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Sammanfattning 
Bakgrund: Ett operationsteam består av olika professioner som bör samverka mot 

ett gemensamt mål för att uppnå hög patientsäkerhet. Operationssjuksköterskan har 

en central roll i teamet på operation och bör besitta goda kunskaper i verbal och icke 

verbal kommunikation. Kommunikation är komplext och dynamiskt och bör vara 

effektiv, då detta är en av hörnstenarna i teamet som påverkar teamarbetet och 

patientsäkerheten. Bristande kommunikation är en av de vanligaste orsakerna till att 

patienter drabbas av vårdskada. En av anledningarna till detta kan vara de skilda 

utbildningarna i kommunikation bland de olika professionerna i operationsteamet i 

Sverige och internationellt. 

Syfte: Att beskriva operationssjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkar 

teamarbetet på operationssal. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med induktiv och kvalitativ ansats. Analys 

har utförts genom metasyntes. 

Resultat: Det finns flera olika faktorer som operationssjuksköterskan upplever 

påverkar teamet på operationssal, dessa presenteras i tre huvudteman och åtta 

subteman. Huvudtema ett är Teamets funktion med subteman Beteenden som 

påverkar teamet, Kompetens i teamet och Att inte ledarrollen. Huvudtema två är 

Kommunikation med subteman Kommunikativ förmåga i teamet, 

Informationsutbytets betydelse för situationsmedvetenhet och 

Kommunikationsverktyg. Huvudtema tre är Arbetsmiljön med subteman 

Organisation samt tidsplanering av operationsschemat och Arbetsklimatets 

betydelse för teamet.  

Slutsats: Operationsteam är ett komplext team där de olika professionerna arbetar i 

en högrisk- och högteknologisk miljö, och samverkar mot ett gemensamt mål. De 

olika professionerna kan ha olika kulturell bakgrund, men trots detta bör 

kommunikationen vara tydlig och rak för att uppnå en god och säker vård för 

patienten. 

 

Nyckelord 
Operationssjuksköterska, teamarbete, kommunikation, upplevelse, systematisk 

litteraturstudie 

 

Tack 

Tack till handledningsgruppensmedlemmar för gott stöd och rådgivning under 

arbetets gång.  

 

 

 



 

 

Abstract 
Background: The surgical team consist of different professionals that should work 

for a common goal, to reach a good and qualitative safety for the patient. The 

theatre nurse has a central role in the surgical team and should have good 

communication skills both verbal and non-verbal. Communication is one of the 

keystones that affect the teamwork. One of the most common reasons for patients to 

suffer from adverse events are communication failures within teams. One of the 

reasons might be differences in the teaching of communication skills.  

Aim: To describe the theatre nurse´s experiences of factors that influences 

teamwork in the operating room. 

Methods: A systematic review with an inductive and qualitative approach. The 

analysis has been performed with metasynthesis. 

Results: There are several factors that affect how the theatre nurse experience 

teamwork in the operating room, these are presented in three main themes and eight 

subthemes. Main theme one is The teams’ function with subthemes Behaviours that 

affect the team, Competence within the team and Take the place as a leader. Main 

theme two is Communication with subthemes Communication skills within the team, 

Information exchange for situational awareness and Communication tools. Main 

theme three is Working environment with subthemes Organisation and time 

management of the operation schedule and The working climates meaning for the 

team. 

Conclusions: The surgical team are working in a highly complex and technical 

advanced environment and they are collaborating and working towards a common 

goal. The team members might have different background cultures and must have a 

clear communication to reach a good and safe care to the patient. 

 

Keywords: Theatre nurse, teamwork, communication, experience, systematic 

literature review 
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1 Inledning 

Arbete i team med flera professioner är i dagens sjukvård en självklarhet för att effektivisera 

arbetet och för att tillgodose att patienten får en säker vård (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 

2013). Operationssjuksköterskan har en central roll i operationsteamet och måste kunna 

kommunicera och samarbeta med övriga professioner (Riksföreningen inom operationssjukvård 

[Rfop], 2011b). Bristande kommunikation kan påverka patientsäkerheten, och är den vanligaste 

orsaken till vårdskador (Sharp, 2012; Lingard, Reznick, Espin, Regehr & De, Vito 2002). Enligt 

data från WHO 2004 (World Health Organisation [WHO], 2009) uppskattades det ha opererats 

187–281 miljoner människor i 56 länder. Av dessa uppskattade man att 3–22 % fick 

komplikationer varav ca 50 % av dessa komplikationer hade kunnat undvikas. Många av dessa 

komplikationer uppstod på grund av bristande kommunikation i operationsteamet vilket kunde 

relateras till teamkultur, struktur, bristande teamträning och olika kommunikationsstilar (WHO, 

2009). I dagens sjukvård är det en stor omsättning av personal vilket kan relatera i att dagens 

människor rör sig mera fritt och byter arbetsplatser och arbetar i andra länder. Detta kan i sin tur 

påverka teamstrukturer och kommunikationen inom denna. En bristande kontinuiteten i teamets 

sammansättning kan påverka individen och dennes erfarenhet av arbetsmiljön (Gillespie, 

Chaboyer, Longbottom & Wallis, 2009a). Därav vill författarna till denna litteraturstudie 

undersöka vilka faktorer som påverkar teamarbetet utifrån operationssjuksköterskans perspektiv. 

2 Bakgrund 

I Sverige drabbas årligen 110 000 patienter av vårdskada, varav 1400 avlider till följd av 

vårdskada. Av de patienter som drabbas av vårdskada räknar man med att 13% skedde till följd av 

ett kirurgiskt ingrepp (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2018). Det finns brist på 

operationssjuksköterskor i Sverige och globalt sett vilket kan leda till förlängd väntetid till 

operation samt bristande kontinuitet av operationsteamets sammansättning (SKL 2018). Statistiska 

Centralbyrån, (SCB) bedömer i sin årsrapport för 2018 att efterfrågan på specialistsjuksköterskor 

inom samtliga inriktningar kommer att överstiga tillgången fram till 2035. Detta innebär en 

fortsatt brist utav operationssjuksköterskor. En förklaring är stora pensionsavgångar och en 

ökande andel äldre i befolkningen som kräver mer vårdinsatser inom hälso- och sjukvården. En 

annan förklaring kan vara att det är få som vet vad en operationssjuksköterska har för 

arbetsuppgifter samt att på en operationsavdelning är det en skyddad och låst miljö för andra som 

inte arbetar där (Socialstyrelsen, 2018a). 

 

2.1 Operationssjuksköterskans ansvar och kompetens 

En operationssjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom 

operationssjukvård omfattande 60 högskolepoäng som leder till en skyddad yrkesbeteckning (SFS 

1993:100). Operationssjuksköterskans arbete grundar sig i de sex kärnkompetenserna: 
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teamsamverkan, patientcentrerad vård, säkerhet, informatik, förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling samt evidensbaserad vård (Quality and Safety Education for Nurses 

[QSEN],2007). Operationssjuksköterskans kompetensområde innefattar många olika 

arbetsuppgifter och ansvarsområden. Tillsammans med anestesisjuksköterskan och övriga i 

operationsteamet ansvarar hen för en säker omvårdnad av patienten, före (pre-), under (intra-) och 

efter (postoperativt) ett kirurgiskt ingrepp eller undersökning vilket i omvårdnadsvetenskapen 

kallas för perioperativ omvårdnad (Lindwall & Von Post, 2008). 

Operationssjuksköterskan ska hålla sig uppdaterad gällande aktuella riktlinjer, forsknings- och 

förbättringsarbeten och dela med sig av den uppdaterade kunskapen till medarbetare och studenter. 

Hen bör ha specifika kunskaper om ledarskap och kommunikation för att genom samarbete med 

övriga i operationsteamet ge en säker vård med god kvalitét (Rfop, 2011b; QSEN ,2007). 

Ledarskapet sker med hänsyn till teamets medlemmar, där deras synpunkter efterfrågas och 

beaktas. Kommunikationen bör vara öppen och bygga på att alla teamets medlemmar rådfrågar 

och stödjer varandra (Sharp, 2012; Wakeman & Langham Jr, 2018; Weller, Boyd & Cumin, 

2014). Operationssjuksköterskan ska besitta handlingsberedskap att vid stressade eller akuta 

situationer i samråd med operationsteamet fatta beslut och medverka eller leda detta på ett 

lösningsfokuserat förhållningssätt (Blomberg, Bisholt & Lindwall, 2018a; Rfop, 2011b; Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2011). 

Operationssjuksköterskan ansvarar för att tillgodose hygieniska och aseptiska principer, planerar 

och iordningställer instrument, material/medicintekniska produkter samt den avancerade apparatur 

som skall användas på eller i patienten vid ingreppet. Hen ansvarar för att systematiskt planera och 

organisera steriltvätt och drapering av patienten, samt under ingreppet instrumentera och assistera 

operatören genom ett evidensbaserat förhållningssätt och upprätthålla patientsäkerheten 

(Blomberg et al., 2018a; Rfop, 2011b). Operationssjuksköterskan ansvarar för alla perioperativa 

omvårdnadsåtgärder, att använd apparatur samt instrument/material räknas innan och efter 

operationen samt att allt dokumenteras i patientens journal. Allt detta för att säkerställa 

patientsäkerheten (Rfop, 2011a; Rfop, 2011b; WHO, 2009). 

2.2 Operationssjuksköterskan roll på operation 

Operationssjuksköterskans har specifika kunskaper om människokroppens anatomi och de 

operationsmetoder och operationstekniker som används för att återge eller bevara hälsa eller för att 

underlätta vid livets slut genom kirurgisk behandling (Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 

2015; Blomberg et al., 2018a; Bäckström, 2012). I de handlingar som operationssjuksköterskan 

utför i den perioperativa fasen ska patienten känna sig sedd som en enskild individ, delaktig och 

väl omhändertagen i sin vård (Blomberg et al., 2015; Blomberg et al., 2018a; Bäckström, 2012). 

Patientens behov framkommer när operationssjuksköterskan inhämtar information om patienten i 

den perioperativa fasen. Genom att vara påläst utifrån patientens journal och genom det 

perioperativa mötet med patienten skapar operationssjuksköterskan ett öppet, förtroendeingivande 

och individfokuserat klimat. Det perioperativa mötet och samtalet med patienten ska bevara 

integritet och värdighet samt inge självförtroende hos patienten. Patienten ska känna sig trygg i att 

överlämna sig i operationsteamets vård samt våga förmedla sina tankar och känslor inför 

operationen (Bäckström, 2012; Klevered, Öhlèn & Åkesdotter Gustafsson, 2012). 
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Under den intraoperativa fasen har operationssjuksköterskan ett ansvar att skydda patienten från 

skada (WHO, 2009; Blomberg et al., 2015). Patienten är i en utsatt situation och det är viktigt att 

operationssjuksköterskan vakar över patienten. Flertalet av operationssjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder utförs obemärkta, då hen under ingreppet skyddar patienten genom att 

kontrollera så ingen placerar tunga instrument eller hänger sig på patienten och orsakar skada 

(Blomberg et al., 2015). 

2.3 Patientsäker vård 

Säker vård är den mest grundläggande kärnkompetensen hos alla vårdens professioner och syftar 

på att förbättra patientsäkerheten men även att utveckla utbildningen bland sjuksköterskor på 

grundnivå och avancerad nivå. Ansvaret för en säker vård till alla patienter är gemensam för alla 

vårdprofessioner, och ska genomsyra alla handlingar (QSEN, 2007; Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Vården på en operationsklinik sker med målet att på ett säkert sätt 

utifrån patientens behov genomföra de behandlingar patienten blivit ordinerad anestesiologiskt 

och kirurgiskt utan att tillfoga patienten skada så kallad vårdskada (Lindwall & Von Post, 2008).   

Vårdskada definieras enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som händelser i hälso-och 

sjukvården där patienten på grund av felaktig eller utebliven behandling åsamkats lidande i form 

av kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall.  

