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1 Inledning 

Detta är en projektplan inför en magisteruppsats som är tänkt att handla om de 

erfarenheter som operationssjuksköterskor har av att använda 

Världshälsoorganisationens (WHO’s) checklista för säker kirurgi. Operation är ett 

samlingsnamn för kirurgiska ingrepp med syftet att återskapa hälsa, bevara hälsa eller 

underlätta slutskedet i livet genom kirurgisk behandlig. Kirurgi har varit en viktig del av 

vården det senaste århundradet, och eftersom förekomsten av bl.a. trauman och hjärt- 

kärlsjukdomar förväntas fortsätta stiga kommer även behovet av kirurgi att öka. Varje år 

genomgår miljontals människor kirurgisk behandling på grund av bl.a. trauman, 

komplikationer vid graviditet och som behandling vid malignitet. År 2007 startade 

WHO projektet ”safe surgery saves lives” som en åtgärd för att förbättra säkerheten 

under operationer genom att använda en checklista. Programmet har fått stort 

genomslag världen över och flera olika studier har visat att dödsfall och komplikationer 

har minskat sedan införandet av checklistan (Word Health Organization, WHO, u.å.). 

Som blivande operationssjuksköterskor blev vi nyfikna på vad operationssjuksköterskor 

i Sverige har för erfarenheter av att använda WHO’s checklista för säker kirurgi då vi 

inte har kunnat läsa oss till det i den forskning som finns inom området.  

 

2 Bakgrund 

Perioperativ omvårdnad innefattar den omvårdnad som operations- och 

anestesisjuksköterskan ger patienten i samband med operation och kan delas in tre olika 

faser: pre-, intra- och postoperativ omvårdnad. Pre- betyder tiden före, intra- tiden under 

och post- omfattar den tid som närmast följer efter operationen. Den perioperativa 

vården förändrades i början av 90-talet med resultatet att vårdandet blev mer 

patientcentrerat, med ett holistiskt synsätt. I och med detta sågs patienterna som mer än 

en diagnos, dvs. som unika människor med egna värden och tankar. 

Operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan ansvarar för patientens 

omvårdnad under hela ingreppet. Omvårdnaden ska vara personcentrerad vilket betyder 

att operationssjuksköterskan ska skapa en relation med patienten, och ibland även med 

närstående, utifrån patientens upplevelser och erfarenheter (Lindwall & von Post, 2005; 

Lindwall, 2011). För att skapa en bra relation till patienten är det viktigt med god 

kommunikation menar Eide och Eide (2008). De skriver vidare att en god 

kommunikation inne på operationssalen kan skapa en trygghet hos patienten, även om 

samtalet är av känslig karaktär och de befinner sig i en, för dem, otrygg miljö (a.a.).  

Operationssjuksköterskan är en del av ett operationsteam där sjuksköterskor, läkare och 

flera andra specialister ingår. Teamet har ett gemensamt ansvar att uppträda 

omhändertagande och ha ett säkert handlag när de möter patienten (Myklestul Dåvöy, 

Hansen & Hege Eide, 2012). Då operationsteamet består av olika yrkeskategorier med 

olika kompetenser är det av stor vikt att ta vara på de kompetenser som finns inom 

teamet för att kunna ge bästa möjliga vård. Den perioperativa vården är ett lagarbete där 

alla i det operativa teamet arbetar mot ett gemensamt mål, nämligen att främja hälsa och 

välbefinnande hos den kirurgiska patienten. Detta lagarbete fungerar optimalt om 

medlemmarna i teamet har förståelse för varandras kompetens, ansvar och 

arbetsuppgifter. För att detta ska uppnås krävs det god kommunikativ förmåga 
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(Catchpole, Mishra, Handa och Mc Culloch, 2008; Kelvered, Öhlén, Åkesdotter & 

Gustafsson 2012; Quick, 2011). 

