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Abstrakt 

 

Bakgrund: World Health Organization, WHO har arbetat fram en checklista för säker kirurgi, 

som skall stötta arbetslaget i arbetet kring patienten. Checklistans syfte är att förbättra 

kommunikationen i arbetslaget och minska komplikationer och dödsfall i samband med 

kirurgi. Studiens syfte var att undersöka operations- och anestesisjuksköterskors upplevelser 

av att använda checklista för säkerhet vid operationer i sitt dagliga arbete. Metod: Studien var 

en kvalitativ intervjustudie som genomförts i fokusgrupper med operationssjuksköterskor i 

ena gruppen och anestesisjuksköterskor i andra. Data från två intervjuer analyserades med 

hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studien visade att brister fanns vid 

implementeringen och att personalen arbetade enligt gamla rutiner. Ett varierat intresse fanns 

till checklistan, vilket resulterade i en varierad följsamhet i användandet. Resultatet visade på 

att kommunikationen förbättras och att checklistan synliggjorde alla medarbetarna och ökade 

möjligheten till att alla kunde känna sig delaktig i vården kring patienten. Vid användning av 

checklistan reds frågetecken ut och checklistan skapade ett öppet klimat där personalen kunde 

ta upp eventuella frågetecken som fanns. Resultatet i studien visar dock på att checklistan inte 

löser alla kommunikationsproblem, då det framkommer att dåliga attityder och bristande 

respekt till varandra fanns och försvårade användandet. Konklusion: Operation -och 

anestesisjuksköterskorna ansåg att checklistan var ett bra verktyg när det gäller 

patientsäkerhet, kommunikation och teamarbete men att det fanns brister i följsamheten. De 

ansåg att användandet av checklistan var personbundet och att det trots checklistans tydliga 

utformning ändå fanns frågetecken hos personalen, speciellt vem som ansvarade att den blev 

gjord. 

 

 

Nyckelord: Checklista, Kvalitativ innehållsanalys, upplevelser, Anestesisjuksköterskor, 

Operationssjuksköterskor, Omvårdnad vid operation. 

 

Keywords: Checklist, Content analysis, Experiences, Nurse anesthetists, Theatre nurses, 

Operating room nursing. 
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Bakgrund 

Operationsavdelningar består av en komplex högteknologisk vårdmiljö som ska erbjuda 

patienten trygghet och välbefinnande vid operation (Bäckström, 2012, s. 29). Hälso- och 

sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Att tillämpa evidensbaserad omvårdnad innebär att bygga sina beslut på bästa 

tillgängliga vetenskapliga bevis för nyttan av olika åtgärder (Andersson, 2013, s. 57). Ett 

kirurgiskt ingrepp innebär alltid en risk för patienten och World Health Organization, [WHO] 

(2008) har arbetat fram en checklista för säker kirurgi, som skall stötta arbetslaget i arbetet 

kring patienten. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a §, ska vården vara 

av god kvalitet och tillgodose patientens behov av säkerhet och trygghet. Genom att använda 

checklistan kan kommunikationen i arbetslaget förbättras samt minska komplikationer och 

dödsfall i samband med kirurgi (Haynes et al. 2009).  Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659 kap 6. §4) har hälso- och sjukvårdspersonal en skyldighet att bidra till att hög 

patientsäkerhet upprätthålls. Vårdgivaren skall systematiskt arbeta för att risker i den egna 

verksamheten identifieras, analyseras och undanröjs.  

I WHO:s Bruksanvisning för checklista för säkerhet vid operationer, delas 

operationsprocessen in i tre delar; före inledning av anestesi (förberedelse), perioden efter 

anestesi inledning men före operationsstart (timeout) och perioden under eller omedelbart 

efter avslutande av operationen men innan patienten lämnar operationssalen (avslutning). 

Dessa tre delar kan motsvara tre tidsperioder i den normala arbetsgången vid en operation 

(Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Många länder har anammat WHO:s checklista 

och överfört den till sin verksamhet och sitt språk. Den används både i Sverige, men också 

globalt i flera länder runt om i världen. I en studie av Candas och Gürsoy (2016) som är gjord 

i Turkiet, framkom det att nästan tre fjärdedelar av operationspersonalen upplevde att 

checklistan bidrog till att öka patientsäkerheten. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, 

[LÖF] har tillsammans med svensk kirurgisk förening fått tillåtelse från WHO att översätta 

och göra en bruksanvisning och guide över hur checklistan kan användas på svenska sjukhus. 

Med hjälp av denna guide har olika verksamheter i Sverige applicerat sina lokala rutiner och 

gjort en egen version av checklistan (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Inom region 

Norrbotten har man utifrån LÖF´s bruksanvisning utformat en checklista för säker kirurgi 

(Bilaga 1) som är menat att passa in i den opererande verksamheten i Norrbotten. En 

personalgrupp från ett sjukhus i region Norrbotten har 2016 utformat den som idag används 

på de opererande enheterna i hela region Norrbotten.  
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För att en checklista ska fungera fullt ut i verksamheten behöver den användas, tränas på och 

övas in (Perry & Kelly, 2014). Böhmer et.al. (2013) fann att operationspersonalen ansåg att 

både teoretisk samt praktisk träning bidrog till ökad följsamheten i användandet av 

checklistan. Men om inte all personal inom den opererande verksamheten fått tillräckligt med 

träning i användandet av checklistan kunde det medföra att den blev svår att implementera 

och användes därmed inte i sin helhet. Ett operationsteam består av operatör, anestesiolog, 

operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska och undersköterska och hela teamet berörs på 

ett eller annat sätt av checklistan (Dåvoy, Eide & Hansen, 2012, s. 23–24). Då många 

professioner jobbar tillsammans är det viktigt att kommunikationen fungerar för att minimera 

risken för att fel uppstår. Ett samarbete över professionsgränserna är ett krav för att kunna 

möta patientens komplexa vårdbehov (Andersson, 2013, s. 51). Roche (2016) beskriver att bra 

teamarbete skapade trygghet på operationssalen, en känsla av att alla strävar åt samma håll 

och arbetar i syfte att göra gott för patienten. Att ha förmågan att arbeta i ett team minskar 

risken för konflikter personalen emellan och ökade den perioperativa patientsäkerheten 

(Roche, 2016). Alla i ett operationsteam bär ansvaret att möta och tillgodose patientens 

psykosociala behov och att samarbeta som ett team bidrar till att hjälpa patienten att bemästra 

den komplexa situationen som patienten ställdes inför (Hansen, 2012, s. 117). Goda 

kommunikationsfärdigheter personalen emellan skapar en bra atmosfär och medför ett tryggt 

och ett väl fungerande arbetslag (Johnson & Kimsey, 2012).  

