta med varandras 

professionella färdigheter uppstår ett förtroende vilket leder till ett mer effektivt 

samarbete. Detta bidrar i sin tur till att operationssjuksköterskors beredskap att agera 

vid oväntade händelser blir bättre (Sandelin & Gustafsson 2015). Förutom trygghet i 

teamet var upplevelsen av att vara trygg i sin egen roll avgörande för hur 

operationssjuksköterskan såg på oväntade händelser. Erfarenheten hade rustat de 

med förmågan att kunna förutse och agera och såg på oväntade händelser som en 

naturlig del av professionen. Detta kan styrkas med tidigare forskning som beskriver 

hur erfarenhet leder till att operationssjuksköterskor utvecklar kognitiva färdigheter 

såsom att kunna förutse och hantera situationer på ett bättre sätt, jämfört med 

oerfarna operationssjuksköterskor (Koh, Park & Wickens 2014). I takt med tillägnad 

professionell utveckling ökar även förtrogenheten och tilliten till sin egen förmåga 

(Falk-Brynhildsen, Jaensson, Gillespie & Nilsson 2019). Ökad klinisk kompetens 

leder till att operationssjuksköterskans situationsmedvetenhet utvecklas, då 

ageranden baseras på tidigare erfarenheter (Blomberg, Lindwall & Bisholt 2019). 

Operationssjuksköterskans situationsmedvetenhet är av stor vikt för att patienten ska 

kunna vårdas på ett säkert sätt och för att undvika uppkomsten av negativa 

händelser (Marshall & Finlayson 2018). När förtrogenhet till sitt arbete finns kan 
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operationssjuksköterskan rikta sin uppmärksamhet till andra delar av arbetet (Hege 

Eide 2012). Benner (1993) menar att erfarenhet är en nödvändig förutsättning för ett 

utvecklat expertvetande, vilket leder till att sjuksköterskan kan lära sig att känna 

igen tecken och förändringar innan det är ett faktum, vilket skiljer sig från en 

nybörjare som inte har utvecklat detta “vet-hur”- kunnande. Kompetens och 

erfarenhet är därmed viktiga aspekter för att patient ska kunna erbjudas en trygg och 

säker vård (Ödegård 2019). 

Denna kunskap om vilka faktorer som är avgörande för att operationssjuksköterskan 

ska kunna hantera, ibland svåra, oväntade händelser kan ställas i relation till den 

brist på specialistsjuksköterskor som råder inom den svenska hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen 2019). Med brist på specialistsjuksköterskor följer en ökad 

rekrytering av hyrpersonal, vilket får negativa konsekvenser på 

personalkontinuiteten. Risker med hyrpersonal är att de saknar kännedom om 

arbetsplatsen (Socialstyrelsen 2018), vilket i sin tur skulle kunna leda till att 

tryggheten och den familjära aspekten som i föreliggande studie framkom som 

betydelsefull, går förlorad. Ett teams prestation är ofta begränsad innan alla 

teammedlemmar har lärt känna varandra och ett moget team består av människor 

som känner varandra väl och har funktionella synergier. Om omsättningen av ny 

personal är hög inom ett team riskeras denna synergi att förloras (Carlström, 

Kvarnström & Sandberg 2013). Operationssjuksköterskan ska enligt ICN:s etiska 

koder ta ansvar för sitt sätt att utöva yrket samt visa på ett omdöme vad gäller 

bedömning av sin egen kompetens (International Council of Nurses 2012). Vid 

oväntade händelser har det visat sig i föreliggande studie samt i tidigare forskning 

att erfarenhet och utveckling av yrkeskompetensen är betydelsefull för hur dessa 

situationer hanteras på ett säkert sätt. Den rådande sjuksköterskebristen skulle kunna 

leda till att nya operationssjuksköterskor inte får den tid och möjlighet till att 

utveckla en trygghet inom yrket. Detta skulle kunna ses som oetiskt gentemot 

operationssjuksköterskor då hon behöver ställas inför situationer som hon inte 

känner förtrogenhet i att hantera och därigenom inte kunna förhålla sig till 

professionens etiska koder. Konsekvenserna av detta skulle kunna leda till en 

förhöjd risk att patienten utsätts för vårdskador då tillräcklig kompetens saknas och 

att det skrämmer den nya operationssjuksköterskan från att fortsätta inom yrket. Om 

operationssjuksköterskor flyr yrket skulle det kunna leda till ytterligare behov av 