Operationssjuksköterskan ska ha kompetensen att ansvara för en god och patientsäker 

omvårdnad. Detta ansvar innefattar delvis hygien och aseptik, att instrument och annan 

utrustning är kontrollräknat, att operationsområdet är markerat samt förebyggande av 

vårdrelaterade skador och komplikationer. I operationssjuksköterskans 

kompetensbeskrivning ingår även ledarskap, vilket innebär att kommunicera respektfullt 

med operationsteamets medlemmar, ta beslut i samråd med operationsteamet samt att 

använda WHO’s checklista för säker kirurgi (Riksföreningen för 

operationssjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

Vården på en operationsavdelning är enligt Cvetic (2011) produktionsdriven och 

patienterna kommer och går i ett högt tempo. Detta ökar risken för att det brister i 

kommunikation mellan parterna i operationsteamet vilket har en negativ inverkan på 

patientsäkerheten men också på medarbetarnas engagemang. Kommunikationen inom 

operationsteamet kan enligt Cvetic (2011) förbättras genom införande av 

kommunikationsinstrument som t.ex. checklistor. Enligt Davies (2005) beror dålig 

kommunikation, i det perioperativa vårdandet, ofta på missuppfattningar inom teamet. 

En anledning till detta kan vara att terminologin skiljer sig mellan yrkeskategorierna. 

Davies (2005) menar även att det måste finnas en ömsesidig respekt inom arbetslaget 

för att skapa förutsättningar för en god och effektiv kommunikation. En studie visar att 

om sjuksköterskorna i operationsteamet fick uppfattningen att operatören inte ansåg att 

WHO’s checklista var av betydelse användes den inte, eftersom sjuksköterskorna var 

rädda för att operatören skulle förlora respekten för dem (Waehle, Haugen, Söfteland, & 

Hjälmhult, 2012).  

2.1 Patientsäkerhet 

Uppskattningsvis utförs 234 miljoner operationer över hela världen på ett år. Dessa 

operationer har som syfte att rädda liv, men om de inte utförs på ett säkert sätt kan de 

istället orsaka betydande skada för patienterna. Dessa skador drabbar patienter både 

nationellt och globalt (WHO, u.å.; Haynes, Weiser, Berry, Lipsitz, Breizat, Dellinger, 

Herbosa, Joseph, Kibatala, Lapitan, Merry, Moorthy, Reznick, Tayler och Gawande, 

2009). Vårdrelaterade skador definieras enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:695) 

som ett lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- 

och sjukvården. Syftet med patientsäkerhetslagen är att skydda patienter mot 

vårdskador, och involverar alla vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård (a.a.).  

Risken för att en vårdskada inträffar är, internationellt sett, en på 10 000 och upp till 1 

miljon patienter dör varje år pga. detta. Infektioner och andra postoperativa 

komplikationer medför allvarliga konsekvenser runtom i världen. I södra Afrika dör 1 

av 150 patienter enbart av komplikationer vid anestesi (Haynes m.fl., 2009; WHO, u.å.). 

Socialstyrelsens vårdskademätning från 2007 visade att ca 100 000 av de patienter som 

vårdades inneliggande på sjukhus i Sverige pga. somatiska åkommor drabbades av 

någon form av vårdskada under en ettårsperiod och att ca 3000 av dessa dog pga. sina 

vårdskador. Förutom ett stort lidande för patienterna, innebär det även en kostnad på ca 

6 miljarder kr. Vårdskadorna medför ca 630 000 extra vårddygn per år, vilket motsvarar 

nästan 10 % av alla vårddygn. Ungefär hälften av vårdskadorna inträffar i samband med 
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operationer eller andra typer av invasiva ingrepp, t.ex. provtagning eller katetersättning 

(Socialstyrelsen, 2008). 

WHO anser att bristen på säker kirurgi är ett globalt folkhälsoproblem och startade 

därför 2007 ett projekt som kallas för ”Safe surgery saves lives”, som har som mål att 

förbättra säkerheten under operationer genom att använda en checklista (WHO, u.å.). 

Checklistan tillförsäkrar ett ändamålsenligt och effektivt lagarbete genom att främja 

utvecklingen av god kommunikation och social kompetens mellan alla medlemmar i det 

perioperativa teamet under hela patientens perioperativa resa (Quick, 2011). 