Studier (Jones & Durbridge, 2016; Rosenstein & O’Daniel, 2006) visar att störande beteende i 

personalgruppen ökar risken för medicinska felbehandlingar och att vårdkvalitén och 

patientsäkerheten kompromissas samt att personalrelationerna och samarbetet påverkas 

negativt. Ett störande beteende kan vara att man till exempel höjer rösten eller använder sig av 

kränkande kommentarer vilket kan leda till stress och frustration som blir ett hinder i 

kommunikationsflödet. I Candas och Gürsoy (2016) studie framkommer det att alla steg i 

checklistan inte genomfördes i sin helhet. Studien visar också på skillnader i genomförandet 

beroende på om operationen var brådskande, om den var planerad, men också att attityder 

som fanns inom arbetslaget kunde göra att checklistan inte genomfördes i sin helhet. 

Rönnberg och Nilsson (2015) fann att anestesisjuksköterskor känner sig ensamma i 

användandet av förberedelsen av checklistan, samt att de upplevde att operatörerna sällan 

visade sitt fulla intresse. I studien framkommer också att den delen av checklistan där alla får 

presentera sig innan operationen startade, ansågs som mycket positiv, då man bekräftade 

varandra, och varandras yrkesroll. Detta skapade en ökad känsla av att man ser på varandra 
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som ett team kring patienten.  

I en studie av Robertson-Smith (2016) framkom det att operationspersonalen oftast utförde 

den första delen - förberedelsen, samt att det oftast var operatören eller 

operationssjuksköterskan som initierade timeout, men att operatören visade lite intresse att 

lyssna under denna del. Studien (Robertson-Smith, 2016) visade också att operatörerna ansåg 

att förberedelsen och time out kunde slås ihop då de ansåg att de bara var upprepningar. 

Operatörerna såg annars inga direkta hinder med WHO:s checklista, medans övrig 

operationspersonal tyckte att operatörernas bristande intresse var det största hindret till att 

checklistan inte utfördes i sin helhet. Vidare framkom det att avslutningen ansågs vara den 

delen som behövde förbättras då det var den som mest sällan gjordes.  

Rational 

Att en checklista vid operationer används vid kirurgi innebar positiva aspekter för patienten 

som skall opereras. Tidigare studier visar att komplikationer och dödsfall i samband med 

kirurgi kan minskas om checklistan används i sin helhet (Haynes et al. 2009). Detta innebär 

en stor vinst för patienten, men innebär också samhällsekonomiska vinster. Roche (2016) 

menar att ett gott samarbete inom den perioperativa vården alltid bör eftersträvas för att 

tillgodose patientsäkerheten och välbefinnandet i teamet. Patienten är huvudpersonen på 

operationssalen och operation- och anestesisjuksköterskor bör ha som mål att vården kring 

patienten skall bli så bra som möjligt. Alla bär ansvar till att tillgodose patientens 

psykosociala behov (Roche, 2016). Genom att använda checklistan kan kommunikationen i 

arbetslaget förbättras (Haynes et al. 2009). Operation- och anestesisjuksköterskor är mest 

involverade i att se till att checklistan initieras och genomförs. Utifrån egna erfarenheter samt 

tidigare studier visas att checklistan inte alltid används, men någon anledning att inte använda 

checklistan vid varje operation är inte motiverat. Det är av stor vikt att undersöka hur 

personalen upplever checklistan som ett verktyg i vården kring patienten.  

 

Syfte  

Studiens syfte var att undersöka operations- och anestesisjuksköterskors upplevelser av att 

använda checklista för säkerhet vid operationer i sitt dagliga arbete.  
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Metod 

Design 

Studiens syfte var att beskriva upplevelser, därför valde vi att använda en kvalitativ ansats 

som har till syfte att försöka se verkligheten genom deltagarnas ögon (Polit & Beck, 2012, s. 

487). Data till studien samlades in via fokusgruppsintervjuer. Ordet fokus indikerar att 

diskussionen rör ett på förhand givet ämne. Fokusgrupper är en form av fokuserade 

gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts och på forskarens uppmaning samtalar 

kring det utvalda ämnet (Wibeck, 2000 s. 7, 9). Genom att analysera data från fokusgrupper 

kan forskaren studera hur deltagarna i grupp resonerar sig fram till en gemensam syn på 

någonting - eller att de inte är överens (Wibeck, 2000, s. 21).  

Deltagare 

Utifrån vårt syfte valde vi att genomföra studien på ett sjukhus i norra Sverige. Detta sjukhus 

var för oss det som var mest tillgängligt rent geografiskt. Ett annat krav vi hade på sjukhuset 

var att personalen använde sig av checklistan för säkerhet vid operationer. Detta är ett 

bekvämlighetsurval, som enligt Trost och Hultåker (2016, s. 31) kan förklaras som att “man 

tager vad man haver”. Vidare beskriver de att bekvämlighetsurval inte alltid kan ses som 

representativt men att det ändå kan ge ett betydelsefullt resultat. Vi valde att inkludera 

operations- och anestesisjuksköterskor då de yrkesgrupperna tillsammans var ansvariga för att 

initiera checklistans olika delar. Enligt Wibeck (2010, s. 61–62) finns både för- och nackdelar 

med större och mindre grupper. Vi valde att begränsa urvalet till mellan fyra och sex personer. 

Detta resulterade i att vi hade två fokusgrupper med fyra personer i varje grupp. Deltagarna 

var sju kvinnor och en man och specialistutbildade inom operation eller anestesi. Erfarenhet i 

yrket varierade från tre månader upp till 17 år bland anestesisjuksköterskorna och från fem år 

till 27 år bland operationssjuksköterskorna. Alla som intervjuades hade arbetat största delen 

av sina verksamma år på det aktuella sjukhuset. Polit och Beck (2012, s. 538) beskriver att 

fördelar även kan vara att deltagarna reagerar på vad andra säger och därmed sätts en 

diskussion igång. Nackdelen kan vara att alla inte känner sig bekväm med att prata och 

uttrycka sig inför andra varvid deras synpunkter inte kommer fram. Enligt Polit och Beck 

(2012, s. 537) bör de utvalda deltagarna som deltar i fokusgrupper vara någorlunda 

homogena, detta i syfte att få en trygg grupp som vågar uttrycka sig. Därför valde vi rena 

professionsgrupper dvs operationssjuksköterskor i ena fokusgruppen och 

anestesisjuksköterskor i den andra.  
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Procedur  

Verksamhetschefen på den aktuella kliniken kontaktades och fick skriftlig och muntlig 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Efter samtycke från verksamhetschefen 

fick samtliga operation- och anestesisjuksköterskor skriftlig information om studien via e-

mail, sedan muntlig information vid en arbetsplatsträff ca en månad innan intervjuerna 

planerades att genomföras. Om intresse fanns att delta anmälde de sig till enhetschefen som 

sedan vidarebefordrade detta till oss. Deltagarna fick skriva under ett samtyckesformulär 

innan intervjustart där syftet med studien, tillvägagångssätt samt deras rättigheter framgick. 