hyrpersonal och leda till stora kostnader för samhället då hyrpersonal är en 

ekonomisk börda för sjukvården som ökar med tiden (Socialstyrelsen 2018). Om 

operationsteamen som sätts samman består av personal med bristande 

yrkeserfarenhet och där tryggheten i sin egen handlingsförmåga saknas skulle detta 

kunna innebära att patienten som ligger på operationsbädden utsätts för risker när 

något oväntat inträffar. Denna kunskap, om vilka aspekter som 

operationssjuksköterskor ser som betydelsefulla för att stärka säkerheten i samband 

med en oväntad händelse, kan vara värdefull för verksamheter i planering av 

bemanning och hur teamen sätts samman. Kunskapen kan även vara till nytta för hur 

sjukvården i stort prioriterar för att efterleva de lagar och etiska koder som finns till 

för att stärka patientens rätt till säkerhet och trygghet i sjukvården.  

8.2.2 Det oväntade är väntat   

Operationssjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev vikten av att behålla 

lugnet och hur de med olika strategier tillägnade sig en beredskap för att kunna 
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hantera uppkomsten av oväntade händelser. Det framkom även att en beredskap och 

en utarbetad reservplan alltid fanns mentalt. Annan forskning betonar vikten av 

beredskap för att teamet ska kunna utnyttja sin fulla potential. Det framhålls hur 

viktigt det är att vara väl förberedd och inte underskatta situationen och potentiella 

oväntade händelser (Bogdanovic et al. 2015). Beredskapen ökar 

operationssjuksköterskans möjlighet att främja patientsäkerheten (Høyland, Aase & 

Hollund 2011). Forskning hävdar att när oväntade händelser inträffar kan det 

kopplas till fel och brister i planeringsfasen (Bogdanovic et al. 2015; Kelvered, 

Öhlén & Gustavsson 2012). Lindh och Sahlqvist (2012) beskriver riskmedvetenhet 

som att med förebyggande insatser alltid ligga steget före olyckan. Detta kan 

kopplas till föreliggande studies resultat, där operationssjuksköterskorna med sin 

beredskap såg oväntade händelser som väntade, genom att mentalt föreställa sig 

olika utfall och förse operationssalen med material som skulle kunna komma till 

nytta om det oväntade inträffade. Detta kan betraktas som strategier för att stärka 

säkerheten för patienten som befinner sig i en högriskmiljö och att arbeta på detta 

förebyggande sätt bidrar till att hålla nere vårdskador. Öhrn (2013) menar att genom 

beredskap och misstanke om att vårdskada kan uppkomma är lika med att göra 

riskanalyser. För att öka handlingsberedskapen inne på operationssalen upplevde 

operationssjuksköterskor i föreliggande studie att oväntade händelser lättare 

hanterades om de ständigt var aktiva och närvarande i det som hände. På detta sätt 

beskriver tidigare forskning att operationssjuksköterskan ligger steget före och är 

beredd på förändringar (Mitchell et al. 2011; Bogdanovic et al. 2015) och därmed 

arbeta för en säker och effektiv vård (Bogdanovic et al. 2015). Gillespie et al. 

(2013) beskriver att erfarna operationssjuksköterskor fokuserar på det kirurgiska 

fältet och lyssnar på konversationer mellan kirurgerna för att få kunskap om den 

rådande planen. Detta ökar deras situationsmedvetenhet och förmåga att förutspå 

vad som behövs. Andra strategier för att vara närvarande och beredd på förändringar 

är att observera och identifiera förändrade beteenden hos medlemmarna och 

uppmärksamma avvikande vitala parametrar (Mitchell et al. 2011). När 

operationssjuksköterskan arbetar fokuserat skapas en beredskap för oförutsedda 

händelser och därmed ett sätt att förebygga att patienten utsätts för risker 

(Blomberg, Bisholt & Lindwall, 2018). Förståelsen för vilka beslut en erfaren 

operationssjuksköterska fattar, baseras på hennes förståelse och uppfattningar om 

vad som händer och vad som möjligen kan gå fel (Gillespie et al. 2013). Lindh & 

Sahlqvist (2012) beskriver att en säkerhetskultur bygger på försiktighetsprinciper, 

vilka grundar sig på värdegrunden och de etiska koderna om att värna om patienten. 