Världsomspännande forskning visar att antalet dödsfall till följd av kirurgi minskade 

från 1,5 % till 0,8 % vid användande av checklistan. Det visade också att förekomsten 

av postoperativa komplikationer hos inneliggande patienter sjönk från 11 % till 7 % 

efter att ha introducerat checklistan (Haynes, Weiser, Berry, Lipsitz, Breizat, Dellinger, 

Dziekan, Herbosa, Kibatala, Lapitan, Merry, Reznick, Taylor, Vats, & Gawande, 2011).  

2.2 WHO’s checklista för säker kirurgi 

Checklistan för säker kirurgi togs fram genom att en expertgrupp gjorde en 

litteraturstudie samt samlade in erfarenheter från operationskliniker runtom i världen 

och sammanställde, utifrån detta, fyra områden där stora förändringar kunde göras för 

att öka säkerheten inom kirurgisk vård. Utifrån dessa fyra områden kom de fram till en 

uppsättning kirurgiska säkerhetsstandarder som kunde tillämpas i alla länder och 

miljöer. Dessa sammanställdes sedan till en checklista som enkelt ska kunna användas 

på en operationssal (WHO, u.å.).  

Checklistan för säker kirurgi innehåller ett antal kritiska moment, som ska checkas av 

vid tre olika tillfällen under operationen. Innan patienten blir sövd eller bedövad (sign 

in), innan ingreppet påbörjas (time out) och innan operationen avslutas (sign out). 

Exempel på sådana kritiska moment som kontrolleras är: att identitetskontroll utförs, att 

operationsområdet är markerat, att man går igenom planerad operation, att patienten är 

korrekt upplagd och att operationssjuksköterskan bekräftar att instrument och annan 

använd utrustning har räknats korrekt (Socialstyrelsen, 2009). Graden av relevans 

skiljer sig mellan yrkeskategorierna när det kommer till de kritiska momenten. Ett 

exempel är den punkt som berör patientens positionering, denna ansåg 

operationssjuksköterskan och undersköterskan som mycket viktig medan övriga 

teammedlemmar ansåg att den endast var viktigt till viss del (Nilsson, Lindberget, 

Gupta och Vegfors, 2009).  

Enligt Haynes m.fl. (2009) finns det tre viktiga saker att tänka på när checklistan 

används och det är att checklistan först och främst är ett kommunikationsinstrument, ett 

minnesstöd och att den aldrig är ett instrument för tillsyn och kontroll. I februari 2009 

lanserades checklistan i Sverige, och i oktober 2013 var det 618 sjukhus runt om i 

landet som använde sig av den (Patientförsäkringen LÖF, 2013). Forskning gjord i 

Sverige visar att operationspersonal är positivt inställda till införandet av checklistan 

och de anser att införandet leder till ökad patientsäkerhet (Nilsson m.fl., 2009). 

Det tar i genomsnitt åtta minuter att gå igenom hela checklistan och det är viktigt att 

utse en person som leder genomgången av checklistan, denna person bestäms bäst i 

samråd med hela operationsteamet. Alla punkter på checklistan ska gås igenom och alla 

deltagare i operationsteamet ska ta aktiv del i detta. Listan kan också anpassas efter 

olika miljöer och rutiner (WHO, u.å.). Aktuell forskning visar att WHO’s checklista inte 
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alltid används som det är tänkt utan att de olika punkterna på listorna används i olika 

omfattningar. En observationsstudie visade att operationssjuksköterskan var mindre 

aktiv, under vissa delar av checklistan, än andra i operationsteamet och att den punkt 

som behandlar steriliteten endast lyftes i 8 % av de observerade operationerna 

(Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman, & Larsson, 2013).  

För att se WHO’s checklista för säkrare kirurgi var god se bilaga 1. 