Vi valde att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen där deltagarna arbetade i anslutning till 

deras arbetspass, då en bekant plats kunde utgöra en fördel enligt Wibeck (2000, s. 31) då det 

skapar en upplevelse av att det är på deltagarnas villkor och att detta är en trygg miljö. Vi 

valde semistrukturerade intervjuer då de ger en djup och personlig respons (Polit & Beck, 

2012, s. 191). Vi utgick från en frågeguide som vi tillsammans hade upprättat med inspiration 

av Polit och Beck (2012, s. 538). Strategin var att gå från generella frågor till mer 

semistrukturerade frågor, för att skapa möjlighet för deltagarna att känna sig bekväma. Enligt 

Polit och Beck (2012, s. 538) ska utöver den som intervjuar ytterligare en forskare vara med 

som kunde skriva ner observationer som framkommer under varje gruppintervju. Under 

intervjun skulle vi observera om deltagarna såg obekväma ut eller om stora känslor blossade 

upp för att i sådana fall kunna agera och avbryta intervjun.  

Datainsamling 

Vi medverkade båda under gruppintervjuerna där den ena ställde frågorna och den andra 

noterade och ställde passande följdfrågor. Under intervjuns gång skapades möjligheter för alla 

deltagare att komma till tals och prata till punkt. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon 

med hjälp av en ljudupptagningsapplikation. Intervjuerna blev vardera ca. 40 minuter långa. 

Intervjuerna spelades in för att kunna få med allt och citera vad som blev sagt under 

intervjuerna och därmed underlätta en textnära transkribering. Efter intervjuerna laddades 

ljudfilen över på USB-minne och raderades från mobiltelefonen. USB-minnet förvarades hos 

en av studenterna i ett låst utrymme. Formulären med informerat samtycke förvarades hos den 

andra studenten. Detta för att minimera risken att anonymitet inte upprätthålls, samt att 

obehöriga kan komma åt materialet, vilket styrks i Polit och Beck (2012, s. 535).  

Dataanalys 

Materialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och 

Lundmans (2004) metodartikel, där vi analyserade det manifesta budskapet. Denna metod ger 
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en djupare förståelse om materialet utan att göra egna tolkningar. Analysen av det insamlade 

materialet gjordes i flera steg, där första steget var att vi läste igenom intervjuerna ett flertal 

gånger för att få en känsla för helheten i materialet. Hela meningar togs ut som innehöll 

relevant information och svarade mot studiens syfte, så kallade meningsbärande enheter. 

Dessa enheter kondenserades vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att de 

kortas ner samtidigt som kärnan i innehållet bevaras. De kondenserade meningsbärande 

enheterna märktes med en kod. En kod kan beskrivas som en etikett som kortfattat förklarar 

enhetens innehåll (Graneheim och Lundman, 2004). Koderna jämfördes med varandra och 

sorterades utifrån likheter och skillnader till 14 subkategorier. Vidare analyserades materialet 

från subkategorierna genom att ytterligare syntetisera dessa till de inte gick att syntetisera 

något mer, detta resulterade i sex huvudkategorier som speglade vårt syfte (Graneheim & 

Lundman, 2004).   

Etiska överväganden 

En etiksansökan skickades till Etiska gruppen vid Luleå tekniska universitet institutionen för 

hälsovetenskap, för granskning och godkännande av studien innan den genomfördes. 

Deltagarna i vår studie blev genom informationsbrevet upplysta om att deltagandet är frivilligt 

och de när som helst kunde ta tillbaka sitt samtycke att delta i studien, utan att ge anledning 

till varför de inte vill vara med vilket Helgesson (2006, s. 141) lyfter. Med informerat 

samtycke avses hela processen från att man informeras om studien, till att personen väljer att 

samtycka till att delta i en forskningsstudie, det är också ett krav att deltagarna fått tillräckligt 

med information om studien för att kunna göra ett välgrundat beslut att välja att delta i studien 

eller inte (Helgesson, 2006, s. 155). Forskningsetiken behandlar de etiska aspekterna av 

forskningen, vilket inkluderar både själva forskningsverksamheten och dess konsekvenser 

(Helgesson, 2015, s. 20). Vi har utifrån Helgesson (2015, s. 32–33) haft som mål att utgå ifrån 

följande fyra principer: att göra gott, inte skada, respektera andras autonomi och vara rättvis. 

Alla personer som uppfyllde inklusionskriterierna hade lika stor möjlighet att delta i studien. I 

samband med den etiska prövningen har vi tagit ställning till eventuella risker för deltagarna 

samt vilka positiva vinster deltagarna kunde uppleva. Positiva vinster för deltagaren kunde 

vara att få ta del av andras upplevelser och erfarenheter kring användandet av checklistan och 

därmed ges möjlighet att reflektera över sitt eget arbetssätt. Vår bedömning var att risken för 

att deltagarna kommer till skada är liten, och att möjligheten att göra gott var större. Vid 

forskning som rör människor måste hänsyn tas till forskningspersonernas intressen, där 

forskaren i första hand skall se till att forskningspersonerna inte kommer till skada eller utsätts 
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för oacceptabla risker (Helgesson, 2015, s. 91). En risk som kunde finnas vid studier där 

grupper används var att skada kunde uppstå genom att studien får gruppen att framstå som 

sämre. Vilket kunde leda till att personerna i gruppen behandlas sämre, att fördomar sprids, 

eller försämrade interna relationer (Helgesson, 2015, s. 94). Innan intervjustart uppmanade vi 

deltagarna att vad som sägs under intervjuerna stannar i rummet med förhoppning att minska 

risken för att enskilda personers åsikter sprids vidare på avdelningen. Om någon av deltagarna 

efter intervjun hade frågor och funderingar eller upplevde obehag var de välkomna att 

kontakta oss. Inspelningar från intervju, anteckningar samt annat material som tillhör studien 

kommer att kasseras efter publicering i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVa, och 

godkännande av arbete från examinator. 

 

Resultat 

Nedan presenteras resultatets sex huvudkategorier.  

Brister finns vid implementering och gamla rutiner hänger kvar 

Intresset för checklistan varierar 

Checklistan medför en känsla av delaktighet 

Checklistan tydliggör och skapar klarhet 

Kommunikationen och respekten till kollegorna brister 

Checklistan modifieras och genomförs inte i sin helhet 

 

Brister finns vid implementering och gamla rutiner hänger kvar 

Deltagarna upplevde att checklistan kastades in i verksamheten utan någon genomgång eller 

utbildning, de poängterade att införandet drevs av ledningen. Implementeringen av den första 

versionen av checklistan skedde via e-mail och på en arbetsplatsträff, vilket upplevdes som 

något bristfälligt. Verksamheten hade sedan tillsammans arbetat fram en egen version av 

checklistan som var bättre än den tidigare versionerna som använts, men även där saknades en 

ordentlig implementering. Deltagarna ifrågasatte varför det var så trögt att implementera 

checklistan när den tog så kort tid att gå igenom den.  