Genom att ha kunskap om risker och hur patienten skyddas från dessa innebär att 

man tar det säkra före det osäkra. Av föreliggande studies resultat framkom detta 

arbetssätt som påtagligt för att undvika faror för patienten. Om säkerhetskulturen 

brister innebär det en ökad förekomst av vårdskador, vilket är särskilt sårbart inom 

operationssjukvården. Följden av bristande försiktighetsprinciper kan leda till 

skador hos patienten, förseningar i operationsprogram och utbrändhet hos personal 

och därmed en ökad personalomsättning (Lindh & Sahlqvist 2012). Om 

operationssjuksköterskan distraheras av oväntade händelser, det vill säga får en 

minskad förmåga till situationsmedvetenhet och lyhördhet kan det leda till att 

material kvarlämnas i patienten (Steelman & Cullen 2011). Detta innebär en förhöjd 

risk för postoperativa infektioner (Lindh & Sahlqvist 2012) och därmed ett 

psykologiskt lidande för patienten och ekonomisk belastning för sjukvården och 

samhället (Murphy 2019). Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste 
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förekommande skadan inom hälso- och sjukvården och orsakar förlängda vårdtider 

men ibland även dödsfall (Folkhälsomyndigheten 2016). Att fel och komplikationer 

uppstår till följd av oväntade händelser är en samhällelig aspekt då det medför stora 

ekonomiska kostnader.    

8.2.3 Känslorna påverkar den intraoperativa vården  

Det kunde vara en sårbar situation när operationssjuksköterskan ställdes inför 

situationer då resurserna var begränsade som exempelvis att var ensam nattetid och 

flera trauman kom samtidigt. Operationssjuksköterskan upplevde då en bristande 

möjlighet att förbereda sig, kunde känna osäkerhet till ovana kollegor och en 

otillräcklighet för att kunna stå upp för sina ansvarsområden såsom sterilitet och att 

värna patientens säkerhet. Tidigare forskning beskriver hur 

operationssjuksköterskan upplever värdekonflikter i den perioperativa vården, när 

hennes ansvarsområden inte prioriteras. Maktlöshet kan då uppstå om 

operationssjuksköterskan inte ges möjlighet att påverka patientens situation 

(Blomberg, Bisholt & Lindwall 2019). Lindwall & von Post (2008) beskriver ansvar 

som en vårdhandling och innebär en plikt att skydda patienten. Det ansvar som 

operationssjuksköterskan känner är en inre hållning och kan leda till skuld över det 

som inte har gjorts. Den kirurgiska patienten har begränsad förmåga att stå upp för 

sig och påverka sin situation. Detta kan kopplas till närhetsetiken som bygger på en 

asymmetrisk vårdrelation där patienten befinner sig i en sårbar situation och är 

beroende av vårdaren som har makten i sina händer och därmed tillskrivs ett 

moraliskt ansvar (Sandman & Kjellström 2018). Ansvar innebär att patienten inte 

ska komma till skada vilket visar sig i operationssjuksköterskans vilja att göra det 

goda (Lindwall & von Post 2008). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2010:659) 

ska alla erbjudas en vård på lika villkor med ett krav på god hygienisk standard. 

Förebyggande åtgärder ska sättas in för att minska risken för patientskador och det 

är operationssjuksköterskans skyldighet att arbeta för en hög patientsäkerhet (SFS 

2010:659). Här kan frågan ställas om vården verkligen är likvärdig dag som natt om 

operationssjuksköterskan upplever en utsatthet och minskad möjlighet att erbjuda 

den trygga vård under jourtid som hon upplever att hon kan under dagtid. 

 

Beroende på hur en oväntad händelse upplevs skulle det kunna påverka 

patientsäkerheten på olika sätt. Att undersöka hur sjuksköterskan upplever något i 

sitt vårdande, har betydelse för den vård som ges och en viktig aspekt av detta 

perspektiv är hur patientens hälsa, lidande och väg till välbefinnande erfars av 

vårdarna. Om vårdarens upplevelse av vårdandet och vårdmiljön är negativ, har 

vårdaren inte möjlighet att erbjuda patienten den goda vård som hade kunnat 

erbjudas vid en positiv upplevelse (Dahlberg & Segesten 2010). Som nämnts 

tidigare fanns det olika känslor och upplevelser av oväntade händelser, beroende på 

dess karaktär. Operationssjuksköterskorna tyckte att oväntade händelser var en del 

av yrkets vardag och en av anledningarna till varför de uppskattade sitt arbete efter 

så många år. När patienter drabbades till följd av operationen framkom känslor som 

medlidande och att bli berörd. Operationssjuksköterskan har en vilja att utföra sina 

uppgifter så smidigt som möjligt för att undvika att patienten kommer till skada. 