     

3 Problemformulering  

Operationssalen är ett vanligt ställe för misstag, alla kan inte förebyggas men mer än 

hälften av misstagen som uppstår under operation kan förebyggas genom 

kommunikation och gott teamarbete. Som vi tidigare nämnt har operationer som syfte 

att främja hälsa, men om operationen inte utförs på ett säkert sätt kan den istället orsaka 

betydande skada för patienterna. God kommunikation, inom operationsteamet, är viktig 

för att skapa en trygg miljö och har en positiv effekt på patientsäkerheten. WHO’s 

checklista för säker kirurgi är framtagen för att förbättra samarbete, kommunikation 

samt för att upptäcka misstag innan patienten tar någon skada och det finns gott om 

forskning som visar på att checklistan har minskat komplikationer och dödsfall i 

samband med operationer. Checklistan används runt om i hela världen och i bred 

utsträckning i Sverige. Trots goda resultat visar forskning att checklistans delar används 

i olika omfattningar och att vissa punkter ibland väljs bort. Forskningsresultat visar 

också att hela checklistan ibland väljs bort och att det råder skilda uppfattningar vad 

gäller de olika punkterna, vissa punkter anses vara av större vikt än andra vilket också 

skiljer sig mellan de olika yrkeskategorierna inom operationsteamet. Kunskapen om vad 

operationssjuksköterskorna anser om använda checklistan är begränsad. Om man får en 

bättre inblick i operationssjuksköterskornas upplevelser angående checklistan kan 

eventuellt justeringar som förbättrar checklistan genomföras, vilket i sin tur kan bidra 

till en ökad patientsäkerhet. Vi har en förhoppning om att resultatet kan bidra till 

vårdvetenskapen genom ökad kunskap och evidens om vårdandet på en operationssal. 

Denna kunskap hoppas vi i sin tur ska kunna användas av vårdverksamheten för att 

gynna operationspatienters hälsa på ett optimalt sätt, då detta är en av vårdvetenskapens 

huvudsakliga uppgifter. (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

4 Syfte 

Att beskriva operationssjuksköterskans erfarenheter av att använda WHO’s checklista 

för säker kirurgi.  

 

5 Teoretisk referensram  

Kunskap grundas enligt livsvärldsteorin på hur människan upplever, erfar och förstår 

sin värld. Vi ämnar få fram kunskap i vår kommande magisteruppsats genom att gå till 

operationssjuksköteskornas livsvärld och på så sätt beskriva deras erfarenheter av att 
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använda WHO’s checklista för säker kirurgi. Enligt livsvärldsteorin kan man inte 

beskriva en företeelse objektivt, utan det är endast människans upplevelser av den 

aktuella företeelsen som kan beskrivas. När en människa har erfarit en företeelse kallas 

det för fenomen (Dahlberg & Segesten, 2010).     

Den planerade studien kommer genomföras utifrån en vårdvetenskaplig grund, där 

människan ses ur ett holistiskt perspektiv, dvs. som en helhet där man inte skiljer på 

kropp och själ. Vårdlidande och operationssjuksköterskans etiska ansvar är 

vårdvetenskapliga begrepp som vi anser passar bra in på projektplanens syfte (Dahlberg 

& Segesten, 2010). 

 Enligt Lindwall och von Post (2005) är det perioperativa vårdandet först och främst en 

etisk akt som handlar om operationssjuksköterskans värdegrund och förverkligas genom 

fyra dimensioner: bry sig om, skydda, ansvara och sköta. Att inte alltid kunna ge god 

vård är mänskligt, men det tar inte bort det faktum att det kan ge tråkiga konsekvenser 

för de patienter det drabbar. Vårdlidande kan beskrivas som ett lidande som beror på 

vårdandet, och som något patienten utsätts för utöver det lidande som sjukdomen vållar. 