 

När vi införde den [checklistan] så tror jag att det mer var att… att muntlig rapportering och 

genomgång information på en arbetsplatsträff för de [personalen] som var närvarande då, att 

den här ska ni följa. FG 1:2 
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Deltagarna pekar på att de upplevde att följsamheten brister och en av deltagarna beskrev det 

som att det tagit tid för checklistan att “landa hos alla”. Deltagarna upplevde det som positivt 

att listan nu fanns uppsatt inne på varje operationssal, de gjorde att även sterilklädd personal 

kunde följa den och läsa punkt för punkt, men de sa även att alla inte följde den. Checklistan 

används i olika versioner på flera svenska sjukhus och deltagarna berättade att inhyrd personal 

och studenter i överlag var duktiga på att använda sig av checklistan, även om de kom från ett 

annat sjukhus.  

 

många av de inhyrda är ju ännu mer inkörda med checklistan än vad vi är, dem är ju ännu 

bättre än oss på att dra checklistan och många inhyrda operatörer är också det FG 2:3 

 

Deltagarna lyfte hur de upplevde att ett felaktigt utförande av checklistan lätt överfördes till 

blivande kollegor och studenter. Att en AT-läkare, ST-läkare eller annan student ofta tog efter 

hur deras handledare gjort under verksamhetsförlagd utbildning. I tidigare versioner var det 

anestesisjuksköterskorna som ansvarade för hela checklistan, att alla delarna initierades och 

utfördes. Dessa gamla rutiner från tidigare versioner av checklistan upplevdes hänga kvar och 

försvårade genomförandet. 

 

fast det inte är vi som ska initiera, så kanske vi gör det [...], det finns en sån tradition, och vi 

initierade förut, och då blir det att vi initierar nu FG 1:2 

 

Intresset för checklistan varierar 

Deltagarna uppgav att de själva kände sig motiverade att använda checklistan, men ansåg att 

intresset i stort varierar. De beskrev vidare hur de upplevde att intresset delvis gick att koppla 

till vilken yrkesroll personen hade, och pekade också på att intresset för checklistan kunde 

vara person- eller åldersbundet, där äldre ofta hade ett mindre intresse jämfört med yngre.  

 

De som kommer nya är ofta van att jobba med checklistan och vill ju göra den, många av de 

nya. Medan de som jobbat i 40 år inte bryr sig om den där checklistan. FG 1:3 

 

Deltagarna beskrev att intresset var olika från operatör till operatör, men generellt som grupp 

upplevdes de ha ett bristande intresse, där vissa benämnde checklistan som “trams”. 

Kirurgerna visade initialt vilja att införa och implementera checklistan i verksamheten, men 
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deltagarna lyfte att i dagsläget var det ortopederna den grupp som visade störst intresse och 

alltid ville använda checklistan, vilket uppskattades.  

 

Det finns ingen på ortopeden som inte följer checklistan, de är så vana, de vill dubbelkolla 

allt FG 2:3 

- 

Jag kan inte minnas en enda ortoped som nonchalerar listan… oavsett ingrepp FG 2:4 

 

Deltagarna uttryckte vikten av att checklistan användes vid varje operation, att den var 

motiverad vid alla ingrepp, stora som små. Men de upplevde att operatörerna visade större 

intresse för checklistan vid stora och komplicerade ingrepp jämfört med mindre rutiningrepp. 

Deltagarna uttryckte att de uppskattade när alla i teamet var positiva och ville göra 

checklistan, att det var underbart att “ha alla med på tåget”. Deltagarna lyfte också att det inte 

fanns någon anledning till att inte visa intresse för checklistan. De upplevde checklistan som 

ett viktigt och tillgängligt verktyg och såg att ett skäl till att den inte tillämpades var ett 

bristande intresse i personalgruppen.  

 

Checklistan medför en känsla av delaktighet 

Checklistan gjorde det möjligt för alla på operationssalen att presentera sig på ett naturligt 

sätt, vilket saknades innan den infördes. Deltagarna upplevde att checklistan synliggjorde 

teamet och vilken roll alla hade. Genom presentationen fick alla på salen, inklusive AT-

läkare, ST-läkare och studenter säga vad de hette och vad de hade för roll vilket ansågs extra 

viktigt om man arbetade med nya personer. Deltagarna upplevde även att presentationen 

bidrog till en familjär stämning och en känsla av delaktighet för alla på salen.  

 

När op-syrran klär på operatören så har det väl alltid varit naturligt att säga hej jag heter… 

ja… å då svarar ju alltid, eller i alla fall nästan alltid den andra, men de kanske inte alltid 

har varit lika naturligt att vi presenterar oss, så de har väl blivit bättre, de har det ju absolut 

FG 1:2 

Deltagarna beskrev att det fanns en vilja i arbetslaget att hjälpas åt med checklistan, att alla i 

teamet involverades och att operatörerna ibland var med och drog vissa delar själv. Samma 

sak gällde med inhyrd personal där deltagarna lyfte hur alla påminde varandra att checklistan 

skulle göras.  
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Checklistan tydliggör och skapar klarhet 

Deltagarna upplevde att checklistan aldrig varit svår att förstå, att den var framtagen och 

specifikt strukturerad för verksamheten. Checklistan ansågs vara tydlig, att den tar upp det 

som är viktigt och var enkel att följa från punkt till punkt. En deltagare uttryckte att i början 

när den kom kändes den främmande men var nu jätteglad att den fanns. Deltagarna upplevde 

checklistan som ett användbart instrument som skapade trygghet då den identifierade 

eventuella risker. De uttryckte vidare att checklistan medförde trygghet om att det var rätt 

patient som hämtades och därmed minskade risken för förväxlingar. En deltagare gav 

exempel på när checklistan haft stor betydelse och där förväxlingsrisken varit stor. Hen hade 

haft två patienter med exakt samma namn, som var födda på exakt samma dag och månad, det 

enda som skiljde var året som de var födda. 

 

Att har man en sån dag när man nästan går skytteltrafik, då borde man ju verkligen se, alltså 

påminna varandra att nu är det den här patienten, det är ju då det lätt blir förväxlingar FG 

1:4 

 

Deltagarna upplevde att checklistan skapade klarhet över vad som skulle opereras och att alla 

i teamet var överens om vad som skulle göras. Vidare upplevde de att checklistan tydliggjorde 

vad som var ordinerat från operatören, då tilliten till det som stod i journalen inte alltid fanns. 

 

 Man väntar att ge antibiotika för man litar inte på ordinationen FG 1:1 

 

Deltagarna upplevde att checklistan gav arbetslaget möjlighet att tillsammans skapa en 

gemensam plan om vilken utrustning som behövdes, planerad preparathantering samt plan för 

postoperativt omhändertagande som gav en känsla av klarhet. Deltagare upplevde även att 

checklistan var en stor trygghet när det gällde vilken sida patienten skulle operera, att 

journalen inte alltid gick att lita på. Att det skulle vara rena skräcken om fel sida opererades. 