 

2.4  Operationsteam  

Operationssjuksköterskan har en central roll i teamet runt patienten (Rfop 2011b; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011b). Teamsamverkan är en av operationssjuksköterskans 

kärnkompetenser och är en nyckelfaktor för att uppnå patientsäkerhet (Carlström et al., 2013.; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2011; QSEN, 2007). Teamsamverkan på operation innebär att man 

korsar gränsen mellan olika professioner för att kunna samarbeta mellan de olika professionerna. 

Tillsammans bör operationsteamet samverka mot ett gemensamt mål för att uppnå hög 

patientsäkerhet, komplettera varandras kompetenser samt kommunicera med varandra. Det blir ett 

mervärde som resulterar i ett bättre resultat tillsammans, individuellt och att det blir en tydlig 

vision för operationsteamet (Carlström et al., 2013; Sandberg, 2006; Sandberg, 2009). Enligt 

Sandberg (2006) benämns denna samverkan i ett team som synergi eller omvänd synergi, 

beroende på hur kommunikationen fungerar, teamets struktur samt arbetsklimatet (Sandberg, 

2006). För att samverkan ska fungera bra i operationsteamet bör de olika professionerna ha ett 

tillåtande och öppet klimat, ta tillvara varje professions kompetens, lita på varandras kompetenser, 

se vilken kompetens som är viktigast för stunden samt att låta patienten vara delaktig och ses som 

en medlem i operationsteamet (Carlström et al., 2013; Gillespie et al., 2009a; Sharp, 2012). 

En studie av Prati och Pietrantoni (2012) visar att i ett operationsteam förekommer det att de olika 

professionerna upplever och ser på teamsamverkan på olika sätt. Operationssjuksköterskan 
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upplevde att hen har en bättre samverkan med de olika specialistsjuksköterskorna än vad hen har 

samverkan med operatören. Operatören däremot upplevde att den hade god samverkan med alla 

professioner inom teamet (Prati & Pietrantoni, 2012). Detta beskriver även Undre, Sevdalis, 

Healy, Darzi och Vincent (2005) och menar vidare att det förekommer olika mikroteam i teamet 

(subteam) som kan ha påverkan på teamkänslan. Detta kan enligt Lidskog (2009) bero på de olika 

professionernas attityder mot samverkan samt att den är jämlik det vill säga teamet har en positiv 

inställning mot varandra och sig själva. 

 

2.5 Operationsteamets professioner 

Operationsteamet arbetar i en komplex, högrisk- och högteknologisk miljö, där de samverkar 

tillsammans mot ett gemensamt mål för att uppnå patientsäkerhet (Sandberg, 2006). Det råder 

olika sammansättningar i ett operationsteam i Sverige samt internationellt. I Sverige består 

operationsteamet vanligen av operatörer från olika specialiteter, anestesisjuksköterska, 

anestesiolog, operationssjuksköterska, en cirkulerande undersköterska/sjuksköterska samt någon 

som har passning på salen vilken kan vara en undersköterska eller sjuksköterska (Carlström et al., 

2013; Kang, Massey & Gillespie, 2015). Varje profession har sin kärnkompetens och är viktig för 

teamets effektivitet. Arbete i team med flera professioner är i dagens sjukvård en självklarhet för 

att effektivisera arbetet och för att tillgodose att patienten får en säker vård. Då flera olika 

professioner är involverade i ett team så benämns det som ett interprofessionellt team (Carlström 

et al., 2013). Lind (2009) menar att ett operationsteam är ett rolldifferentierat team, det vill säga 

att varje profession har ett väl differentierat ansvarsområde. 

Anestesisjuksköterskan är den professionen som har ansvaret för anestesin, patientens 

smärtlindring, cirkulation, andning, vätskebalans och temperatur. Anestesi- och 

operationssjuksköterskan har ett gemensamt ansvar i den perioperativa fasen. De behöver ha gott 

samarbete för att förhindra nerv- och tryckskador vid positionering av patienten. Vidare har de ett 

gemensamt ansvar i den perioperativa dialogen med patienten. För att anestesisjuksköterskan och 

operationssjuksköterskan ska kunna samarbeta och kommunicera krävs att de kan lita på varandras 

kompetens, inte känna ett revirtänkande, detta främjar till god och säker vård för patienten 

(Riksföreningen för anestesi- och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 2012; Lindwall 

& Von Post, 2008; Blomberg et al., 2018a). 

Operatören är en läkare med specialistutbildning inom kirurgi och den professionen som avgör om 

en patient ska genomgå kirurgi och har sedan det medicinska ansvaret för patienten under 

operationen. Operatören har specialistkunskaper i patofysiologi, en grundläggande kirurgisk 

teknik, samt att denne ska ha kunskaper och ett ledarskap som kännetecknas av en samverkan i det 

interprofessionella teamet kring patienten (Socialstyrelsen, 2008a). Operatören samverkar med 

operationssjuksköterskan vilket främjar det kirurgiska utförande och resultatet av det kirurgiska 

ingreppet. Samverkan mellan de två professionerna baseras på att de har en respekt för varandras 

professioner och bägge är likställda som medarbetare (Mitchell, Flin, Yule, Mitchell, Coutts & 

Youngson, 2010; Sandberg, 2006). 
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En anestesiolog är en läkare med specialistutbildning inom anestesi- och intensivvård och har 

ansvar för den pre, intra- och postoperativa anestesin, övervakning samt smärtlindring. Hen 

delegerar senare de preoperativa bedömningarna till anestesisjuksköterskan såsom anestesi och 

smärtlindring. Anestesiologen har kunskaper om samverkan i det interprofessionella teamet 

(Socialstyrelsen, 2008b). 

Undersköterskan är en resurs på operationssalen och hjälper både operationssjuksköterskan och 

anestesisjuksköterskan. Samarbetet med operationssjuksköterskan är bland annat att öppna sterila 

instrument och annat material som behövs samt handha medicinteknisk apparatur som ska 

användas. Hen hjälper även till vid positionering av patienten och har även kommunikation med 

andra individer utanför operationssalen (Matson, 2001). 

 

2.6 Kommunikation 

Kommunikation betyder gemensam och kommer från latinets communicare (Sharp, 2012). 

Kommunikation är en viktig aspekt som påverkar både teamarbetet och patientsäkerheten. I ett 

operationsteam är kommunikationen komplex och dynamisk samt bör vara effektiv för att 

informationen ska bli tydlig (Osborn-Smith & Hodgen, 2017). Effektiv kommunikation präglas av 

att den är tydlig och klar av både sändaren och mottagaren av kommunikationen, samt att den 

innehåller både verbal och icke verbal informationsöverföring i teamet. Icke verbal 

kommunikation innebär att genom sin kognitiva förmåga såsom med hjälp av sitt kroppsspråk 

förmedlar sitt budskap, men även titta, lyssna och förstå (Osborn- Smith & Hodgen 2017; Mitchell 

et al., 2010). Forskning visar att operationssjuksköterskan genom sin icke verbala kommunikation 

förutser vilka instrument operatören behöver, och lyssnar på konversationen de andra i teamet har. 

Detta genom att höra och se förändringarna i tonläget och hur de uppför sig inom teamet. Genom 

detta lär sig operationssjuksköterskan vara förberedd och ligga steget före under operationen 

(Mitchell et al.,2010). 

Enligt Sharp (2012); Svensk sjuksköterskeförening (2017) är en god kommunikation en 

förutsättning för att patienten ska få god och säker vård samt att patienten och dennes anhöriga ska 

få uppleva en känsla av trygghet. På detta vis blir patienten delaktig i vården, vilket bidrar till en 

god hälsa och bättre behandlingsresultat (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Bristande kommunikation är den vanligaste orsaken till vårdskador (Lingard et al., 2002). Brister 

som kan uppstå under operationen är när interaktionen mellan de olika professionerna sviktar, 

samt att det är otydligt informationsutbyte i kommunikationen (Osborne -Smith & Hodgen 2017; 

Lingard et al., 2002; Sharp, 2012). Även brister i kommunikationsteknik mellan olika professioner 

kan påverka (Lingard et al., 2002; Sharp, 2012). En av anledningarna att det brister i 

kommunikationsteknikerna mellan de olika professionerna i ett operationsteam är att 

sjuksköterskor och läkare får skilda utbildningar i kommunikation (Sharp, 2009). 

Sjuksköterskeutbildningen har fokus på att vara detaljerad och beskrivande i sin kommunikation, 
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läkarutbildningen har fokus på att vara koncis och kort i sin kommunikation (Gillespie et al., 

2009a; Sharp, 2012). 

 

2.6.1 WHO checklista 

I ett operationsteam använder sig de olika professionerna av hjälpmedel i sin kommunikation 

(WHO, 2009; Sharp, 2012). WHO har utformat Riktlinjer för säker kirurgi (2009) för att globalt 

sett öka patientsäkerheten och främja kommunikationen inom operationsteamet för att minska 

risken för vårdskada, bland annat genom att minska risken att viktig information missas eller 

glöms om patientens hälsotillstånd (Sharp, 2012; WHO, 2009). World Health Assembly (WHA) 

gav WHO uppdraget att sammanställa politiska riktlinjer och praktiska riktlinjer till vårdpersonal 

för att minska den höga förekomst av dödsfall och kvarvarande fysiska och psykiska men som 

mindre säkert utförd kirurgi orsakat individer världen över (WHO, 2009). 

Checklistans punkter inbegriper bland annat kontroll av patientens identitet, vad som skall utföras 

och vart det skall utföras och att anestesiologiska metoder används som förhindrar smärta och 

lidande. Vidare gäller vissa punkter om operationssjuksköterskan har utfört korrekta förberedelser 

och tillgodosett hygieniska och aseptiska principer. Andra punkter handlar om att korrekt ingrepp 

har utförts, om komplikationer tillstött, inga instrument eller material lämnats kvar i patienten utan 

att allt finns innan huden sys ihop (WHO, 2009). Forskning visar att WHO:s checklista stärker 

samarbetet och kommunikationen i operationsteamet för att minska risken för komplikationer för 

patienten.  Beroende av hur och när den utförs, finns risken att alla professioner inte har fokus på 

genomförandet av checklistan. Exempelvis kan detta vara när operationssjuksköterskan håller på 

att sterilklä den assisterande operatören och att huvudoperatören påbörjar checklistan fast de olika 

professionerna inte är redo (Korkiakangas, 2017; Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman & 

Larsson, 2013). 

 

2.6.2 Briefing/ debriefing 

Briefing/debriefing är informationsmöten som hålls innan och efter ett arbetspass och det är viktigt 

att hela arbetsgruppen som arbetar den dagen deltar i dessa och mötet ses som ett hjälpmedel för 

kommunikationen i operationsteamet (Leong, Hanskamp-Sebregts, van Der Wal & Wolff, 2017; 

Sharp, 2012). I briefingen är det tänkt att man tar upp vilka som arbetar, och om det behövs 

omfördelas personal, hur måendet är för personalen och om det är något särskilt som kan påverka, 

eller som kan ha inverkan på patientsäkerheten och prioriteringar (Sharp, 2012). Leong et al. 

(2017) beskriver syftet med briefingen är att operationsteamet ska få en gemensam förståelse för 

dagens uppgift och förväntade tekniska eller logistiska problem.  Debriefing sammanfattar dagens 

arbete och identifierar de problem som varit och ger operationsteamet en chans att lära sig av dem. 

Detta med fokus på patientsäkerheten, om det har uppstått något eller om det har förekommit risk 

för patientsäkerheten (Sharp, 2012). Genom detta kan operationsteamets funktion och flödet av 
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operationer förbättras. Vidare framkom i studien att briefing och debriefing ökade känslan av 

samverkan och en tydligare kommunikation inom operationsteamet (Leong et al., 2017). 

3 Teoretisk referensram 

Denna systematiska litteraturstudie har ett vårdvetenskapligt perspektiv, och utgår från begreppen 

etik och ansvar. I litteratur och vetenskaplig forskning framkommer att operationsteamets funktion 

och förmåga att utöva god och säker vård är beroende av varandra. Detta genom att 

operationsteamet tar konsekvenserna för sitt handlande om vad som är rätt och fel, då det kan 

uppstå etiska dilemman där operationsteamet har olika tänkande men även att etiska principer 

kolliderar med varandra. Genom att operationsteamet reflekterar över sin moral som är kopplat till 

de praktiska handlingarna och etiken som är hur vi tänker på de olika situationer som påverkar 

våra handlingar, har etik och ansvar valts som teoretisk referensram. 