Ett sådant lidande kan uppstå när vården inte ger ett gott vårdande som stärker 

patientens hälsoprocesser och beror oftast på omedvetet handlande, bristande kunskap 

och avsaknad av reflektion (Dahlberg & Segesten, 2010; Eriksson, 1994). Enligt 

Lindwall och von Post (2005) är operationssalen en miljö där patienten kan uppleva 

känslor som ensamhet, övergivenhet och osäkerhet. Att försvara patienten värdighet kan 

ses som en inre etisk hållning och försvaret innebär att skydda patienten från lidande 

och syftar till att skapa välbefinnande. Operationssjuksköterskan ska försvara och vaka 

över patientens kropp, under tiden då patienten inte själv kan, och ansvarar för att 

ingripa när det finns en risk att patientens kropp kommer till skada. Detta för att 

patienten ska känna sig säker och att förtroendet som patienten givit 

operationssjuksköterskan ska bevaras. Det är inte alltid möjligt att försvara patientens 

kropp från förändring, men genom sin medvetna närvaro kan operationssjuksköterskan 

skydda patientens värdighet (a.a.). Genom operationssjuksköterskans etiska 

förhållningssätt skyddas patienten från vårdskador och det lidande som det medföra. 

Checklistan är ett instrument som är till för att förbättra kommunikationen och 

lagarbetet inom operationsteamet, vilket i sin tur främjar välbefinnandet hos den 

kirurgiska patienten och hjälper operationssjuksköterskan i sin strävan att kunna ge 

optimal omvårdnad. 

 

6 Metod   

För att svara på syftet kommer en kvalitativ metod med deskriptiv fenomenologisk 

ansats att användas.  

Den kvalitativa metoden har sina grunder i den holistiska traditionen, dvs. att helheten 

inte kan förstås genom de små delarna utan endast som en helhet och används när 

mänskliga fenomen ska undersökas och beskrivas som t ex. erfarenheter, uppfattningar 

och upplevelser (Polit & Beck, 2012). Fenomenologin har sin grund i filosofin och 

utvecklades av filosofen Kant under 1800-talet. Husserl var elev till Kant och 

utvecklade fenomenologin vidare med livsvärldsbegreppet som han beskriver som den 

värld människan lever i och som är högst personlig samtidigt som det är en värld vi 

delar med andra. Fenomenologin syftar till att beskriva världen på det sätt som 
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människan upplever den, utifrån sin livsvärld. Genom att belysa och beskriva den levda 

världen kan förståelsen för andra människors upplevelser vidgas (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Inom den fenomenologiska traditionen handlar 

det om att få fram essensen av det undersökta fenomenet. Inom fenomenologin är det 

även viktigt att tygla sin förförståelse, vilket betyder att forskarnas förutfattade 

meningar om fenomenet sätts inom parentes för att inte påverka resultatet (Polit & 

Beck, 2012). 

 Eftersom syftet med studien är att beskriva operationssjuksköterskornas erfarenheter 

anser vi att detta görs bäst med en kvalitativ metod, och en fenomenologisk ansats 

hjälper oss att få en fördjupad förståelse för deras livsvärld. 

6.1 Urval 

En huvudregel när man ska göra sitt urval vid en studie med en fenomenologisk ansats 

är att alla deltagarna ska ha upplevt fenomenet som ska undersökas och kunna utrycka 

detta verbalt (Polit och Beck, 2012). För att komma i kontakt med de informanter som 

bäst kan svara på den tänkta studiens syfte kommer urvalet anpassas efter vissa 

inklusionskriterier, informanterna ska vara utbildade operationssjuksköterskor som 

jobbar i den patientnära vården samt ha erfarenheter av att använda WHO’s checklista. 

För att få en ökad variation på datamaterialet inkluderar vi både män och kvinnor i olika 

åldrar med olika lång arbetslivserfarenhet med olika tjänstgöringsformer.      

Avsikten är att vi ska genomföra djupintervjuer med tre operationssjuksköterskor på tre 

olika operationsavdelningar i södra Sverige. Patientförsäkringen LÖF har en lista på de 

sjukhus i Sverige som använder sig av WHO’s checklista för säker kirurgi och utifrån 

denna lista kommer tre operationsavdelningar, på både större och mindre ort, att väljas. 