Deltagarna upplevde även att delen i slutet vid avslutningen som handlade om 

kommunikationen hade fungerat var bra för då fick man chans att lyfta både positiva och 

negativa saker om vad som hade fungerat och inte. Deltagarna upplevde att om checklistan 

användes i sin helhet så blev det en jättebra start och kommunikationen blev bättre inom 

teamet. En deltagare menade att om en ordentlig time out var gjord medförde det att 

kommunikationen på sal följde med genom hela ingreppet. Alla var överens om att 

checklistan var ett jättebra instrument men att förbättringspotential i användandet fanns. 
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Djup tacksam att checklistan finns hoppas alla kan bli ännu ett strå vassare på använda 

den…även jag själv ibland FG 2:4 

 

Kommunikationen och respekten till kollegorna brister 

Deltagarna upplevde att kommunikationen kring checklistan ibland var bristfällig och otydlig. 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att de var bra på att kommunicera till ”operationssidan” 

om något oförutsett hände men upplevde inte att “operationssidan”, de som var i 

operationssåret kommunicerade tillbaka. Det var ett fåtal som kommunicerade “över bågen” 

men anestesisjuksköterskorna upplevde att det mesta fick de snappa upp på egen hand. 

Deltagarna uttryckte att kommunicera och hjälpas åt ingick i arbetet, men samtidigt uttryckte 

de att de ibland medvetet valde att inte inleda en diskussion kring checklistans punkter då de 

upplevde att de inte fick gehör hos vissa kollegor. 

  

Gällande frågan om hur kommunikationen i teamet fungerat så säger jag, att det finns ju inga 

pengar i världen som skulle få mig att vara ärlig och ställa den frågan till vissa.  FG 1:2 

 

Deltagarna upplevde svårigheter vid initiering av checklistan, trots att de inlett checklistan 

fortsatte andra prata om annat, eller att efter genomgång påbörjades initiering på nytt av 

någon annan som inte varit uppmärksam. Sammantaget ansågs detta vara respektlöst och 

medförde att lusten att tillämpa checklistan försvann. Det hände att time outen efterfrågades 

trots att den redan var gjord eller att någon mitt i time outen började prata om annat. En av 

deltagarna lyfte att de fick skylla sig själv om de inte lyssnat. 

 

Att de vänder sig om för att klä på operatören, de kan jag köpa, men när man börjat tjitttjatta 

om väder å vind, när jag försöker ta checklistan, då lägger jag ner, de gjorde jag senast igår. 

FG 1:2  

 

Operationssjuksköterskorna ansåg att time out var deras del och skulle initieras när de kände 

sig redo. Operationssjuksköterskorna upplevde att time out många gånger gjordes av 

anestesisjuksköterskorna och hade en tendens att initieras för tidigt, ibland så fort operatören 

kom in genom dörren. Detta gjorde att det blev svårt att koncentrera sig och höra vad som 
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blev sagt. Operationssjuksköterskorna poängterar vidare att det var viktigt att markera och 

kunna säga stopp, nu väntar vi. 

Det som stör mig de är när vi ska checka in när man ska klä på… vi ska klä på operatören å 

man prasslar å man hör ju inte vad dom säger å då liksom, nä nu väntar vi! FG 2:4 

 

Operationssjuksköterskorna upplevde att operationssjuksköterskestudenterna fråntogs 

möjligheten att lära sig checklistan om anestesisjuksköterskorna hela tiden initierar åt dom. 

Deltagarna upplevde även att operatörerna många gånger var för snabba och ville börja 

operera med en gång utan att det hade checkats in. Ibland, beroende på operatör, upplevdes 

det som bättre att checka in innan operatören fått på sig kläderna för att minimera risken att 

operationen påbörjades innan time out. Alla deltagare var dock överens om att 

kommunikationen på sal behövde förbättras. 

 

Checklistan modifieras och genomförs inte i sin helhet 

Deltagarna var överens att checklistan ibland modifieras och inte genomfördes i sin helhet. 

Ibland bedömdes inte checklistans alla punkter vara relevanta för ingreppet och punkterna 

utfördes då inte. Deltagarna upplevde ofta att checklistan hastades igenom vid många korta 

ingrepp, men att det borde vara tvärt om. Samtidigt upplevde deltagarna att det ibland var 

oklart varför ens kollegor inte gjorde checklistans alla delar. 

 

Jag kan uppleva att alla törs inte eller om man inte vill eller om man glömmer bort alltså jag 

kan inte svar varför. FG 2:2 

 

Deltagarna var alla överens om att checklistan inte alltid utfördes i sin helhet, däremot var det 

ingen av de tre delarna i checklistan som utmärkte sig gällande bristerna i utförandet. 

Deltagarna upplevde att de ibland checkas in, men inte ut eller att man checkar ut, men 

kanske inte in. Vidare lyfter deltagarna att genomförandet och följsamheten blivit mycket 

bättre med den versionen som används nu jämfört med den som tidigare använts. Deltagarna 

upplevde att de till viss del förändrade checklistan om patienten var vaken under ingreppet. 

Både att patienten bjöds in i att delta i presentationen och checklistan, samt att man tänkte på 

sitt ordval för att inte skapa obehag för patienten. Flera av deltagarna upplevde att personalen 

förändrade sitt förhållningssätt och blev lite mer skärpta om de visste att patienten var vaken 
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och hörde allt som sades. Deltagarna beskrev hur de förklarade för patienten att checklistan 

gjordes för deras säkerhet och att patienterna ofta upplevde checklistan som något positivt. 

 

Jag brukar byta ut “kritiska moment” till bara moment. För att de låter inte så kul med 

kritiska moment för patienten FG 1:4 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i vår studie visade att implementeringen av checklistan i verksamheten upplevdes 

som bristfällig, men i resultatet framkom det inte konkret vad som saknades eller hur 

implementeringen hade kunnat genomföras på ett bättre sätt. I en studie av Spruce (2014) 

framkom det att en bra implementering för samtliga i teamet är nyckeln till en lyckad 

användning av checklistan. Genom tydliga strategier från verksamheten kunde teamet testa 

checklistan under en period för att sedan tillsammans utvärdera den, i och med detta skapades 

möjlighet till att ta itu med hinder som uppmärksammats (Spruce, 2014). I resultatet ses det 

som positivt att checklistan fanns på väggen på operationssalen och därmed tillgänglig för 

alla. Vi tror att trots en mindre bra genomförd implementering kunde detta spelat stor roll vid 

införandet av checklistan och underlättat hur checklistan skall användas. Guiden som sitter på 

väggen är i stort format och mycket tydlig att se och följa från punkt till punkt. Cadman 

(2016) diskuterar i sin studie om att en papperskopia där man bockar av alla punkterna i 

checklistan allt eftersom eller en poster som alla ser och kunde följa skulle kunna öka 

följsamheten i användandet. 