Hon har en önskan att göra den perioperativa vården till något helt och 

sammanhängande för de patienter som ska opereras (Lindwall & von Post 2008). 

Operationssjuksköterskans har ett moraliskt ansvar och hennes handlingar styrs av 

de etiska koderna som ständigt ligger till grund för den vård som ges. Det innebär 
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att respektera och skydda människan och handla på ett etiskt korrekt sätt (Sandman 

& Kjellström 2018). I föreliggande studie fanns en önskan om att göra detta rätta för 

patienten. När förutsättningarna inte var optimala väcktes en reflektion hos 

operationssjuksköterskan gällande sitt moraliska ansvar.  

 

Att bry sig om en patient innebär en vilja att dela lidandet med den perioperativa 

patienten. Ett medlidande innebär bland annat att ägna uppmärksamhet åt patienten 

och medlidandet uppstår till följd av att en sjuk patient inte kan hjälpas och att 

sjuksköterskan känner ansvar (Lindwall & von Post 2008). I föreliggande studie 

beskrevs ett medlidande och hur det kände sig berörda när patienter avled till följd 

av trauma eller sjukdom och när händelser kunde relateras till en själv. Detta är i 

linje med tidigare forskning som visar på svårigheter att hålla distans till svåra 

händelser. Att lägga tankar och känslor åt sidan beskrivs vara ett sätt att hantera 

situationen och förmågan att arbeta vidare (Forster & Hafiz 2015). 

Operationssjuksköterskor i föreliggande studie beskrev spänningen i att det kunde 

ske oförutsedda händelser i det dagliga arbetet. En av anledningarna till att de valt 

yrket beskrevs vara just att få möta nya saker och arbetsglädjen över att få vara där 

det händer. Forskning som undersöker faktorer som bidrar till att 

specialistsjuksköterskor stannar kvar i yrket, visar på att en omväxlande arbetsplats 

med stimulerande variation i arbetsuppgifterna skapar arbetsglädje. Genom att 

uppnå personlig och professionell utveckling kan de arbeta för en förbättrad 

patientvård (Arakelian, Rudolfsson, Rask-Andersen, Runeson-Broberg & Wålinder 

2019). När förloppet avviker från den ursprungliga planen upplevs tillfredsställelse 

och spänning, särskilt när det kan bidra till att förfarandet fortsätter att fungera 

smidigt och framgångsrikt (Mitchell et al. 2011). Björn, Josephson, Wadensten & 

Rissén (2015) menar att när arbetet blir utmanade, det vill säga ger möjlighet till 

problemlösning och att lära sig nya saker, upplevs det bidra till en mer attraktiv 

arbetsplats. Att bli bekräftad och ha en känsla av att man har utfört ett bra arbete 

speglar viljan av att ge god vård till patienten. Operationssjuksköterskorna i 

föreliggande studie beskrev liknande faktorer som gjorde att arbetet upplevdes som 

spännande och givande. Detta är kunskap som är värdefull att ta tillvara för att 

sprida ryktet om charmen med yrket och på så sätt kunna öka bemanningen och ge 

förutsättningar för patienten att kunna känna sig trygg på operationsbädden med att 

omges av kompetent och trygg personal. En ökad personalomsättning skulle kunna 

leda till utökade resurser och därmed minskade vårdköer och färre inställda 

operationer.  

9 Slutsats och klinisk implikation 

Operationssjuksköterskan upplever en trygghet när oväntade händelser inträffar. 

Denna trygghet bottnar sig i tilliten till sin egen utvecklade yrkeskompetens, 

tillgången till ett välfungerande och stöttande team och en ständig beredskap på ett 

oväntade händelser kan inträffa. Dessa faktorer bidrar till att 

operationssjuksköterskan besitter resurser för att hantera det som kan uppkomma på 

en operationssal. En oväntad händelse på operationssalen kan leda till frustration 

och ovisshet inför vad som komma skall, men även arbetsglädje, spänning och 

stimulans i yrket. Beredskap inför det oväntade upplevs av operationssjuksköterskor 

som en självklar del av professionen och är en förutsättning för säker vård och 
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minskat lidande för patienten. Eftersom oväntade händelser kan innebära en 