 

3.1 Etik 

Etik kommer från ordet ethos och betyder vanor eller seder. Inom etiken ingår även moral vilket 

visar sig i människans reflektion av dennes handlingar utifrån principer och regler. Dessa principer 

och regler visar sig i människans attityder i vad som är rätt eller fel, tillåtet eller otillåtet samt vad 

som är gott eller ont (Näsman, 2017; Arman, 2015). I International Council of Nurses (ICN, 2012) 

etiska kod för sjuksköterskor finns det vägledning hur sjuksköterskan utifrån samhällets 

värdegrund utövar sin profession utifrån ett etiskt förhållningsätt. Detta innebär att sjuksköterskan 

arbetar utifrån en gemensam värdegrund, utifrån ICN etiska kod gentemot patienter men även i 

samarbetet i operationsteamet. Detta skapar en medvetenhet hos sjuksköterskan att reflektera över 

eventuella felaktiga handlingar i sin profession även utförda av andra professioner som påverkar 

teamarbetet på operation eller patienten. Detta kan skapa strategier hur man hanterar konflikter 

med stöd av de lagar och riktlinjer som finns (ICN, 2012). Operationssjuksköterskan tillsammans 

med operationsteamet bör ha ett etiskt förhållningssätt samt en helhetssyn på patienten i den 

perioperativa omvårdnaden. Genom att operationssjuksköterskan förbättrar, utvecklar och främjar 

ett gott samarbete i operationsteamet runt patienten skapas ett gott arbetsklimat vilket ökar 

samverkan samt värnar patientens integritet och värdighet (Rfop, 2011b). 

 

3.2 Ansvar 

Ansvar ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan ses tillsammans med begreppen vårdandets etik, 

etikens kunskapsfält, personlig etik och sjuksköterskans fallenhet till en etisk reflektion. Ansvar 

kan delas i ett yttre och i ett inre ansvar. Det yttre ansvaret kan kopplas till lagar och riktlinjer som 

människan har ur ett samhälleligt perspektiv (Wallinvirta, 2017). I det yttre ansvaret ligger även 

grunden för hur människan uppnår en känsla av trygghet och skydd. Ett inre ansvar grundar sig i 
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människans inre förmåga att ta ansvar för sina handlingar, beslut, uppfattning om det goda samt 

samvetet. Samvetet handlar om att skilja på gott och ont i sina handlingar, samt reflektion över de 

egna handlingarna (Wallinvirta, 2017). Operationssjuksköterskan har ett ansvar att skapa ett 

gemensamt möte med patienten där känslor och tankar av reflekterande karaktär skapar 

möjligheter till god vårdkultur. Genom att operationssjuksköterskan reflekterar till sina egna 

känslor kan hen utveckla sitt ansvar, makt och medvetenhet gentemot patienten men även inom 

operationsteamet (Wallinvirta, 2017). Operationssjuksköterskan har ett ansvar i operationsteamet 

att kommunicera på ett respektfullt sätt vilket kan resultera till ökad medvetenhet att bevara 

patientens autonomi, integritet och värdighet (Rfop,2011b). 

Wallinvirta (2017) beskriver utifrån Rudolfssons doktorsavhandling från 2007 att det är en 

gemensam värld för sjuksköterskor, patienter och ledarskap. Tillsammans har de ett gemensamt 

ansvar för den andras ansvar, vilket beskrivs som att man ser den andras sårbarhet och det blir till 

ett vårdandets ethos. I detta kan operationssjuksköterskan vara närvarande, tillgänglig och bjuda in 

till delaktighet i vårdandets meningssammanhang (Wallinvirta, 2017). Inom vårdetiken är 

människans värdighet det mest elementära värdet och syftet. Värdighet innebär att människan 

bemöts, behandlas och bekräftas som en unik och en okränkbar människa. Genom att 

operationssjuksköterskan samt övriga professioner tar ansvar för sitt handlade och är medvetna om 

seder och vanor som styr handlandet kan de finna mod att påtala fel och våga vara obekväma. 

Ethos handlar om att finna förhållningssätt, regler och principer för sitt agerande och sina 

handlingar (Arman 2016). 

4 Problemformulering 

Operationsteamet arbetar i en komplex, högrisk- och högteknologisk miljö där de olika 

professionerna samarbetar effektivt mot ett gemensamt mål för att utföra en god och patientsäker 

vård. Operationssjuksköterskan har en central roll i teamet runt patienten och 

operationssjuksköterskans förmåga att kunna kommunicera verbalt och icke verbalt inom teamet, 

det vill säga att man har förmågan att kommunicera och interagera med andra i teamet på ett 

tydligt och bra sätt, genom sitt kroppsspråk och sitt personliga agerande. Sammansättningen av de 

olika professionerna har betydelse för kommunikationen och interaktionen mellan 

operationsteamets medlemmar. I Sverige samt globalt råder en brist på specialistsjuksköterskor 

inom operationssjukvård och vårdköerna är långa vilket påverkar operationsschemat. Detta kan i 

sin tur leda till inställda operationer och bristande kontinuitet i operationsteamets sammansättning. 

Det finns olika faktorer som bidrar till ett välfungerande eller icke fungerande teamarbete och 

betydelsen av förståelsen av varandras kompetenser. För att arbeta i operationsteamet bör de olika 

professionerna lita på och visa respekt mot varandras specialistkompetens, korsa gränserna genom 

samarbete som resulterar i ett mervärde i teamet. Detta för att patienten ska få en god och säker 

vård då bristande samarbete och kommunikation i teamet påverkar patientsäkerheten och ökad risk 

för vårdskada. 
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4.1 Syfte 

Syftet var att beskriva operationssjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkar 

teamarbetet på operationssal. 

5 Metod 

5.1 Metodval 

Avsikten med den kvalitativa litteraturstudien var att skapa kunskap om operationssjuksköterskans 

upplevelser av vilka faktorer som påverkar teamarbetet på operationssal, genom att identifiera, 

välja ut, värdera och sammanställa god kvalitativ forskning som besvarar studiens syfte (Segesten, 

2017; Bettany -Saltikov, 2012). För att kunna besvara studiens syfte utfördes en systematisk 

litteraturstudie utifrån en kvalitativ ansats med ett induktivt förhållningssätt. Det induktiva 

förhållningssättet innebär att ny kunskap nås och slutsatser kan dras genom att förutsättningslöst 

observera och analysera verkligheten utan att utgå från en teori (Priebe & Landström, 2017; Patel 

& Davidsson, 2011). Den induktiva designen går ut på att insamling sker utifrån erfarenhet av 

relevanta och aktuella forskningsdata från tidigare empiriska studier (Priebe & Landström, 2017). 

En systematisk litteraturstudie skall uppfylla vissa kriterier för att säkerställa en hög tillförlitlighet, 

det vill säga att det ska finnas ett tydligt problem, vara reproducerbart, sökning av artiklar och 

kvalitetsgranskning ska var tydligt redovisat (Rosén, 2017). 

 

5.2 Urval  

Inklusionskriteriet var publicerade kvalitativa artiklar som svarade mot studiens syfte. Artiklarna 

skulle dessutom vara publicerade mellan 2005–2019 för att täcka in och få tillräcklig mängd 

träffar, engelskt språk, Peer Reviewed samt ha ett etiskt godkännande. Artiklarna skulle även gå 

att öppna i fulltext, dvs finnas tillgängliga på biblioteket. Kvantitativa artiklar exkluderades. För 

att kunna strukturera upp studiens frågeställning gällande operationssjuksköterskans upplevelse av 

faktorer som påverkar teamarbetet på operationssal, användes sökord enligt PEO (Bettany -

Saltikov, 2012; SBU, 2017a) eftersom modellen med population (P), exposure (E) och outcome 

(O) lämpar sig bäst för kvalitativa frågeställningar och delar in syftet i tre block (Se tabell 1). 

Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. 
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Tabell 1. Sökord enligt PEO 

 

Population Exposure Outcome 

Operationssjuksköterskor Teamarbete på 

operationssal 

Operationssjuksköterskans 

upplevelse av teamarbetet 

operating nurse; theatre 

nurse; operating room; 

nurse scrub nurse 

 

teamwork; 

collaboration; 

cooperation; 

interdisciplinary 

team 

Interprofessional 

relations; experience; 

factors influence; attitudes 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

I denna systematiska litteraturstudie togs det hjälp av Linnéuniversitetets bibliotekarie, för att få 

hjälp med sökord som var relevanta för studiens syfte. Fritextsökning gjordes initialt för att få ett 

perspektiv över antal artiklar som motsvarade syftet till studien. Genom att använda fritextsökning 

inkluderades även de studier som inte har blivit indexerade (SBU, 2017a). Sökningen 

genomfördes med en blandning av fritextsökning och indexeringsord för att fånga upp så många 

och relevanta studier som möjligt (SBU, 2017a). För att den systematiska sökningen skulle vara så 

uttömmande som möjligt användes databasernas indexeringsord. I databasen Cinahl användes 

headings och i PubMed MeSH termer. Databaserna som användes var Cinahl som är en databas 

för omvårdnadsforskning och PubMed som är en databas för omvårdnad och medicin (Bettany-

Saltikov, 2012; SBU, 2017a; Karlsson, 2017). De booleska operatorerna OR och trunkering * 

användes för att få en större mängd träffar vilka sedan smalnades av med den booleska operatorn 

AND. Sökningen gjordes med de sökord som anges i tabell 1 vilka sedan kombinerades (se bilaga 

2). Totalt hittades 18 artiklar som senare blev kvalitetsgranskade. Sexton (16) inkluderades i 

resultatet. 

I databasen Cinahl hittades i sökkombinationen ett och två 408 artiklar och av dessa lästes 

samtliga artiklars titlar. I 20 av dessa artiklar lästes även abstrakten varav en artikel lästes i fulltext 

och valdes ut till granskning. I sökkombinationen ett och tre lästes 924 artiklars titlar. Utav dessa 

lästes 25 abstrakt och två artiklar lästes i fulltext vilka sedan valdes ut till granskning. De tre 

sökkombinationerna enligt PEO resulterades i att 202 artiklar hittades, av dessa lästes samtliga 
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titlar och abstrakt. Av dessa artiklar lästes nio i fulltext och fyra av dessa valdes ut till granskning. 

Cinahl genererade således sju artiklar till granskningen. 

I PubMed lästes 441 artiklars titlar av sökkombinationen ett och tre, 23 abstrakt lästes varav en 

artikel lästes i fulltext och valdes ut till granskning. I sökkombination ett och två lästes 71 titlar 

och abstrakt. De tre sökkombinationerna enligt PEO resulterades i att 57 artiklars titlar och 

abstrakt lästes. Sju artiklar lästes i fulltext och valdes ut till granskning. PubMed genererade 

således åtta artiklar till granskningen. 

Blocksökningen påbörjades genom avancerad sökning av vartdera sökordet i P, E och O (se tabell 

1), därefter kombinerades dessa med hjälp av databasens sökhistorik och den booleska operatorn 

OR vilket gav tre sökkombinationer. 

1. Population, kombination 1: operating nurs*OR theatre nurs* OR operating room nurs*OR 

scrub nurs* 

2. Exposure, kombination 2: teamwork OR collaboration OR cooperation OR 

interdisciplinary team 

3. Outcome, kombination 3: Interprofessional relation OR experience* OR factors influence 

OR attitudes 

Blocksökning med booleska operatorn AND mellan de olika sökkombinationerna utfördes för att 

smalna av träffarna vilka redogörs i bilaga 2. 

Kedjesökning användes för att söka nya artiklar utifrån tidigare lästa artiklars referenslista för att 

utöka mängden av antal träffar i databaserna (SBU, 2017a). Utav de artiklar som söktes via 

referenslistor av redan funna artiklar hittades en i Cinahl och två i PubMed. Den systematiska 

sökningen pågick till 2019-02-27, och redovisas i tabell (se bilaga 2) där databas, sökord, antal 

träffar samt antal lästa abstrakt framgår.  