I vår studies resultat lyftes skillnader i attityder kring checklistan hos operatörer på olika 

kliniker på sjukhuset. Vissa kliniker sågs vara mer angelägna att använda checklistan jämfört 

med andra. Resultatet pekade dock på att det oftast kunde vara personbundet och att man inte 

ens försökte dra checklistan när vissa operatörer skulle operera. Operatörer ska ha kallat 

checklistan för trams och visade ett mycket litet intresse. Lee (2016) menar att operatörernas 

attityder ofta sätts i relation till hur de blivit handledda redan under utbildningstiden. Vi tror 

att en operatör som är noga med att följa checklistan och har ett stort intresse för detta vidare 

till blivande kollegor som de handleder. Enligt vårt resultat var ortopederna den grupp som 

var mest intresserade av att använda checklistan. Vi tror att det kan bero på att ortopederna 

tidigt hade sett fördelarna som checklistan fört med sig, som t.ex. att teamet tillsammans gick 

igenom märkningen av sida för operationen, så att rätt sida opereras, samt vilket implantat 

som eventuellt skulle användas. Thomasson, Fuller, Mansour, Marburger & Pukenas, (2016) 
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menar att checklistan var ett effektivt verktyg preoperativt vid ortopediska operationer men att 

checklistan inte var en garanti för att problem eller felaktigheter ändå kunde uppstå eller 

upptäckas perioperativt.  

Vårt resultat lyfte att det kunde bli en mer familjär atmosfär när man använde sig av 

checklistan. I en studie av Lee (2016) lyftes att personalen i en operationssal inte behövde 

vara en grupp likt en stor lycklig familj, men att alla i personalgruppen måste känna sig trygg 

i att tala ut, och att patientsäkerheten aldrig fick hotas. I en studie av Bezemer et al. (2016) 

framkom att kommunikationen ytterligare kunde försvåras nu när kirurger samt anestesi- och 

operationssjuksköterskor är mer mobila. Trots detta visar vårt resultat hur enheten är långt 

ifrån ensam att använda en checklista vid operationer och hur studenter och inhyrd personal 

ofta är duktiga på att använda den. Bezemer et al. (2016) menar vidare att om personalen var 

bekant med varandra och tidigare arbetat ihop kunde det underlätta både kommunikationen 

och samarbetet i teamet. Att fler och fler saknar fast anställning på ett sjukhus och arbetar 

istället på flera sjukhus, kortare perioder, kunde innebära att personalen kanske träffas för 

första gången just innan operationen påbörjas. Vi tror att checklistan kan underlätta 

kommunikationen när teamet består av personer som inte känner varandra. Vårt resultat 

visade att checklistan gav en vänlig inbjudan till alla att presentera sig och detta kunde vara 

ett sätt att bryta isen och lätta upp stämningen.  

Resultatet i vår studie visade att alla deltagarna upplevde att checklistan var ett användbart 

verktyg i verksamheten, men att följsamheten i användandet ytterligare kunde förbättras. 

Cvetic (2011) menar att misstag i vården kunde undvikas om personalen förstod vad en 

bristfällig dialog kunde medföra. Vårt resultat pekade på att risken för missförstånd minskade, 

men också att checklistan skapade ett forum för dialog där operation- och 

anestesisjuksköterskor kunde lyfta frågor som fanns kring patienten och reda ut frågetecken 

kring vården. Deltagarna i vår studie uttryckte att en känsla av trygghet infann sig när man 

gjorde checklistans alla punkter och vi tror att tryggheten kommer till personalen i och med 

att man då vet att riskerna minimeras för patienten. Vårt resultat lyfte avslutningen som en 

chans att knyta ihop säcken och lyfta både det som varit positivt och negativt samt vad som 

hade fungerat eller inte. Vi tror att checklistan ger en trygghetskänsla då man som operation- 

eller anestesisjuksköterska kan ha “ryggen fri”, att man vet att man har gått igenom 

checklistans alla delar, man vet att alla punkter är genomgångna och att alla har samma 

information kring patienten. Att personalen gjort sitt yttersta för att garantera säkerheten för 

patienten. Cadman (2016) lyfte att användandet av checklistan minskade ohälsa och mortalitet 
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hos patienterna. Detta skapade en känsla av trygghet hos personalen då checklistan medförde 

klarhet över vad som hände och vilka risker som fanns hos patienterna.  

För att få en god och effektiv kommunikation är det viktigt att den som talar, tydligt uttrycker 

sin iakttagelse men även förstår och respekterar andras sätt att se (Cvetic, 2011). I vårt resultat 

lyftes att bristfällig kommunikation i operationsteamet som t.ex. envägskommunikation 

medförde att operationssalen blev en osäker miljö där patientsäkerheten kunde äventyras. 

Båda fokusgrupperna lyfte närmast identiska situationer där de lätt hade kunnat reda ut 

meningsskiljaktigheterna om de bara pratade med varandra. I vårt resultat framkom det att 

både operation- och anestesisjuksköterskorna hade olika åsikter kring när och hur checklistan 

skulle initieras. Anestesisjuksköterskorna upplevde att operationssjuksköterskorna inte 

lyssnade när de försökte checka in, medans operationssjuksköterskorna berättade att de vände 

ryggen för att visa att de inte var redo när anestesisjuksköterskorna började checkade in. 

Vidare upplevde operationssjuksköterskorna att time out inte egentligen var 

anestesisjuksköterskornas uppgift, utan att operationssjuksköterskan skulle checka in då de 

kände sig redo. I Cadmans (2016) studie framgick det att det fanns en del förvirring över vem 

i teamet som ansvarade för de olika delarna av checklistan och att detta blev extra tydligt om 

det fanns motstånd till checklistan i personalgruppen. Detta ledde oftast till att checklistan inte 

gjordes i sin helhet vilket i sin tur kunde leda till att misstag uppstod. I en studie av Rydenfält, 

Johansson, Larsson, Åkerman och Odenrick (2012) framkom det att operationspersonalen 

tyckte att det kunde vara störande och förvirrande om många pratade samtidigt, att det kunde 

vara svårt att höra vad t.ex. operatören sa vilket kunde skapa irritationer i teamet. Vårt resultat 

visade på att det var upp till var och en att hitta modet till att säga stopp när något kändes fel 

eller om man upplevde att kollegorna stressade iväg. Trots att deltagarna i studien arbetade i 

ett team saknades kommunikationen sinsemellan. Vi uppmärksammade att deltagarna valde 

att ha en irritation inom sig istället för att lyfta sina upplevelser om hur de kände, och hur 

checklistan skall användas. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) skall 

sjukvårdspersonalen verka för gott samarbete och respektera kollegor och medarbetare.  