patientrisk, kan studiens resultat ge kunskap om vilka faktorer som stärker 

operationssjuksköterskans upplevelser av att kunna hantera dessa händelser. Denna 

kunskap skulle därmed kunna vara till nytta för verksamheter så att dessa får en 

inblick i vilka aspekter som är viktiga när det oväntade inträffar. Detta kan vara till 

gagn vid teamsammansättningar så att dessa konstrueras på sådant sätt att förmågan 

och de färdigheter som krävs för att bemästra oväntade händelser i enlighet med 

säker vård och därmed minimera risken för att detta ska orsaka patientskada. Denna 

studie är till nytta för verksamheter som bedriver operationssjukvård då en god 

teamsammansättnings påverkan är viktig i det intraoperativa arbetet och bör 

eftersträvas. Detta för att bevara den positiva upplevelsen av yrket och i att hantera 

oväntade händelser. Vidare forskning inom ämnet kan undersöka betydelsen av 

scenarioträningar inom operationssjukvård för att skapa en mental och praktisk 

beredskap och dess påverkan vid oväntade händelser. Utifrån de faktorer som spelar 

in vid oväntade händelser, såsom trygghet i teamet, skulle vidare forskning också 

kunna undersöka hur hyrpersonal inom operationsvård upplever oväntade händelser.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

• Kön? 

• Antal yrkesverksamma år som operationssjuksköterska? 

Frågor: 

1. Vad ser du som en oväntad händelse på operationssalen? 

2. Hur upplever du en oväntad händelse? 

3. Vilka känslor kan uppkomma vid en oväntad händelse? 

4. Hur upplever du att en oväntad händelse kan påverka det perioperativa 

arbete? 

5. Hur upplever du att en oväntad händelse kan påverka patientsäkerheten? 

6. Hur hanterar du en oväntad händelse? 

Följdfrågor: 

Kan du utveckla det? 

Kan du berätta mer om det? 

Hur menar du då? 

Hur upplevde du det? 

Kan du ge något exempel? 

När upplever du det? 

Har vi glömt fråga dig något? 
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Bilaga 2 
Etisk egengranskning 

 

  Ja Kanske Nej 

1 

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

  X 

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

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? 

  X 

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

  X 

5 

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

  X 

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

  X 

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

  X 

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

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 
och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår. (För studier med deltagare under 15 
år krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.) 

X   

10 

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

X   

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

X   
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Bilaga 3 
Informationsbrev     

Information om deltagande för studien: ”Operationssjuksköterskans upplevelse av 

oväntade händelser på operationssalen.” 

Vi är två studenter som läser specialistutbildning inom operationssjukvård på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska nu skriva en magisteruppsats och detta 

informationsbrev får du i samband med att du tillfrågas delta i studien. 

På operationssalen kan en oväntad händelse inträffa när som helst och påverka det 

intraoperativa arbetet för operationssjuksköterskan. Kompetensområdet innefattar 

avancerad teknisk apparatur, hygien, aseptik, kommunikation, ledarskap samt 

handhavande av medicintekniska produkter och det ställs krav på att 

operationssjuksköterskan kan identifiera och snabbt sätta in åtgärder vid uppkomst 

av problem. Det råder dock brist på forskning vad gäller operationssjuksköterskans 

upplevelser vid oväntade händelser på operationssalen. 

Syftet med denna studie är att undersöka operationssjuksköterskans upplevelse av 

oväntade händelser på operationssalen. 

Medgivande för genomförande av denna intervjustudie har inhämtats från din 

avdelningschef. För att få en djupare förståelse för ämnet önskar vi ta del av dina 

upplevelser vid oväntade händelser genom en individuell intervju på 30-60 min.  

Intervjun kommer att spelas in. Inspelningarna kommer att behandlas konfidentiellt 

och resultatet kommer att presenteras anonymt. Endast författarna och handledare 

kommer att ha tillgång till inspelningarna. Inga personuppgifter kommer att samlas 

in under studien. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst under 

studien avbrytas utan att skäl behöver anges. Studiens resultat kommer att 

presenteras i en magisteruppsats som kommer att publiceras på Linnéuniversitetets 

Diva Portal. 

Hör av dig till oss om du vill vara med i studien eller om du har några frågor! 

Med vänliga hälsningar 

Moa Mortensen Maria Vilhelmsson 

Tel: 0722172600 Tel: 0709108087 

mm222ae@student.lnu.se mv222mr@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Sofia Almerud Österberg, docent. 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet. 