 

5.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning utfördes utifrån granskningsmall för kvalitativ forskningsmetodik från Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). Granskningen av de 18 insamlade 

artiklarna påbörjades med en granskning utifrån de inklusionskriterier som sattes upp gentemot 

studiens syfte för att få bort de studier som var oväsentliga och inte uppfyllde studiens syfte eller 

uppsatta kriterier. Bara de artiklar som var av betydelse och av god kvalitet togs med till 

kvalitetsgranskningen. Kvalitetsgranskningsmallen är inriktad mot kvalitativ forskningsmetodik 

med inriktning mot människors upplevelser. 
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Kvalitetsgranskningsmallen innehåller 21 frågor i fem områden; 1) syfte, 2) urval, 3) 

datainsamling, 4) analys och 5) resultat. Svarsalternativen till varje fråga besvaras med ja, nej, 

oklart samt ej tillämpat. Innan granskningen påbörjades bestämdes vilka punkter som var viktigast 

samt vilka sammanlagda poäng som skulle avgöra kvaliteten på artiklarna. De punkter som 

bedömdes vara viktigast var att studien hade ett välformulerat syfte, etiskt godkännande, ett tydligt 

redovisat urval, dataanalys i linje med vald teoretisk ansats samt att resultatet var logiskt och 

överförbart. Artiklarnas kvalitet bedömdes gemensamt av författarna som hög, medelhög samt låg 

efter den sammanlagda poängen. För att få hög kvalitet krävdes att den sammanlagda poängen var 

15–21, medelhög kvalitet 11-14, och låg kvalitet var under 11 poäng. Efter granskningen kvarstod 

16 artiklar (se bilaga 1). 

6 Analys 

I denna systematiska litteraturstudie användes Bettany-Saltikovs (2012) metasyntes för analys av 

de kvalitetsgranskade artiklarnas resultatdelar. En metasyntes ger en sammanfattande bild av 

resultatet från olika kvalitativa studier, för att presentera ett övergripande kunskapsläge. Detta kan 

beskrivas som att de granskade artiklarnas resultat flätas samman och en ny helhet skapas och ett 

nytt resultat framträder (Bettany-Saltikov, 2012). Metoden för den systematiska analysen utfördes 

enligt de nio steg som beskrivs av Bettany-Saltikov (2012). Varje artikel genomgick 

analysprocessens nio steg. Det första steget genomfördes enskilt och resterande steg tillsammans 

(Bettany-Saltikov, 2012). 

1. För att få en djupare förståelse av artiklarnas resultat och operationssjuksköterskornas 

upplevelser av teamarbetet och dess påverkande faktorer, lästes varje artikels resultat flera 

gånger enskilt. 
2. För att fånga in de teman som motsvarar syftet i den systematiska litteraturstudien 

markerades texten med de utvalda sökorden valda i PEO i olika färger i vardera artikeln 

för att kunna spåra önskade teman. 
3. All markerad text med vartdera temat klipptes ut för att sorteras in under respektive tema, 

sidnummer, stycke och rad dokumenterades för att kunna härleda till ursprungskällan då 

resultatdiskussion och diskussion skrivs. (Se Tabell två för analysarbetet.) 
4. De teman som framkom lästes igenom och sorterades vilket benämns öppen kodning. Data 

rensades bort som avvek från tänkt syfte, dessa data benämns dross av Bettany-Saltikov 

(2012) (slagg på svenska). 
5. De framtagna teman kollades igenom för att finna likheter och reducera ner antalet teman 

till ett färre antal indelade efter huvudteman.  

6. Listan lästes igenom noggrant igenom och likheter slogs samman.  
7. I detta steg önskas enligt Bettany-Saltikov (2012) en ökad validitet av metodens 

kategorisering och kontroll av eventuella bias genom att en utomstående ombeds läsa en 

av artiklarna och kategorisera utan att ha sett den genomförda kategoriseringen. Efter detta 

diskuteras eventuella skillnader och ändringar utförs om nödvändigt. I denna systematiska 

litteraturstudie har arbetet skett tillsammans, diskussion skedde kontinuerligt under 

analysens olika steg. Författarna har inte tagit någon utomstående till hjälp för att läsa 

artiklarna. 
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8. I detta läge lästes resultatet i artiklarna igen för att se att framtagna huvudteman och 

subteman täckte in all relevant data ur artiklarnas resultat. Enligt Bettany- Saltikov (2012) 

ska justeringar göras om sådana blev funna, inga justeringar gjordes. 

9. Då alla artiklarna genomgått analysen påbörjades arbetet att syntetisera data för att få fram 

resultatet.  

Tabell 2. Exempel på dataanalys (tre artiklar). 

Silén-Lipponen, M., Tossavainen, K., Turunen, H. och Smith, A. (2005). Potential errors and their 

prevention in operating room teamwork as experienced by Finnish, British and American nurses. 

sida rad/kolumn extraherad text öppen kodning Kategori Huvudtema 

25 18–28 

/vänster 

kolumn 

Överbokade 

operationsscheman leder till 

övertidsarbete för 

operationssjuksköterskor. 

Detta resulterar i kortare 

raster, operatörerna kunde 

kräva en ökad effektivitet.  

Känsla av 

tidspress på grund 

av krav på ökad 

effektivitet 

Stress/ 

otillräcklighet 

Arbetsmiljö 

28 39-53/ 

Vänster och 

höger 

kolumn 

Att arbeta på stora 

operationsavdelningar kan 

påverka patientsäkerheten, 

då det är stora arbetsgrupper 

kan resultera i minskat 

samarbete och stödja 

varandra 

Personalgruppens 

storlek har 

betydelse för stöd 

och samarbete 

Brist på stöd 

från kollegor 

Arbetsmiljö 

24-

25 

20-31 höger 

och vänster 

kolumn 

Operationssjuksköterskan 

arbetar oftast i ett 

sammansatt team, men det är 

vanligare idag med rotation 

av teamets medlemmar 

vilket kan leda till att 

teammedlemmarna är 

obekanta med varandra 

vilket påverkar teamets 

funktion. 

Att inte vara 

bekanta med 

teamets olika 

professioner, 

vilket skapar en 

känsla av 

osäkerhet 

Osäkerhet om 

kollegors 

svagheter och 

styrkor 

Arbetsmiljö 
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Gillespie, B-M., Chaboyer, W., Wallis, M., Chang, A. och Werder, H. (2009) Operating theatre nurses’ 

perceptions of competence: a focus group study. 

sida rad/kolum

n 

extraherad text öppen kodning kategori Huvudtema 

102

3 

20–28 

väster 

kolumn 

Det är av vikt att 

operationsteamet har 

välutvecklad 

kommunikationsteknik

, trots olika 

personligheter och i 

olika situationer som 

uppstår. Det finns 

olika 

kommunikationsstilar i 

multidisciplinära 

teamet beroende 

vilken situation 

personen befinner sig 

i.  

Det finns olika 

kommunikationsstila

r beroende vilken 

situation man 

befinner sig i. 

Vilja samt ha 

en god 

kommunikati

v förmåga 

Kommunikatio

n 

Bogdanovic, J., Perry, J., Guggenheim, M. och Manser, T. (2015). Adaptive cooperation in surgical teams: 

an interview study. 

sid

a 

rad och 

kolum

n 

extraherad text öppen kodning Kategori Huvudtema 

5 29–35 

Höger 

kolum

n 

Under operation utbyter 

teammedlemmarna 

kontinuerlig information 

rörande ingreppet och 

patientens status. 

Operationssjuksköterska

n och operatören utbyter 

information med 

varandra gällande 

instrument och material. 

Kontinuerlig 

kommunikation är 

av betydelse för 

informationsutbytet

, både för teamet 

och patienten. 

Viktigt med 

tydlighet i 

informationsutbyt

e mellan 

professionerna 

Kommunikatio

n 

6.1 Forskningsetiska överväganden 

Ett forskningsetiska övervägande ska göras, utifrån de grundläggande forskningsetiska principerna 

definierade av Vetenskapsrådet (2017). Kraven är samtycke, information, konfidentialitet samt 

nyttjande. Inför denna systematiska litteraturstudien gjordes en egengranskning. 
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Problemformulering och syfte har ställts mot tidigare inhämtad kunskap från litteratur och 

vetenskapliga artiklar. De granskade artiklarnas resultat analyserades utan att undanhålla eller 

förvränga data. Artiklarna som inkluderades i studien skulle vara etiskt granskade och ett etiskt 

övervägande skulle ha gjorts angående dess urval och redovisning av resultat. I artiklarna skulle 

det framgå att de har fått tillstånd av etisk kommitté i enlighet med Kjellström (2017). Alla 

inkluderade artiklar har redovisats i artikelmatris (se bilaga 1) för granskningen enligt SBU:s mall 

samt i referenslistan (SBU, 2014). Denna studie har studerat och analyserat tidigare dokumenterad 

kunskap, således har inga personer involverats vilket innebär att inget känsligt material, inga 

personuppgifter har framkommit som kräver konfidentialitet eller inhämtande av samtycke 

(Kjellström, 2017). 

7 Resultat 

Resultatet baseras på 16 inkluderade artiklar som presenteras under tre huvudteman med åtta 

subteman. Huvudteman och subteman presenteras i tabellen nedan (tabell 3). 

Teamet funktion Kommunikation Arbetsmiljö 

Beteende som påverkar 

teamet 

Kommunikativ förmåga i teamet Organisation samt tidsplanering av 

operationsschemat 

Kompetens i teamet Informationsutbytes betydelse för 

situationsmedvetenhet 

Arbetsklimatets betydelse för 

teamet 

Att inta ledarrollen Kommunikationsverktyg 

 

7.1 Teamets funktion 

Temat teamets funktion delas in i tre subteman; beteenden som påverkar teamet, kompetens i 

teamet samt att inta ledarrollen. Teammedlemmarnas beteende utifrån normer, attityder, 

värderingar och förutfattande meningar påverkar teamets samarbete. Operationssjuksköterskan 

upplever att hen saknar de breda kunskapskraven som krävs av hen, samt att ledarrollen i teamet 

inte behöver vara förutbestämd. 
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7.1.1 Beteenden som påverkar teamet 

Arbetskulturen på operationsavdelningen är en komplex blandning av de enskilda individernas 

normer, attityder, värderingar och förutfattade meningar vilket påverkar operationssjuksköterskans 

erfarenhet av teamsamverkan. Det är kulturellt belagt att det råder en hierarki i teamet på 

operationssalen (Bezemer, Korkiakangas, Weldon, Kress & Kneebone, 2015; Valen Wæhle, 

Haugen, Søfteland & Hjälmhult, 2012). Hierarki kan uppstå när operationssjuksköterskan försöker 

eftersträva kliniska riktlinjer, rutiner och checklistor, likaså kände operationssjuksköterskan att 

hon var en del i teamet men inte fullt accepterad i teamet (Bezemer et al., 2015). 

Operationssjuksköterskan måste upprätthålla sin kompetens och sina färdigheter gällande 

medicinsk teknik och högteknologisk utrustning för att motsvara operatörens förväntningar för ett 

bra arbete vid kirurgin. Detta kan påverka hur operationssjuksköterskan upplever bemötandet i 

teamarbetet under operation. Till exempelvis beskriver Bezemer et al. (2015) samt Sørensen, 

Øestrup-Olsen, Tewes och Uhrenfeldt (2014) att operationssjuksköterskan får en känsla av att 

operatören himlar med ögonen, suckar och gestikulerar när de blir missnöjda och anser sig inte 

servade tillräckligt snabbt, eller att de anser att de får fel instrument. Detta blir påfrestande för 

operationssjuksköterskan, då operatören oftast vill samarbeta med en rutinerad 

operationssjuksköterska (Bezemer et al., 2015; Sørensen et al., 2014). I sådana situationer kan 

operationssjuksköterskan känna en känsla av förödmjukelse då operatören uppträder respektlöst 

och tar ut sin frustation på operationssjuksköterskan över situationer som hen inte kan råda över. 