I vårt resultat framkom det också att deltagarna upplevde att operatörerna ville börja operera 

med en gång utan att man hunnit initiera checklistan. I en studie av Lee (2016) visade 

resultatet att personalen på operationssal upplevde att operatören var otålig och hade orimliga 

krav att skynda på arbetet. En annan studie (Anton, Montero, Howley, Brown & Stefanidis, 

2015) pekade på att operationsteamet bör vara medvetna om att operatörer ofta kände höga 

nivåer av stress i sitt dagliga arbete och det som upplevdes som ointresse i själva verket var 
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relaterat till stress. I studien (Lee, 2016) förklarar sig operatörerna med att de endast ville 

operera snabbt och effektivt, och genom det korta ner operationstiden och göra de bästa de 

kunde för patienten. Detta kunde vara som Cadman (2016) lyfte i sin studie att det fanns en 

uppfattning om att checklistan försenade operationer men Cadman menar vidare att det inte 

finns evidens som tyder på detta utan istället talar det för att användandet av checklistan 

medför förkortad operationstid för patienten. 

Deltagarna i vår studie var eniga om att checklistans utförande oftare slarvas med om man på 

salen hade många korta ingrepp, men resultatet visade också att det kanske borde vara tvärt 

om. Vi tror att den bristande följsamheten till checklistan vid korta ingrepp kan ha att göra 

med att man förlitar sig på att allt ska gå planenligt och att inga större risker med ingreppet 

finns. I Cadmans (2016) studie framgick det att personal som såg kritiska moment som 

någonting som aldrig hände dem tyckte checklistan var onödig. Detta sågs vidare som ett 

underliggande problem, att personalen inte kunna se eller känna igen vilka faktorer som 

kunde äventyra patientsäkerheten. Alla deltagarna i vår studie upplevde att följsamheten till 

checklistan varierade och att det främst var operatörerna som var kritiska till checklistan och 

som visade lite intresse. Men detta ansågs vidare vara mer personbundet än yrkesbundet. I en 

studie av Cadman (2016) framgick det dock att det oftast var den äldre generationen av 

operatörer som hade motstånd till checklistan vilket skapade en tryckt stämning inom teamet 

och att checklistan inte används. Det framkom även att deltagarna i vår studie kände att vissa 

punkter medvetet valdes bort då gehör från vissa personer saknades. I en studie av Jones och 

Durbridge (2016) framkommer det om ”att tala ut” (speaking up) värdesätts inom 

operationsteamet så accepteras och uppmuntras alla till en öppen kommunikation. Om inte så 

kan ett riskfyllt beteende inom teamet uppstå genom att personalen kommer att överväga 

situationen och riskerna innan de agerar. Men samtidigt kan det vara som Cvetic (2011) lyfte, 

att en stark auktoritär person kan medföra att medarbetare känner sig rädda och därmed inte 

vågar tala ut fastän de såg att något var fel. Checklistan syftar till att främja teamarbetet, den 

uppmuntrar till att våga säga till om det finns något man oroar sig för. Men Cadman (2016) 

menar att om det finns hierarki i personalgruppen kan detta vara svårt att uppnå. 

Vi tror att patienten känner sig delaktig i den egna vården när de tillsammans med operation- 

och anestesisjuksköterskan får gå igenom checklistans punkter. Personalen ställer frågor till 

patienten och inväntar svar, istället för att enbart läsa och lita på det som står i 

patientjournalen. Vi tror att det ger en känsla av trygghet för patienten att de blir sedda och 

bekräftade. Checklistans genomgång av den postoperativa vården är något som ibland missas 
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när checklistan inte används fullt ut. Vi tror att checklistan potentiellt, då den används, kan 

minska tiden patienten vistas på den postoperativa avdelningen samt risken för postoperativa 

komplikationer. Folkhälsomyndigheten (2016) menar på att vårdrelaterade infektioner [VRI] 

är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och arbetet att minska dessa är en av de 

viktigaste patientsäkerhetsfrågorna. VRI orsakar onödigt lidande för patienterna, förlängda 

vårdtider och ökar kostnaderna för samhället. Checklistans genomgång kan tydliggöra 

ordinationer gällande t.ex. antibiotikaprofylax och katetersättning och därmed minska risken 

för VRI. Vi tror att ett korrekt och noggrant användande av checklistan kan öka patientflödet 

på operationsavdelningen och att man kan öka antalet patienter som opereras varje dag, men 

utan att riskera att patientsäkerheten inte bibehålls. Vilket vi tror kan resultera i en 

samhällsekonomisk vinst. En studie av Norlund (2003) visade att det fanns olika teorier och 

sätt att se på väntetider inom operationssjukvården, men samtliga teorier visade att en kortare 

väntetid alltid var att föredra, eftersom patienten bör genomgå en operativ åtgärd så snart som 

möjligt. Vi tycker inte att stress kan vara en orsak till att inte använda sig av checklistan. 

Snarare bör det vara mer viktigt att använda checklistan vid stressiga situationer där stress kan 

leda till felbedömningar eller att något glöms bort.  

Utifrån vårt resultat tillsammans med tidigare studier anser vi att checklistan bör sättas som 

standard vid alla operationer i hela Sverige. Tydligare anvisningar om vad som gäller på 

enheten bör upprättas samt att större ansvar bör tas av enhetschefer för samtlig personal. Det 

är chefernas ansvar att se till att rutiner upprättas där användandet av checklistan skall ses som 

en självklarhet och inte något man kan välja bort. Ett annat förslag kan vara att checklistans 

första två delar ska vara gjorda innan operatören börjar operera samt att den sista delen ska 

göras innan operatören lämnar operationssalen. Ytterligare ett förslag är att avvikelser skall 

skickas om checklistan inte genomförs i sin helhet vilket kan leda till att personalen blir mer 

noggranna. 

Metoddiskussion 

Att göra kvalitativa intervjuer i fokusgrupp var en passande metod utifrån vårt syfte. Genom 

intervjuerna fick vi fram specialistsjuksköterskornas upplevelser kring checklistan. Till en 

början hade vi svårt att kunna genomföra intervjuerna på deltagarnas arbetstid, då 

verksamheten var pressad på grund av personalbrist. Om vi hade blandat yrkeskategorierna i 

fokusgrupperna hade vi fått möjlighet att göra intervjuerna tidigare, och sparat tid. Vi valde 

ändå att inte ändra konceptet med rena professionsgrupper då vi hade ett intresse av att se om 

det fanns skillnader i upplevelserna i de olika fokusgrupperna. Detta lyfter Graneheim och 
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Lundman (2004) som något som ger ökad trovärdighet då deltagare med olika erfarenheter 

ökar möjlighet att belysa forskningsfrågan från olika synvinklar. Vid gruppintervjuerna kunde 

deltagarna gemensamt resonera sig fram till åsikter och idéer. Dessa åsikter kan enligt Wibeck 

(2000, s. 40) omformuleras och prövas under diskussionens gång och nya idéer kan formas 

och uttryckas medan samtalet fortgår. Storleken på grupperna som intervjuades kunde 

påverka den data som samlades in. Vid för stora grupper som enligt Wibeck (2010, s. 62) är 

fler än sex personer, kan det vara svårt att behålla allas uppmärksamhet och att alla får 

möjlighet att komma till tals, men det kan vara lättare för deltagarna att få möjlighet att vara 

obemärkt. Vid färre än fyra, till exempel tre personer, kan triaden resultera i att en person tar 

rollen som medlare mellan de andra två deltagarna. Wibeck (2010, s. 62) menar att det är 

klokt att undvika för små grupper då det finns en stor risk för spänningar mellan deltagarna. 