Avdelningscheferna för vardera avdelning kommer att kontaktas via mail där en kort 

presentation av studien kommer att framgå samt en förfrågan om de godkänner att 

studien genomförs på avdelningen. Om de samtycker mailas informationsbrev till 

avdelningscheferna som ombes att dela ut breven till de operationssjuksköterskor som 

passar in på inklusionskriterierna. I informationsbrevet kommer det framgå hur 

datainsamlingen kommer att genomföras, studiens syfte, att deltagandet är frivilligt 

samt kontaktuppgifter. Det kommer även framgå att endast ett begränsat antal 

operationssjuksköterskor kommer att kunna delta i studien. De som är intresserade 

ombeds att kontakta oss via mail med information angående kön, ålder, antal år i yrket 

samt tjänstgöringsform. Utifrån intresseanmälningarna görs ett strategiskt urval utifrån 

inklusionskriterierna. Till de operationssjuksköterskor som inte valts ut skickas ett mail 

med ett tack för visat intresse. 

6.2 Datainsamling 

Insamlingen av datamaterialet kommer att ske genom djupintervjuer, vilket är den 

vanligaste källan för information vid fenomenologiska studier. Intervjun kommer att ha 

ett ostrukturerat upplägg med en öppen fråga utifrån fenomenet. Informanterna får 

själva resonera kring sina erfarenheter, känslor, upplevelser utifrån deras egen livsvärld 

utan att bli avbrutna. Detta möjliggör djupare och mer eftertänksamma svar (Polit & 

Beck, 2012). Om operationssjuksköterskans berättelse behöver utvecklas kommer 

följdfrågor att ställas. För att kontrollera upplägget av studien kommer en pilot intervju 

att genomföras. Om det ger ett gott resultat kommer materialet att användas i 

dataanalysen.    
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Informanterna kommer att intervjuas en och en och platsen bestäms i samråd med 

informanten eftersom det är viktigt att intervjun hållas ostört i en trygg miljö (Polit & 

Beck, 2012). Intervjuerna kommer att spelas in och vi tänker oss att de kommer att vara 

mellan 30-60 minuter. Eftersom djupintervjuer ställer höga krav på intervjuarna, som 

bör ha en god förmåga att närvara och fokusera på fenomenet utan att leda samtalet, ska 

vi innan vi påbörjar intervjuerna fördjupa våra kunskaper i intervjuteknik genom att ta 

del av relevant litteratur (Polit & Beck, 2012). De inspelade intervjuerna kommer att 

transkriberas ordagrant. 

6.3 Analys  

Vi har planerat att analysera datamaterialet med hjälp av Giorgi´s analys metod 

eftersom den syftar till att beskriva essensen av det undersökta fenomenet. Enligt Polit 

och Beck (2012) skiljer sig Giorgi’s analys från de övriga fenomenologiska 

analysmetoderna genom att man helt och hållet ska luta sig mot forskaren då det anses 

olämpligt att återgå till informanterna för att validera sitt resultat, eller att konsultera 

utomstående experter för att se över analysarbetet (Polit & Beck, 2012). Giorgi menar 

på att analysen ska ske utifrån forskarens teoretiska perspektiv och att informanterna 

inte har detta perspektiv (Giorgi, 1997). En annan viktig del vid användandet av 

Giorgi´s analys är att tygla sin förförståelse. Detta innebär att man tänker över vilka 

förutfattade meningar man har för det aktuella fenomenet och sätter dem inom parentes 

under studien för att kunna se datamaterialet i sin ”renaste” form. Fenomenet som ska 

undersökas ska vara tydligt beskrivet och formulerat innan datainsamlingen påbörjas 

eftersom det är först då forskaren kan gå ut och undersöka hur fenomenet är genomlevt 

av andra (Giorgi, 1997).  