Till exempelvis att det blev fel storlek på protesen, att operatören blir sökt upprepade gånger under 

operation, samt att operationsschemat inte är bra nog för operatören (Bezemer et al., 2015; 

Sandelin & Gustavsson, 2015; Sørensen et al., 2014). Ett oprofessionellt beteende gentemot de 

olika professionerna i teamet är inte för patientens bästa och blir en belastning och påverkar 

teamarbetet (Blomberg, Bisholt & Lindwall, 2018b; Silén- Lipponen, Tossavainen, Turunen & 

Smith, 2005). 

 

7.1.2 Kompetens i teamet 

I den allt mer högteknologiska operationsmiljön upplever operationssjuksköterskan att det krävs 

en bredare kunskap rörande de mer specialiserade kirurgiska teknikerna, specialiserade instrument 

och apparatur (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; Gillespie, Chaboyer, Wallis, Chang & 

Werder, 2009b; Sørensen et al., 2014). Operatören har sin specialistutbildning inom olika 

specifika områden och fördjupar sina kunskaper och kirurgiska tekniker inom aktuellt område. 

Operationssjuksköterskan får inte denna smala specialisering av de kirurgiska ingreppen och 

teknik vilket påverkar hela teamets samverkan. Detta kan göra att operationssjuksköterskan känner 

sig osäker och mindre kompetent, vilket kan påverka teamets möjlighet att ge en god och säker 

vård till patienten (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; Gillespie et al., 2009b; Sørensen et al., 

2014). Varje teammedlem har ansvar för sin professionsroll att de olika arbetsuppgifterna utförs 

enligt gällande kliniska riktlinjer, rutiner och checklistor (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; 

Gillespie et al., 2009b; Sørensen et al., 2014). 
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7.1.3 Att inta ledarrollen 

Operationssjuksköterskans upplevelse av ett bra ledarskap innebär att dela kunskap och se hela 

bilden av situationen (Gillespie et al., 2009b; Gillespie, Gwinner, Fairwether & Chaboyer, 2013). 

Ledarrollen behöver inte vara förutbestämd utan anpassas efter situationen i den intraoperativa 

fasen. Ledarskapet intas av den profession som för stunden har den viktigaste kompetensen för 

situationen. Det kan vara att patienten får dålig cirkulation och då kan det vara 

anestesisjuksköterskan/ anestesiläkaren som tar över ledarskapet för att stabilisera patientens 

tillstånd. Det kan även till exempel vara att operationssjuksköterskan tar ledarrollen gentemot den 

cirkulerande undersköterskan /sjuksköterska för att få rätt material, visar vad hen behöver i 

kommande moment i den intraoperativa fasen (Bogdanovic, Perry, Guggenheim & Manser, 2015). 

Ett mindre bra ledarskap kan vara vid en oförutsedd händelse där ledaren inte kan hantera 

situationen och uppträder ofokuserat och aggressivt vilket påverkar teamet negativt. 

Kommunikationen blir otydligare, det blir ingen samverkan i teamet samt att vården blir mindre 

säker för patienten (Bogdanovic et al., 2015; Gillespie et al., 2009b). 

 

7.2 Kommunikation 

Temat kommunikation delas in i tre subteman kommunikativ förmåga i teamet, 

informationsutbytets betydelse för situationsmedvetenhet samt kommunikationsverktyg. 

Kommunikationen i teamet bör vara rak och tydlig, samt betydelsen av operationssjuksköterskans 

förmåga att kommunicera icke verbalt i teamet. Det kan lätt ske missförstånd rörande instrument 

speciellt när professionerna kommer från olika länder. Vidare visar analysen att det råder olika 

uppfattningar att använda sig av olika kommunikationsverktyg såsom WHO:s checklista. 

 

7.2.1 Kommunikativ förmåga i teamet 

Vikten av teammedlemmarnas förmåga att kommunicera med varandra är betydelsefullt för 

teamarbetet på operationsavdelningen. Där alla teammedlemmar oavsett personlighet och 

situation, måste ha en god förmåga och vilja kommunicera oavsett professions tillhörighet, och bör 

vara benägna att delta i teamets kommunikation (Gillespie et al., 2009b; Valen Wæhle et al., 

2012). Operationssjuksköterskan upplever att kommunikationen i operationsteamet bör vara tydlig 

och rak, där varje profession är respekterad och blir lyssnad på. Vilket kan leda till en starkare 

samverkan i teamet som i sin tur bidrar till säkrare vård till patienten (Gillespie et al., 2009b; 

Gillespie et al., 2013). Teamet på operationssalen är komplext och det finns olika skolor om hur de 

använder sin kommunikativa förmåga. Operationssjuksköterskan beskriver att det finns många 

olika instrument som både operatören och operationssjuksköterskan har grundkunskaper om, 

instrumenten har olika namn beroende på vart man har utbildats. Detta kan leda till missförstånd 

och misstag i kommunikationen, exempelvis att operatören inte får rätt instrument. Samt att det 

sker en fördröjning då operationssjuksköterskan känner en känsla av osäkerhet av vilket 



 

 

24 

 

instrument som efterfrågas. Det är särskilt viktigt att tänka på när teamets olika medlemmar har 

olika nationaliteter, eller om de har fått sin utbildning i ett annat land. Detta gör det ännu viktigare 

att använda det korrekta namnet på instrumentet för att undvika missförstånd, men även vara 

tydlig i hur man uttalar instrumentets namn (Bezemer et al., 2015). 

I ett team med god samverkan använder sig operationssjuksköterskan av icke verbal 

kommunikation. Vid undervisning utifrån aktuell situation lär sig operationssjuksköterskan de 

olika momenten genom verbal och icke verbal kommunikation vilket stärker hens förmåga att 

ligga steget före operatören under det aktuella kirurgiska ingreppet (Bezemer et al., 2015; 

Bogdanovic et al., 2015). Via ögonkontakt eller huvudnickning kan hen förmedla till sin 

undersköterska eller annan profession vad som behövs i nästa skede. Exempelvis använder 

anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan icke verbal kommunikation via ögonkontakt 

om förändringar i patientens tillstånd (Sandelin & Gustavsson, 2015). Operationssjuksköterskan 

kan känna en känsla av att kommunikationen inte alltid fungerar med operatöreren. Främst när 

operatören medvetet ignorerar operationssjuksköterskans kommunikation. Detta kan resultera i att 

instrument eller operationsdukar blir kvar i patienten. Även oerfarna operationssjuksköterskor kan 

uppleva kommunikationen som dålig mellan hen och operatören, exempelvis när operatören 

sträcker ut handen istället för att säga vad hen vill ha för instrument. Ett annat exempel är när 

operatören demonstrativt går runt och hämtar instrumentet på assistentbordet istället för att 

kommunicera med operationssjuksköterskan (Bezemer et al., 2015; Sandelin & Gustavsson, 

2015). 

 

7.2.2 Informationsutbytets betydelse för situationsmedvetenhet 

Vid informationsutbytet främjas utvecklingen av samverkan i teamet för ett arbete mot ett 

gemensamt mål (Valen Wæhle et al., 2012). Om teamet utför briefing inför ingreppet där 

information delas om hur det aktuella ingreppet går tillväga, patientens nuvarande status, samt 

eventuella komplikationer som kan förväntas, ökas teammedlemmarnas situationsmedvetenhet och 

handlingsberedskap. Oavsett vilken professionstillhörighet är det viktigt att alla medlemmar i 

teamet är tydliga i sin kommunikation och kontinuerligt kommunicerar i teamet under ingreppet 

gällande de olika professionernas handlingar (Bogdanovic et al., 2015; Valen Wæhle et al., 2012). 

Situationsmedvetenhet är en påverkande faktor för teamet kring patienten, då det krävs att de olika 

teammedlemmarna har erfarenhet från tidigare situationer för att skapa en gemensam bild av 

nuvarande situation, men även att kunna ändra om planeringen efter oväntade händelser. 

Operationssjuksköterskan får med sina upplevelser en ökad situationsmedvetenhet för att kunna 

förutspå vad som händer och ha handlingsberedskap i alla skeden under den intraoperativa fasen 

(Bogdanovic et al., 2015; Gillespie et al., 2009b; Gillespie, 2013). Störande avbrott på 

operationssalen som inte har anknytning till aktuellt ingrepp kan påverka operationssjuksköterskan 

och teamets situationsmedvetenhet där nödvändig information kan komma bort. Vidare kan 

upprepade avbrott skapa stress hos teammedlemmarna, vilket kan skapa en känsla av att tappa 

kontrollen och fokus på pågående ingrepp. Detta känner operationssjuksköterskan kan leda till att 

patientsäkerheten äventyras (Bogdanovic et al., 2015; Rydenfält, Johansson, Larsson, Åkerman & 

Odenrick, 2011). 
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7.2.3 Kommunikationsverktyg 

Valen Wæhle et al. (2012) beskriver att operationssjuksköterskan kan använda sig av olika 

kommunikationsverktyg, bland annat av WHO:s checklista, vilket främjar informationsutbytet i 

teamet. Vid användandet av checklistan blir informationen klar och tydlig, samt att viktig 

information gällande patienten och det aktuella ingreppet tydliggörs för hela teamet. Detta kan 

stärka samverkan i teamet, patientsäkerheten och att patienten skyddas från att drabbas av 

vårdskada (Valen Wæhle et al., 2012). Dock råder olika meningar om att arbeta efter riktlinjer och 

att använda WHO:s checklista (Willassen, Smith- Jacobsen & Tveiten, 2017). 

Operationssjuksköterskan kan uppleva sig hindrad och motarbetad att genomföra checklistan fast 

att det huvudsakliga ansvaret för patienten ligger hos operatören, trots att checklistan utformades 

för en säkrare kirurgi och där riskerna för patienten ska reduceras (Willassen et al., 2017). 

 

7.3 Arbetsmiljön  

Temat arbetsmiljö delas in i två subteman: tid på operationsschemat samt arbetsklimatets 

betydelse för teamet. Arbetsmiljön på operation påverkas av att operationssjuksköterskan inte får 

avsatt tid för sina arbetsuppgifter, stöd från kollegor, ledning samt hur bekanta operationsteamets 

medlemmar är med varandra. Arbetsklimatet påverkas av hur trygga var och en i de olika 

professionerna upplever samarbetet i teamet. 

 

7.3.1 Organisation samt tidsplanering av operationsschemat 

Dagens operationsteam ska arbeta effektivt och mot ett gemensamt mål utan att det ska äventyra 

patientsäkerheten, även fast det kan saknas personal på operation (Arakelian, Gunningberg & 

Larsson, 2010; Riley & Manias, 2006a). Organisationen samt även operatören vill ha ett effektivt 

operationsschema vilket har sina begränsningar vid brist på personal. Underbemanningen medför 

att de olika teammedlemmarna till exempel får arbeta övertid eller får för korta raster för att vara 

mer effektiva (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; Silèn- Lipponen et al.,2005; Riley & Manias, 

2006a). Vidare beskrevs att detta kan skapa en känsla av otillräcklighet hos 

operationssjuksköterskan samt en känsla av skuld när hen inte kan arbeta övertid. 

Operationssjuksköterskan kunde även uppleva en känsla att högre effektivitet äventyrar 

patientsäkerheten då tiden för operationssjuksköterskans aseptiska arbete minskas (Ingvarsdottir & 

Halldorsdottir, 2018; Silèn- Lipponen et al.,2005; Riley & Manias, 2006a). 

Tiden uppfattas olika av medlemmarna i teamet. Operationssjuksköterskan och 

anestesisjuksköterskan kan vid planering av operationsschemat lägga till extra tid om det är en 
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oerfaren operatör, då denna kan behöva längre tid på sig än en erfaren operatör (Gillespie et al., 

2009b; McGarry, Pope & Green, 2018: Riley & Manias, 2006a). Operatören ser däremot inte tiden 

som operationssjuksköterskan behöver för förberedelse av salen och uppdukning, räkning av 

instrument och operationsdukar samt efterarbetet efter en utförd operation. Operatören upplevdes 

inte alltid ta hänsyn till planering av tiden om det var en oerfaren operationssjuksköterska. Detta 

kan leda till en konflikt i deras samverkan om hur tiden planeras och utnyttjas (Gillespie et al., 

2009b; McGarry et al., 2018: Riley & Manias, 2006a). 