Vi valde därför att ha minst fyra och max sex personer i våra fokusgrupper. I vår studie 

medverkade fyra personer i varje fokusgrupp då det var det som verksamheten kunde avvara. 

Att ha rena fokusgrupper där operationssjuksköterskorna var i ena gruppen och 

anestesisjuksköterskorna i den andra gav oss möjlighet att se skillnader i deras upplevelser. 

Det gav ett intressant resultat med nyanser som vi inte tror att vi skulle fått om vi hade haft 

blandade fokusgrupper där båda professionerna hade medverkat. Wibeck (2000, s. 123) 

beskriver att resultatet av en fokusgruppsstudie kan ge möjlighet att göra “lösa 

generaliseringar”. I vår studie kan detta liknas med att man kunde generalisera till att 

operation- och anestesisjuksköterskor som arbetade på det utvalda sjukhuset kunde ha 

liknande upplevelser, men man kan inte generalisera resultatet till operations- och 

anestesisjuksköterskor på andra sjukhus. Polit och Beck (2012 s. 538) beskriver att miljön har 

stor betydelse för att deltagarna ska kunna känna sig avslappnade och öppna upp för 

konversation. Vi ser resultatet som trovärdigt och det stärks av att det var en öppen och 

avslappnad atmosfär där alla fick möjlighet att komma till tals under intervjun (Wibeck, 2000, 

s. 121).  

Målet med en fokusgruppsintervju är att föra fram olika uppfattningar i en fråga inte nå 

samförstånd eller finna lösningar (Kvale, 2014, s. 191). Vi såg i efterhand inga problem med 

fokusgruppsintervjuer som metod. Något vi upplevde som negativt var att vi ibland under 

intervjuerna fick en känsla av “vi och dom” bland operation- och anestesisjuksköterskorna.   

Enligt Kvale (2014, s. 191) har intervjuaren i en fokusgrupp som uppgift att skapa en atmosfär 

som ger deltagarna möjlighet att uttrycka sina personliga åsikter kring ämnet. Vi 

uppmärksammade att den valda metoden med fokusgruppsintervjuer var ett bra val av metod, 
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där samtalet mellan deltagarna resulterade i en bra diskussion där de delade erfarenheter och 

upplevelser med varandra. Alla fick komma till tals och när det fanns olika uppfattningar 

upplevde vi att deltagarna vågade uttrycka dem, vilket stärker vårt resultat. Vi ansåg oss vara 

ovana att intervjua och kände viss spänning inför intervjuerna, vilket kunde ha påverkat 

datainsamlingen negativt, mer erfarenhet kunde ha lett till fler motfrågor eller att vi bett 

deltagarna att utveckla sina svar ytterligare. En fördel var att båda var med på intervjuerna, 

vilket gav möjlighet för oss att hjälpas åt i ett försök att leda intervjun på bästa sätt samt ställa 

frågor och följdfrågor utan att styra deltagarna. Samma intervjuguide användes även vid båda 

intervjuerna vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker trovärdigheten. Att 

transkribera materialet var svårt då deltagarna hade en tendens att prata i mun på varandra 

samt att de fyllde i eller avbröt någon mitt i en mening. Kvale (2014, s. 191–192) lyfter att en 

nackdel med gruppintervjuer är att den som intervjuar får en minskad kontroll om en 

diskussion blir livlig, även här sågs det som en fördel att vara två intervjuare.  

Vi hade innan studien påbörjades egna erfarenheter kring användandet av checklistan vilket 

Graneheim och Lundman (2004) lyfter kunde vara en risk då en viss tolkning av materialet 

kunde uppstå vilket kunde minska trovärdigheten. Detta hade vi i åtanke under analysarbetet 

som gjorde att vi vid ett flertal tillfällen fick gå tillbaka till originalkällan för att försäkra oss 

om att våra egna erfarenheter inte förvrängde analysen. Under hela arbetet förde vi en 

diskussion sinsemellan för att tillsammans komma fram till våra huvudkategorier. Vår 

handledare har under hela arbetes gång funnits med och stöttat och guidat oss. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) stärks trovärdigheten om författarna visar att det under 

arbetets gång har arbetat systematiskt och fört en reflekterande diskussion mellan varandra. 

Överförbarheten stärks i och med att vi gett en klar och tydlig beskrivning av miljön, 

deltagarna och kontext. Deltagarna är utvalda för att vi skall få relevant data utifrån studiens 

syfte. Genom att ge illustrativa citat presenterat i resultatet stärker vi överförbarheten 

ytterligare (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Konklusion  

Vår studie visade att deltagarna upplevde checklistan som ett bra verktyg när det gäller 

patientsäkerhet, kommunikation och teamarbete men att det fanns brister i följsamheten. Vad 

denna brist på följsamheten berodde på visade sig bland annat vara att synen på hur 

checklistan ska användas såg olika ut bland operation- och anestesisjuksköterskorna. Utifrån 

resultatet ser vi att användandet av checklistan är personbundet och att vem som ansvarar för 
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initieringen av checklistans delar är tvetydiga. Vi ser att det trots checklistans tydliga 

utformning ändå finns frågetecken hos personalen kring användandet och vems ansvar det är 

att den blir gjord. Vi har uppmärksammat att det inte finns någon som har det yttersta ansvaret 

för checklistan. Det finns ingen som personalen kan tillfråga om de har några frågor kring 

utförandet eller genomförandet. Vi tror dessa frågetecken medför att följsamheten försämras 

och att checklistan i vissa fall används på ett felaktigt sätt. Patienten som opereras står i fokus 

och personalen finns där för deras skull. Patienterna lägger sina liv i personalens händer och 

det är personalen som har ansvar att arbeta på ett sätt där patienten inte ställs inför onödiga 

risker eller onödigt lidande. Resultatet visar att om det uppstår problem eller att saker missas 

inför, under eller efter en operation kan man tänka att detta inte hade hänt om checklistans alla 

tre faser hade genomförts i sin helhet. Vi anser att det inte ska vara valfritt att använda 

checklistan utan att checklistan ska vara ett krav vid alla operationer. Vi tror att det finns en 

chans att flera personer i samma yrkesgrupp på arbetsplatsen har upplevelser som liknar de 

som lyfts i vår studie då tidigare studier visar på liknande resultat. Mer forskning behövs för 

att öka förståelsen och undersöka hur operatörerna upplever checklistan då flera andra 

yrkeskategorier lyfter operatörerna som en felande länk i användandet av checklistan. Vidare 

anser vi att det aldrig finns någon anledning att inte använda checklistan för säkerhet vid 

operationer.  
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