Analysmetoden består av fyra steg, som har som syfte att komma fram till fenomenets 

essens. Första punkten innebär att man ska läsa igenom intervjumaterialet för att få en 

holistisk syn innan själva analysprocessen börjar, detta för att få en förståelse för inom 

vilken kontext fenomenet är upplevt. När man har fått en känsla för helheten går man 

tillbaka till början och läser igenom materialet en gång till med det specifika syftet att 

bryta ner texten till mindre delar för att reducera materialet och göra det mer 

lätthanterligt. Detta görs genom markering i texten där den ändrar karaktär eller där det 

”händer något nytt”. De mindre delarna som markeras kallas meningsbärande enheter 

och kan bestå av meningsfrekvenser eller enstaka fraser. När materialet delas in i 

meningsbärande enheter är det av det viktigt att ha operationssjuksköterskans 

erfarenheter av att använd WHO’s checklista i fokus. Det tredje steget innebär att de 

meningsbärande enheterna transformeras, skrivs om, för att tydliggöra innebörden av 

texten med operationssjuksköterskans erfarenheter i åtanke. I det fjärde och sista steget 

ställer man alla innebörder mot varandra. De innebörder som inte varierar är fenomenets 

essens och speglar fenomenets generella struktur (Georgi, 1997). 

6.4 Trovärdighet 

Inom den fenomenologiska traditionen handlar det om att tygla sin förförståelse vilket 

är något som forskarna behöver reflektera över under hela processen och är av stor 

betydelse för trovärdigheten (Polit & Beck, 2012). Genom en tydlig beskrivning över 

urval, datainsamlings och analys förfarandet önskar vi att stärka studiens trovärdighet. 

Enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2012) är variation, innebördsrikedom och djup 

faktorer som ökar överförbarheten av resultatet från en kvalitativ studie till andra 
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situationer. Det viktiga är alltså inte hur många som säger samma sak, utan att det 

aktuella fenomenet blir belyst på ett rikt och djupt sätt, vilket ökar resultatets rimlighet, 

trovärdighet och relevans. Utifrån detta anser vi att den tänkta studien får ökad 

trovärdighet genom att djupintervjuer med rika och djupa beskrivningar kommer 

genomföras. Vi har tänkta att stärka studiens trovärdighet genom att skriva ut eventuella 

citat, från informanterna, som beskriver operationssjuksköterskans erfarenheter av att 

använda WHO’s checklista. Sjukhusens geografiska spridning samt informanternas 

demografiska skillnader ökar datamaterialets variation och därmed studiens trovärdighet 

och överförbarhet.    

Enligt Polit och Beck (2012) leder ett nära samarbete, mellan författarna, till att studiens 

trovärdighet stärks. Vi har som tanke att utföra hälften av intervjuerna var och att vi 

även transkriberar datamaterialet för sig. Om oklarheter uppstår kommer detta att 

diskuteras. Analys arbetet kommer att genomföras gemensamt.  

I och med användandet av Giorgis analys metod kommer kommunikativ validering inte 

att genomföras vilket kan ses som en nackdel eftersom informanterna inte får möjlighet 

att korrigera sina påståenden (Polit & Beck, 2012 ).   

6.5 Nytta  

Forskning inom vårdvetenskapen syftar till att utveckla trovärdig evidens inom ämnen 

som är av vikt för sjuksköterskeyrket, t.ex. tillämpad omvårdnad och utbildning av 

vårdpersonal. På senare år har fler och fler sjuksköterskor visat intresse för att ta del av 

forskningsresultat inom vårdvetenskapen och även att utföra forskning själva, för att ta 

reda på hur de bäst kan vårda sina patienter (Polit & Beck, 2012).  

Anledningen till att vi valt att beskriva operationssjuksköterskornas erfarenheter av att 

använda WHO’s checklista är att vi vill kunna bidra med ökad kunskap och förståelse 

om just operationssjuksköterskornas erfarenheter, och utveckla en trovärdig evidens 

inom ämnet. Vår förhoppning är att denna förståelse kan påverka samarbetet inne på 

operationssalen positivt, och att det i sin tur kan leda till en bättre och säkrare 

perioperativ omvårdnad. Vidare studier inom ämnet för att beskriva vad andra 

yrkeskategorier har för erfarenheter av att använda WHO’s checklista kan vara av vikt 

för att få en bättre förståelse för hela operationsteamet. 