Blomberg et al. (2018b) menar på att operationssjuksköterskan upplever att den intraoperativa 

fasen påverkas då hen inte får avsatt tid till den perioperativa dialogen med patienten. Genom att 

operationssjuksköterskan inte får ge en god och säker vård till patienten utifrån informationen som 

kan inhämtas vid den perioperativa dialogen. Informationen kan användas vid planering av 

operationen och tiden bör planeras utifrån patienten specifika behov, exempelvis positionering av 

patienten på operationsbordet (Blomberg et al.,2018b). 

 

7.3.2 Arbetsklimats betydelse för teamet 

Ett gott arbetsklimat har stor betydelse för operationsteamet och för hur de samverkar. Genom att 

få bra stöd av sina kollegor, att alla vågar prata fritt och uttalar sina åsikter ger en god och 

utvecklande atmosfär. Detta innefattar att både som ny, oerfaren operationssjuksköterska eller som 

erfaren operationssjuksköterska vågar ta plats i teamet för att utveckla sin och teamets kompetens 

(Bogdanovic et al., 2015; Gillespie et al., 2009b; Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). Ett bra 

stöd kan karaktäriseras av att man kan påverka sin arbetssituation, har en bra organisation samt ett 

bra ledarskap. Arbetsklimatet påverkas också av om operationsteamets olika professioner är 

bekanta med varandra, det kan ge en trygghet att man känner till de andra professionernas 

individuella styrkor och svagheter. Även storleken på operationsavdelningen kan ha betydelse, då 

team som är bekanta med varandra kan kommunicera bättre och detta kan leda till en bättre 

patientsäker vård (Silèn- Lipponen et al., 2005). Vid obekanta teamkonstellationer och i 

kombination med att operationssjuksköterskan inte är van med det kirurgiska ingreppet, kan hen 

känna en tyngre arbetsbelastning och att patientsäkerheten äventyras (Sandelin & Gustavsson, 

2015: Silèn- Lipponen et al., 2005). 

Higgins och Macintosh (2010), Sandelin och Gustavsson (2015) samt Silèn- Lipponen et al. 

(2005) beskriver att hela teamet påverkas av om det finns oenighet i teamet. 

Operationssjuksköterskan kan uppleva ohälsa om operatören har en kränkande kommunikation 

mot operationssjuksköterskan. Ohälsa kan yttra sig i känslor av bristande självförtroende, känslor 

av värdelöshet, osäkerhet, stress och skuld. När operatören har en kränkande attityd och 

kommunikation mot operationssjuksköterskan så kan det leda till minskad koncentration och fokus 

på ingreppet. I sin tur kan detta leda till att patientsäkerheten påverkar men såklart även 

samverkan i teamet (Higgins & Macintosh, 2010; Silèn- Lipponen et al., 2005). 



 

 

27 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Metodval 

En systematisk litteraturstudie med en kvalitativ ansats bedömdes vara en passande metod, då 

studiens syfte var att beskriva operationssjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkade 

teamarbetet på operationssal. Detta anses vara en god metod för att förklara en helhetsförståelse av 

ett fenomenen och en bra gjord systematisk litteraturstudien anses ha ett högt bevisvärde (Bettany- 

Saltikov, 2012; Friberg, 2017). Alternativt metodval hade kunnat vara en intervjustudie, där en 

djupare förståelse av upplevelsen av teamarbetet kunde ha framkommit. Att använda sig av en 

systematisk litteraturstudie som metod kan ses som en snabb återkomst och en enklare väg att få 

ett kunskapsunderlag baserat på evidensbaserad forskning. Detta kan ses som en styrka (Bettany- 

Saltikov, 2012; Rosén, 2017; SBU, 2017). Genom en systematisk litteraturstudie blir urvalet större 

och både ett nationellt och internationellt perspektiv blir belyst. Detta bedöms som en fördel för att 

få ett bredare perspektiv och helhetsförståelse. 

En annan styrka med en systematisk litteraturstudie är dess bidrag när kunskapsläget inte är känt 

vilket är fallet med den inriktning som föreliggande studie har. En annan metod som skulle kunnat 

användas till syftet var en intervjustudie, men då en systematisk litteraturstudie anses ha högre 

evidens föll valet på detta (Rosén, 2017). 

 

8.1.2 Urval och datainsamlingsmetoder 

I den systematiska litteraturstudien söktes artiklarna i databaserna Cinahl och PubMed mellan åren 

2005–2019. Författarna hade som initial ambition att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år för 

att fånga upp så ny forskning som möjligt. Antal träffar blev dock mindre än förväntat och därav 

utökades publiceringsåren till 14 år, efter diskussion med Linnéuniversitetets bibliotekarie. Detta 

ansågs ändå vara relativt ny forskning inom området. Författarna valde att använda sig av två 

databaser då detta ansågs vara tillräckligt men om flera databaser hade använts hade det kunnat 

resultera i att fler artiklar hittats och valts ut till granskning och inklusion. Detta hade kunnat 

stärka studiens giltighet och överförbarhet. SBU (2017b) beskriver att det behövs minst två 

databaser för att det ska bli en tillförlitlig sökning. I sökningen i de två databaserna Cinahl och 

PubMed användes sökorden enligt PEO för att fånga upp relevanta artiklar till att besvara studiens 

syfte. För att få fram passande sökord tog författarna hjälp av Linnéuniversitetets bibliotekarie. I 

denna litteraturstudie har författarna använt sig av en kombination av ämnestermer 

(Indexeringsord) och fritextsökning, vilket kan ses som en fördel då man får med så många 

artiklar som möjligt. I båda databaserna har de booleska operatorerna OR och AND använts vilket 

gör att det blir ett större urval för att sedan smalnas av. Författarna är medvetna om att det kunde 

ha blivit för smalt i de tre blocksökningarna, samt att det är möjligt att inte alla artiklar som har 

motsvarat syftet kom med i de omfattande sökningarna. Dock bedöms den noggranna sökningen i 

de två databaserna och att sökorden valdes ut noggrant har gjort sökningen specifik och 
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tillförlitlig. Författarna upptäckte att de olika sökorden för operationssjuksköterska på engelska 

har olika betydelse beroende på artikelns ursprungsland, exempelvis inkluderade sökordet 

perioperative nurse även anestesisjuksköterska. Detta kan ha gjort att vissa artiklar inte kom upp i 

artikelsökningen och därmed minskat resultatets tillförlitlighet och giltighet. Inklusionskriteriet att 

artiklarna i studien skulle finnas i fulltext på Linnéuniversitetets bibliotek har försvagat studiens 

tillförlitlighet och eventuellt påverkat giltigheten negativt. 

För att den systematiska litteraturstudien ska bli replikerbar har alla sökningar dokumenterats och 

redovisas (SBU, 2017b). En nackdel med att bara inkludera artiklar på engelska kan vara att 

artiklar på andra språk har missat. En annan nackdel med att artiklarna var på engelska är att 

författarna kan ha översatt och tolkat artiklarna fel på grund av att engelska ej är någon av 

författarnas moderspråk. Detta kan ha försvagat resultatets tillförlighet. 

Totalt granskades artiklarna med en granskningsmall på svenska. Författarna ansåg denna vara 

mer lätthanterlig och förståelig än den engelska granskningsmall som till exempel Bettany- 

Saltikov föreslår. Båda författarna har granskat artiklarna enskilt för att sedan granska artiklarna 

tillsammans för att se om det var olika bedömningar på granskningen. Vid olika bedömningar av 

kvaliteten av artiklarna diskuterade författarna vilket kan ses som en styrka (SBU, 2017b). De 

valda artiklarna hade medelhög till hög kvalitet vilket enligt Bettany-Saltikov (2012) är avgörande 

för kvaliteten på slutsatserna i den systematiska litteraturstudien. Författarna förde en diskussion 

gällande poängsättningen utifrån granskingsmallen och om man gav för låga respektive för höga 

poäng. 

 

8.1.3 Dataanalys och förförståelse 

Analysen har genomförts enlig de nio stegen som Bettany- Saltikov (2012) beskriver. En svaghet 

är att enligt det sjunde steget som Bettany- Saltikov (2012) beskriver för att öka validiteten så ska 

en kontroll av metodens kategorisering av eventuella bias göras av en utomstående, men av 

tidsbrist var detta inte möjligt. Författarna är medvetna om att resultatet i sammanslagningen av 

teman hade kunnat bli annorlunda om en utomstående kontrollerat kategoriseringen. 

Noggrannheten under analysprocessens gång, samt diskussioner som fördes under arbetets gång 

gör dock att tillförligheten stärkts. En fördel kan anses vara att det är ett flertal nordiska artiklar 

som har inkluderats vilket styrker överförbarheten till det svenska operationsteamet. 

Författarna är medvetna om att en förförståelse har funnits, men har låtit artiklarnas material fått 

forma analysens teman och subteman. En förförståelse är de egna upplevelser, arbetsmässiga 

erfarenheter som kan ha påverkat under studiens gång (SBU, 2017b). En av författarna har tidigare 

erfarenhet av att arbeta som undersköterska på en operationsavdelning, och den andra författaren 

har tidigare arbetat i multidisciplinärt team men inte på en operationsavdelning. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva operationssjuksköterskans 

upplevelser av faktorer som påverkade teamarbetet på operationssal. Resultatet bedöms svara på 

studiens syfte. I resultatdiskussionen kommer inte alla resultatets delar tas upp, utan fokus är på att 

diskutera temana arbetsmiljö och kommunikation. 

Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar arbetsmiljön i teamarbetet på 

operationssal. Oavsett om operationssjuksköterskan är oerfaren eller erfaren behöver hen känna 

stöd och gemenskap med kollegor för att kunna utvecklas och känna sig trygg. Det kan tyckas 

anmärkningsvärt att det inte kommit upp i studiens resultat om operationsteamet påverkas av 

roterande hyrpersonal, när det gäller trygghet, stabilitet och tillit eftersom en oerfaren 

operationssjuksköterska troligen behöver få stöd av sina kollegor. I studier av Lögde, Rudolfsson, 

Runesson Broberg, Rask-Andersen, Wålinder och Arakelian (2018) samt Gillespie, Wallis och 

Chaboyer (2008) beskrivs att en bidragande orsak till att operationssjuksköterskor lämnar sina 

arbeten kunde bero på ett okollegialt uppförande där oerfarna operationssjuksköterskor får höra att 

de är för långsamma, vilket kan bidra till en ogynnsam arbetsmiljö. Bristande stöd har ett samband 

med kravet på effektivitet trots underbemanning, vilket kan leda till för hög arbetsbelastning och 

stress hos operationssjuksköterskorna samt att de hade svårigheter att kombinera yrkeslivet med 

familjelivet. Utifrån Arman (2016) och Wallinvirta (2017) kan underbemanning orsaka etiska 

konflikter och operationssjuksköterskans ansvar för omvårdnad av patienten. Hen kan känna skuld 

då viljan att göra gott utifrån ICN:s etiska kod påverkas och när bristande stöd ej finns för den 

oerfarna operationssjuksköterskan. Vid bristande stöd ges inte de oerfarna de förebilder som visar 

hur hen skall stanna upp och reflektera över makt och ansvar i vårdarbetet (Wallinvirta, 2017). 