Tel: 0470–708332 

sofia.almerud@lnu.se  
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Bilaga 4 
Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien ”Operationssjuksköterskans 

upplevelse av oväntade händelser på operationssalen”, fått tillfälle att ställa frågor, 

fått dem besvarade och samtyckt 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 5 
Tillståndsbrev från avdelningschef/verksamhetschef 

Vi är två operationssjuksköterskestudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som nu 

ska påbörja vår magisteruppsats. Syftet med studien är att undersöka 

operationssjuksköterskans upplevelse av oväntade händelser på operationssalen. 

Under januari-februari 2020 har vi för avsikt att genomföra individuella intervjuer 

med fem till tio operationssjuksköterskor från er avdelning och intervjun förväntas 

pågå under 30–60 min. Intervjuerna kommer att spelas in. Informationsbrev och 

samtyckesformulär kommer att skickas ut med information om studiens syfte, 

frivilligt deltagande, rätten att avbryta medverkan utan angivet skäl och att 

inspelningarna kommer behandlas konfidentiellt. Inklusionskriteriet för deltagande i 

studien är två års arbetslivserfarenhet som operationssjuksköterska. 

Resultatet kommer att presenteras anonymt i studien och publiceras på 

Linnéuniversitetets Diva Portal. Vår förhoppning är att studiens resultat kommer 

vara till nytta för er verksamhet. 

Härmed ansöker vi om tillstånd för datainsamling till denna studie. 

Välkommen att höra av dig till oss vid eventuella frågor! 

Med vänliga hälsningar 

Moa Mortensen Maria Vilhelmsson 

Tel: 0722172600 Tel: 0709108087 

mm222ae@student.lnu.se mv222mr@student.lnu.se 

Handledare: 

Sofia Almerud Österberg, docent. 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet. 

Tel: 0470-708332 

sofia.almerud@lnu.se 

 

Härmed godkänns att datainsamling genomförs av Moa Mortensen och Maria 

Vilhelmsson enligt beskrivningen ovan. 

 

  

Signatur 

 

  

Namnförtydligande, ort och datum   
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Bilaga 6 
Tabell analysprocess 

Meningsenh

et 

Kondensera

d 

meningsenh

et 

Kod Sub-

kategori 

Kategori Tema 

Men sen 

hjälper det 

ju aldrig att 

bli stressad 

och bli 

otrevlig, det 

funkar ju 

aldrig då, 

utan liksom 

är man 

saklig, 

bestämt, 

peka med 

hela handen 

kanske 

såhär, det 

måste jag ha 

nu, styr upp 

det. Det är 

ju jobbigt 

för kirurgen 

också, de 

vill ju inte 

ha en 

panikslagen 

operationssj

uksköterska. 

Hjälper inte 

att bli 

stressad och 

otrevlig. 

Saklig och 

bestämd. 

Jobbigt för 

kirurgen att 

ha en 

panikslagen 

operationssj

uksköterska. 

Inte stressa Bevara 

lugnet för 

teamet 

Bevara lugn Bevarad och 

förlorad 

kontroll 

vi utgår från 

det som 

händer 

nu…nästa 

gång…det 

är om det är 

om nått 

händer och 

inte 

förberett och 

då är jag lite 

Om det 

händer 

något och 

det inte är 

förberett är 

det en läxa 

till nästa 

gång. Då 

gör jag 

kanske rätt. 

Lära av 

misstag 

Lärdom Professionel

l utvecklig 

Känslomässi

ga för- och 

nackdelar 

när något 

oväntat 

händer 
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så känner 

mig inte bra 

då är det 

läxa till 

nästa gång 

så nästa 

gång gör jag 

rätt 

kanske… 

De flesta 

som jobbar 

där har varit 

där väldigt 

länge och 

vet precis 

vad man 

behöver och 

det finns ju 

vissa, vissa 

av 

undersköters

kor behöver 

jag ju aldrig 

säga till att 

nu vill jag 

ha. 

Många har 

jobbat länge 

och vet 

precis vad 

man 

behöver. 

Man bara 

får det. 

Underbar 

känsla när 

det fungerar. 

Förtroende 

och 

välfungeran

de 

teamarbete 

Tillit Teamet som 

verktyg 

Trygghetens 

roll för att 

stärka eller 

äventyra 

känslan av 

säker vård 

 