 

7 Forskningsetiska överväganden  

En etisk granskning kommer att genomföras och framgår det att studien bör prövas av 

en etikkommitté skickas en förfrågan till etikkommittén i Sydost.  

De etiska frågorna som forskaren ställs inför är enligt Kvale och Brinkmann (2009) inga 

frågor som helt kan lösas innan studien påbörjas utan är frågor som forskaren ständigt 

behöver uppmärksamma och reflektera över. De menar att ett etiskt protokoll bör 

upprättas innan studien påbörjas och att ramen för protokollet ska innefatta informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (a.a.). Enligt 

Helsinforsdeklerationen (World Medical association, 2013) innebär informerat 

samtycket att informanterna fått allmän information om studien syfte, hur studien är 
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upplagd, vilka fördelar och risker som finns samt att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst kan lämna studien. Det bör också framgå hur forskaren tänkt presentera 

resultatet. Denna information kommer att framgå i det mail som delas ut av 

avdelningscheferna tillsammans med kontaktuppgifter till magisterstudenterna.  

Samtycket måste komma från informanterna själva för att det ska vara giltigt. 

Konfidentialitet handlar om att forskaren vidtar åtgärder för att skydda deltagarnas 

identitet (World Medical association, 2013; Kvale och Brinkmann, 2009). Vår plan är 

att kodning sker direkt i samband med intervjun så att identitetsuppgifter inte 

förekommer i undersökningsmaterialet, om detta inte är genomförbart kommer material 

som identifierar deltagarna att kodas. Datainsamlingsmaterialet kommer att förvaras så 

att inte obehöriga kan ta del av det.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2013) är det viktigt att forskaren, i en intervjusituation, 

intar ett vetenskapligt förhållningsätt för att uppnå vetenskaplig kvalitet. Som forskare 

bör man ha en professionell distans för att inte riskera att bli ”vän” men deltagarna. Som 

tidigare nämnts kommer vi att fördjupa våra kunskaper i intervjuteknik för att kunna 

utföra bra intervjuer. Konsekvenser för studien bör bedömas utifrån både den skada 

studien kan åsamka men också de vetenskapliga fördelar som studien kan medföra 

(Kvale & Brinkmann, 2013). Vi anser att studien inte har några skadliga konsekvenser 

för deltagarna utan att det finns potentiella fördelar då vi får en bättre inblick och 

förståelse för operationssjuksköterskors erfarenheter av att använda WHO’s checklista.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Checklista för säkerhet kirurgi  
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Bilaga 2, Inbördes arbetsfördelning  

Vi anser att vi båda har bidragit lika mycket under arbetets gång, och vi har kunnat träffas ofta 

då vi bor i närheten av varandra. Sökning av vetenskapliga artiklar och annan relevant 

litteratur till bakgrunden gjordes både individuellt och gemensamt, vi tog även hjälp av en 

bibliotekarie. Båda tog del av materialet vi funnit och utifrån det formulerade vi gemensamt 

rubriker och underrubriker till bakgrunden. Därefter delades arbetet upp likvärdigt och vi 

skrev några stycken var. Därefter träffades vi och gick igenom alla stycken och ändrade om 

tills båda var nöjda med bakgrunden. Genom diskussioner om de forskningsresultat som 

framkommit via artiklarna, samt om annan kunskap vi läst oss till i litteraturen kom vi fram 

till vår problemformulering och denna skrevs ner gemensamt.  

Även den teoretiska referensramen skrevs ner gemensamt efter diskussioner om vad som 

kunde tänkas vara centrala begrepp i vår kommande studie, samt efter rådfrågning av vår 

handledare. Vi läste individuellt in oss på metodlitteratur och via diskussioner kom vi fram till 

vilka metodiska val vi skulle göra. Vi delade sedan upp delarna på samma sätt som när 

bakgrunden skrevs och gick gemensamt igenom alla stycken tills vi båda var nöjda med dem. 

Vad gäller avsnittet om forskningsetik så läste vi båda in oss på ämnet och skrev efter 

diskussioner gemensamt ner det vi kommit fram till. 

 