En annan påverkande faktor i arbetsmiljön är tidsplanering från organisationen och övriga 

kollegor i teamet. Resultatet visade att operationssjuksköterskan upplevde att hen ej fick tiden till 

den perioperativa dialogen, det aseptiska arbetet samt kontrollräkningen. Men även att inte få vara 

delaktig i sin arbetssituation rörande övertidsarbete utifrån sitt privatliv, då arbetsgivaren förväntar 

sig att personal kan arbeta övertid. Detta resultat är förvånande då det aseptiska arbetet och 

kontrollräkning ingår i operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning och att brister i detta 

äventyrar patientsäkerheten. Lögde et al. (2018) menar att organisationen brister i respekt 

gentemot personalens privatliv då organisationen antar att operationssjuksköterskan kan arbeta 

övertid. Detta menar de resulterar i att operationssjuksköterskan känner skuld och måste arbeta 

dubbelt så hårt för att uppnå kraven på effektivitet, vilket visar sig genom hälsopåverkan med 

exempelvis stress, högt blodtryck, magproblem, kronisk trötthet samt viktnedgång. Vidare menar 

de att operationssjuksköterskan upplever sig vara enkelt utbytbar, vilket skapar känslor att hen inte 

behövs samt att löneutvecklingen gör att operationssjuksköterskor lämnar yrket, eller beger sig till 

olika bemanningsföretag. Detta kan antas påverka teamet och skapa obalans inom teamet. Detta 

kan tyckas paradoxalt utifrån bristen på operationssjuksköterskor samt att efterfrågan är stor och 

förväntas ökas. Den höga arbetsbelastningen riskerar i slutändan att drabba samhället med stora 

kostnader samt ökat lidande för den enskilda individen.  

Espin, Lingard, Baker och Regeher (2006) samt Riley, Manias och Polglase (2006b) menar att 

organisationen och i vissa fall operatören inte tar hänsyn till operationssjuksköterskans arbete med 
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kontrollräkning av instrument och användning av medicintekniska produkter. Hen förväntas 

assistera operatören i såret samtidigt som hen ska instrumentera och kontrollräkna. Wallinvirta 

(2017) menar att vårdpersonal kan känna sig otillräcklig när de ej får tillräckligt med tid till 

patienten, vilket kan bidra till samvetsstress. Vidare kan känslan av otillräcklighet överföras till 

kollegor och patienter, genom att det kan utvecklas till en medvetandekänslotrötthet där 

vårdpersonal ej ser patientens behov och lidande. Därav behöver vårdpersonal stöd av 

organisationen för att ha en vårdande etisk hållning med reflektion och diskussion om ansvar och 

makt (Wallinvirta, 2017). 

Studiens resultat visar hur de olika kommunikationsstilarna påverkar hur operationssjuksköterskan 

upplever teamarbetet på operationssal. Operationssjuksköterskan bör bemästra både verbal och 

icke verbal kommunikation i teamet. Den verbala kommunikationen bör vara tydlig och klar för 

att informationsutbytet ska vara patientsäkert. Studiens resultat visar även att det förekommer mer 

omsättning av olika nationaliteter i operationsteamet, vilket kan orsaka missförstånd då 

kommunikationen fallerar. Clayton, Neville Isaacs och Ellender (2016) beskriver att missförstånd 

kan uppstå i multikulturella team på grund av olika kommunikationsstilar. Detta innebär att det 

finns olika sätt att uttrycka sig verbalt, svårigheter i uttal och slang i språket, vilket påverkar 

patientsäkerheten. Nestel och Kidd (2006) menar att tydligt uttal samt tonläget är viktigt för 

operationssjuksköterskans kommunikation i teamet. Otydlighet genom att exempelvis mumla 

skapar irritation då frågor och svar måste upprepas. Resultatet i föreliggande studie är inte 

förvånande, utan vikten av korrekt och tydligt språk tycks uppenbar. Detta främjas dock inte när 

operationsavdelningar har egna smeknamn på instrument vilket kan leda till förvirring för 

operationssjuksköterskan samtidigt som det kan uppstå fördröjning vid instrumenteringen. 

Wallinvirta (2017) menar att vårdare har ett ansvar att skapa ett gemensamt möte med patienten 

samt att reflektera över frågan; Handlar vi, jag och du ansvarsfullt utifrån ICN:s etiska kod? I den 

etiska koden för sjuksköterskor står det bland annat att sjuksköterskan ska arbeta mot ett gott 

samarbete med respekt för kollegor och medarbetare. Detta för att vårdteamet trots individuella 

olikheter ska kunna bygga upp tillit och ansvar för att ge en god och patientsäker vård 

(Wallinvirta, 2017). 

Studiens resultat visar att det råder en kultur av hierarki på operationssal med ett samband till de 

enskilda individernas värderingar, attityder och förutfattade meningar. Detta kan resultera i att 

operationssjuksköterskan upplever svårigheter i att upprätthålla exempelvis WHO:s checklista, 

samt kliniska riktlinjer och rutiner. Bould, Sutherland, Sydor, Naik och Friedman (2015) samt 

Gardezi et al. (2009) visar i sina resultat att det är kulturellt belagt med hierarki i ett 

operationsteam. Detta visar sig genom personligheterna oavsett professionstillhörighet eller hur 

operatören kommunicerar med teamet, exempelvis då operationssjuksköterskan frågar något och 

operatören svarar med tystnad eller sarkasm. Hierarkin påverkar atmosfären i operationsteamet 

och beroende på vilken operatör det är påverkar detta om operationssjuksköterskan är benägen att 

ta en konflikt då hen upplever att patientsäkerheten påverkas. Detta kan exempelvis inträffa när 

steriliteten äventyras eller att operatören fortsätter arbeta trots att teamet påtalar att patientens 

tillstånd är instabilt (Bould et al., 2015; Gardezi et al., 2009). Vidare stöds studiens resultat 

rörande följsamhet av WHO:s checklista samt övriga riktlinjer av McDonald, Waring, Harrison, 

Walshe och Boaden (2005) då de menar att professionerna ser checklistan och riktlinjer på olika 

sätt. Specialistsjuksköterskorna ser dessa som en grund till att ge en god och patientsäker vård 
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medan operatörerna kan se checklistan och riktlinjerna som onödiga. Riley et al. (2006b) visade 

dock i sin studie att det förekommer bristande följsamhet av rutiner och checklistor även bland 

operationssjuksköterskor. De oerfarna operationssjuksköterskorna följer riktlinjer och checklistor 

medan erfarna operationssjuksköterskor ibland förlitar sig på sin erfarenhet och kunskap. Detta 

kan tyckas förvånande då detta visar på bristande ansvar och följsamhet gentemot WHO:s 

checklista samt att patientsäkerheten äventyras.  

Hierarki kan ses som en typ av etik då den uppkommer av olika handlingar med koppling till 

människans attityd mot vad som är rätt och fel (Näsman, 2017; Arman,2015). Genom att 

operationssjuksköterskan vågar ta konflikter och vara patientens advokat tar hen på sig ledarrollen, 

samt tar ansvar för de riktlinjer som finns för att tillgodose patienten en säker och god vård 

(Wallinvirta, 2017; ICN, 2012). 

 

8.3 Implikationer  

Denna studie visar faktorer som kan påverka teamarbetet på operationssal utifrån 

operationssjuksköterskans upplevelse. Författarna tror att operationssjuksköterskan i viss mån kan 

påverka dessa, främst hur hen vågar ta plats i teamet, men även i sin kommunikation. I 

operationssjuksköterskans profession ingår den perioperativa dialogen med patienten som hen kan 

påverka genom att kräva av organisationen att tid avsätts till dialogen med patienten. 

Operationssjuksköterskan har ett eget ansvar även i teamet att dämpa beteenden mellan de olika 

professionerna som påverkar arbetsmiljön negativ. Studiens resultat kan påverka implikationerna 

då vissa av artiklarna är internationella. Det kan förekomma skillnader gällande beteende och 

attityder mellan olika professioner som kan beror på kulturella skillnader, värderingar och 

hierarki. Föreliggande litteraturstudie kan bidra till ökad medvetenhet hos den enskilda 

operationssjuksköterskan och hens vilja att påverka arbetssituation och arbetsmiljö. Studien kan 

även tydliggöra verksamheternas ansvar för arbetssituation och arbetsmiljö för samtliga 

professioner inom operationssjukvården. Genom att synliggöra vad en operationssjuksköterska gör 

samt förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren borde intresset öka för specialistutbildning inom 

operationssjukvård, vilket på sikt kan minska bristen på operationssjuksköterskor och gynna 

samhället och den enskilda patienten. Ett ökat antal fastanställda operationssjuksköterskor borde 

gynna teamet på ett positivt sett då teamen blir mer bekanta och trygga med varandra. Teamarbetet 

gynnas även med träning i olika kommunikationsstilar vilket kan förebygga vårdskada relaterat till 

missad kommunikation. 

9 Slutsats 

Det finns flera faktorer som påverkade teamarbetet på operationssal utifrån 

operationssjuksköterskans perspektiv. Ett operationsteam arbetar i en högrisk- och högteknologisk 

miljö där teamet ska arbeta effektivt och mot ett gemensamt mål för att uppnå en god och säker 

vård till patienten. Operationsteam är ett komplext team med olika professioner med olika 

bakgrund samt att det till viss del råder kulturella strukturer. Detta måste de olika medlemmarna i 
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teamet ta i beaktning men även organisationen vid planering av bemanning. För att ett team ska 

kunna samverka krävs det att det finns god och tydlig kommunikation samt att de använder sig av 

kommunikationsverktyg, exempelvis WHO:s checklista, för att minska risken för vårdskada. 

Förslag till fortsatt forskning är kvalitativa studier där operationssjuksköterskans upplevelser av 

hur rotation av inhyrd personal påverkar teamarbetet, hur arbetsmiljön påverkas för teamet på 

operationssal av bristen på operationssjuksköterskor, samt om de multikulturella aspekterna kan 

påverka kommunikationen i operationsteamet. 
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Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

enl. SBU: 
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Bogdanovic, J., Perry, 

J., Guggenheim, M. & 

Manser, T. Adaptive 

coordination in surgical 

teams: an interview 

study  

2018, Tyskland 

PubMed 

 

Att undersöka vilka 

beteenden det kirurgiska 

teamet har samt hur teamet 

samverkar med varandra 

och hur de anpassar sitt 

beteende för att säkerställa 
och effektiv lösa uppgiften. 

Samt hur 

teammedlemmarna 
påverkas av varandra. 

 

Ändamålsenligt urval. 19 

operationssjuksköterskor 

och 17 operatörer av 

olika specialiteter. 

 

Kvalitativ, explorativ med 

både latent och manifest 

innehållsanalys. 

Innehållsanalysen har en 

kombinerad deduktiv och 

en induktiv ansats. 
Djupintervju med 

Semistrukturerade frågor 

med två huvudfrågor. 
Intervjuerna tog ca 

40minuter tills det upptog 

mättnad. 

 

Att samordna de olika 

beteenden såsom ledarskap, 

uppgiftshantering, att lära 

ut, informationshantering, 

strategier. Samt den 

adaptiva samordningen vid 
oförberedda situationer, 

intraoperativa 

komplikationer och hur det 
kan påverkar teamet, 

kommunikation och dess 

arbetsmiljö 

 

Hög           

Valen Wæhle, H.V., 

Haugen, A.S., Søfteland, 

E. & Hjälmhult, E. 

Adjusting team 

involvement: a ground 

theory study of 

challenges in utilizing a 

surgical safety checklist 

as experienced by nurses 

in the operating room 

2012, Norge, Cinahl 

Att undersöka hur 

specialistsjuksköterskorna 

och det kirurgiska teamet 

samverkar och påverkas av 

varandra då de tar sig an 

utmaningar vid 

användningen av WHO:s 

checklista. Samt vilka 

strategier de använder sig 

av för att säkerställa säker 

vård och effektivt lösa 

arbetet.   

 

14 

specialistsjuksköterskor 

samt två kirurger. 

Kvalitativ. Grounded 

Theory Induktivt 

forskningsmetod. 

Kombination med 
observationer, fokusgrupp 

intervjuer samt en enskild 

intervju. Observationen 
genomfördes under en 

operation bestående av 

1operationssjuksköterska, 
2 anestesisjuksköterskor 

samt två kirurger. 4 
stycken fokusgrupp 

intervjuer som bestod av 

specialistsjuksköterskorna
. Öppen kodning. Varje 

intervju kodades, 

transkriberades och 
analyserades innan nästa 

intervju enligt modellen.   

 

Förutsättningen för att 

operationssjuksköterskorna 

och 

anestesisjuksköterskorna 
att använda sig av WHO:s 

checklista är att det 

accepteras av hela teamet 
och att det behövs stöd från 

ledningen och utbildning i 

det intraprofessionella 
teamet. 

 

 

Hög 

Gillespie, B.M., 
Gwinner, K., 

Fairwether, N. & 

Chaboyer, W. Building 
shared situational 

awareness in surgery 

through distributed 
dialog 

Att undersöka hur 
dialogen mellan 

teammedlemmarna 

fungerar samt hur de 
tar beslut i de akuta 

situationerna. Samt 

kommunikationens 
betydelse för teamets 

situationsmedvetenhet 

och förmåga att 

24 informanter i åldern 
23–66 och klinisk 

erfarenhet 12månader- 40 

år. Informanterna bestod 
av 

operationssjuksköterskor, 

operatörer, 
anestesisjuksköterskor 

samt anestesiologer. 

 Kvalitativ etnografi med 
fältstudie, observationer, 

dagböcker, 3 fokusgrupps 

intervjuer samt 16 stycken 
enskilda intervjuer. 

Intervjuerna varande 25–

60 minuter. 
Semistrukturerade frågor 

med tematisk analys, 

transkriberades med en 

Tre huvudteman framkom 
som visar hur 

kommunikationen fungerar 

gällande de olika 
strategierna: att fatta 

snabba beslut, se 

helhetsbilden av situationen 
samt handlingsberedskap. 

 

Hög 
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2013, Australien, Cinahl 

förhindra potentiell 
skada. 

 

 

öppen kodning och 
kategoriseras för att bli 

olika tema. 

 

 

Willassen, E.T., 

Jacobsen Smith, I.L. & 

Tveiten, S. 

 Safe Surgery Checklist, 

Patient Safety, 

Teamwork and 

Responsibility- Coequal 

Demands? A focus 

Group Study 

2017, Norge, PubMed 

 

 

Att klargöra 
operationssjuksköterskor 

och studenters upplevelser 

och åsikt om hur teamet 
använder och utför sig av 

WHO:s checklista för att 

kunna bidra med kunskap 
till att kunna förändra den 

kulturella strukturen i 

operationssteamet. 

 

19 informanter, 18 
kvinnor och 1 man i ålder 

29-59år. Yrkeserfarenhet 

1–24 år 

Informanterna bestod av 

operationssjuksköterskor 

samt 
operationssjuksköterske 

studenter. 

 

Kvalitativ, deskriptiv 
metod.  Semistrukturerade 

fokusgruppsdiskussioner. 

Latent innehållsanalys för 
att få en djupare förståelse  

 

Två huvudteman och fem 
subteman. Huvudtema 1 

visar att sättet checklistan 

används har betydelse för 
teamarbetet och på 

patientsäkerheten. 

Huvudtema två visar att 
teamet har ett gemensamt 

ansvar att checklistan 

används och att det finns 
etiska utmaningar. 

 

 

Hög 

Rydenfält, C., 

Johansson, G., Larsson, 

P.A., Åkerman, K. & 

Odenrick, P. Social 

structures in the 

operating theatre: how 

contradictingrationalities 

and trust affect work 

2011, Sverige, PubMed  

 

Att undersöka hur de 

olika professionerna 

uppfattar sin yrkesroll 
och vilken betydelse 

det har för teamet 

kommunikation och 
samarbete. Samt hur 

olika sociala och 
organisatoriska 

strukturer kan påverka 

hur professionerna 
utför sitt arbete. 

 

15 informanter, 3 från 

varje profession av 

operatör, anestesiolog, 
specialistsjuksköterskor 

och ”assistant nurse”/ 

undersköterska. Ålder 
mellan 28–64 år. 

Fenomenografisk design 

med semistrukturerade 

intervjuer. Ett aktivitets 
verktyg användes för att 

analysera de olika 

fenomenen. Intervjuerna 
varande i ca en timme. 

3 huvudteman framhölls, 

där sämre teamfunktion 

och 
kommunikationssvårigheter 

på operationssal delvis kan 

förklaras av skillnaden i de 
olika professionerna 

helhetsuppfattning, samt 
bristande stöttning från 

ledningen. 

 

 

Medelhög 

Silèn-Lipponen, M., 

Tossavainen, K., 

Turunen, H. & Smith, A.  

Potential errors and their 

prevention in operating 

room teamwork as 

experienced by Finnish, 

British and American 

nurses 

Att få information om hur 

operationssjuksköterskor 

upplever potentiella 
hot/risker i operations 

teamen. Samt två frågor: 

Vilka är källorna till de 
potentiella hot/riskerna? 

Vilka faktorer förhindrar de 

potentiella hoten/riskerna? 

Bekvämlighetsurval av 

30 

operationssjuksköterskor 
i Finland, Amerika och 

Storbritannien. Ålder 

mellan 24–51 år. 
Yrkeserfarenhet mellan 

2–26 år. 

 

Fenomenografisk. Urval 

från 3 länder. Individuella 

intervjuerna öppna frågor 
vilka spelades in. 

Intervjuerna pågick 

mellan 45–90 minuter. 
Latent innehållsanalys för 

en djupare förståelse. 

Teman, kategorier och 
subteman. 

3 huvudkategorier med 

underkategorier och 

subteman vilka visar på de 
potentiella risker som 

förekommer på operation 

och hur de kan förhindras 
genom ett patientsäkert 

teamarbete. De potentiella 

riskerna var skiftande 
teamkonstellationer, 

övertidsarbete, emotionell 

 

Medelhög 
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2005, Finland/ 
Storbritannien, PubMed 

  

utmattning samt rädsla att 
göra fel. 

 

Blomberg, A.C., 

Bisholt, B. & Lindwall, 
L. Value conflicts in 

perioperative practice 

2018, Sverige, PubMed 

 

Beskriva att det kan uppstå 

etiska konflikter när 
operationssjuksköterskan 

inte får vara delaktig i den 

preoperativa processen 

 

15 informanter, 14 

kvinnor och 1 man. 
Åldern 35–36 år. 

Yrkeserfarenhet som 

operationssjuksköterska i 
3–36 år. 

 

Kvalitativ, hermeneutisk 

metod enligt Gardamar. 
Enskilda inspelade 

intervjuer men en öppen 

fråga. Varje intervju 
varade i 45–60 min. Data 

transkriberades och 

analyserades i 5 steg för 
att få fram och förstå 

teman och subteman. 

 

De etiska konflikterna 

uppstod när 
operationssjuksköterskorna 

upplevde de inte fick vara 

delaktiga i den 
perioperativa processen. 

Att de olika professionerna 

inte lyssnade och visade 
hänsyn till varandras 

kompentens påverkade 

patientsäkerheten och 
operationssjuksköterskans 

etiska värderingar.  

 

Hög 

Arakelian, E., 

Gunningberg, L. & 

Larsson, J. How 
operating room 

efficiency is understood 

in a surgical team: a 
qualitative study 

2010, Sverige, Cinahl 

 

Att studera hur 

medlemmarna i 

operationsteamet och 
cheferna förstår/uppfattar 

effektiviteten på 

operationssal. 

 

11 informanter från olika 

professioner (1 operatör, 

2 anestesiologer, 4 
operationssjuksköterskor

2 anestesisjuksköterskor , 

1 ”huvudsjuksköterska” 
samt 1 chef.    6 kvinnor 

och 5 män. Ålder mellan 

36–62 år. 
Yrkeserfarenhet mellan 

1,5–33 år. 

 

Kvalitativ. 

Fenomenografisk, 

forskaren studerar 
relationen mellan personer 

och fenomen. Individuella 

intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuerna 

pågick mellan 28–65 

minuter. 

 

7 kategorier belyser hur 

effektiviteten på 

operationssal utövas samt 
att den utförs med patienten 

i fokus för att upprätthålla 

god kvalitet av vården för 
patientens bästa. 

Effektiviteten kunde visa 

sig i god arbetsmiljö, god 
samverkan i 

operationsteamet, göra sitt 

bästa utifrån de 
förutsättningar som finns. 

 

 

Medelhög 

McGarry, J.R., Pope, C. 
& Green, S.M. 

Perioperative nursing: 

maintaining momentum 
and staying safe 

2018, Storbritannien, 

Cinahl 

 

Att observera samt 
intervjua operations-och 

anestesisjuksköterskor för 

att undersöka hur flödet i 
teamarbetet fungerar under 

pågående operationer, samt 

hur överlämnandet till den 
postoperativa avdelningen 

fungerar. 

 

11 observationer på 
operationssal och 8 

intervjuer av 

specialistsjuksköterskor 
bestående utav 

operationssjuksköterskor, 

anestesisjuksköterskor 
samt postoperativa 

sjuksköterskor (5 kvinnor 

och 3 män). Varierande 
yrkeserfarenhet. 

 

Etnografisk metod, 
observationer och 

intervjuer vilka 

transkriberades och 
analyserades med hjälp av 

ett dataprogram i 

huvudtema och subteman. 

 

2 huvudteman med 
subteman framkom; hur 

man arbetar för att bevara 

flytet i arbetet samt hur 
man arbetar patientsäkert. 

Att arbeta med flödet 

kunde innebära vara 
förberedd med aktuell 

utrustning på operationssal, 

handlingsberedskap för 
oförutsedda händelser samt 

säkert teamarbete 

inkluderar användande av 
WHO:s checklista. 

 

 

Medelhög 
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Gillespie, B-M., 
Chaboyer, W., Wallis, 

M., Chang, A & Werder, 

H. Operating theatre 
nurses ‘perceptions of 

competence: a focus 

group study 

2009, Australien, 

PubMed 

 

Att undersöka om 
operationssjuksköterskornas 

kompetens och hur 

kompetensområdena 
används kliniskt, samt hur 

de förmedlar informationen 

till övriga teammedlemmar. 

 

27 
operationssjuksköterskor 

från tre olika sjukhus i 

Australien. Ålder mellan 
21–62 år. 

Yrkeserfarenhetens 

medel var 11,6 år. 

 

Kvalitativ induktiv ansats 
(grounded theory? ej 

beskrivet) inspelade 

fokusgrupps intervjuer 
med 4–15 personer i varje. 

Tematisk analys med 

öppen kodning för att 
finna teman. 

 

Tre teman identifierades 
där de kom fram till att 

teoretisk, praktisk och 

situationsmedvetenhet är 
viktiga kompetenser. Samt 

att det är viktigt att 

utveckla den 
kommunikativa förmågan i 

teamet trots olika 

personligheter och olika 
situationer. 

Operationssjuksköterskan 

behöver kunna hantera och 
koordinera flödet av 

patienter. 

 

 

Medelhög 

Sørensen, E., Øestrup 
Olsen, I., Tewes, M. & 

Uhrenfeldt, L. 

Perioperative nursing in 
public university 

hospitals: an 

ethnography 

2014, Danmark, 

PubMed 

 

Att undersöka vad det 
perioperativa arbetet på 

operation är och hur 

operationssjuksköterskor 
hanterar interaktionen 

mellan perioperativ 

omvårdnad och den 
specialiserade tekniken i 

operationsteamet. 

 

24 
operationssjuksköterskor 

från olika 

operationsspecialiteter på 
2 universitetssjukhus. 

Ålder mellan 31–63 år. 

Yrkeserfarenhet mellan 
3–24 år. 

 

Etnografisk metod. 
Fältobservationer med 

noteringar och 

semistrukturerade 
individuella intervjuer 

baserade på frågor från 

observationerna. 
Transkribering av all data 

läst fler gånger och 
bearbetad. 

 

Operationssjuksköterskans 
förmåga att interagera 

mellan sina tekniska 

färdigheter och se patienten 
som en individ. Samt att 

hen bör vara flexibel och 

ha ett problembaserat 
förhållningssätt och 

upprätthålla kompetensen 
gällande den 

medicintekniska 

utvecklingen. Samt ha en 
god interaktionsförmåga i 

det interprofessionella 

teamet. 

 

 

Medelhög 

Ingvarsdottir, E & 

Halldorsdottir, S. 

Enhancing patient safety 
in the operating theatre: 

from the perspective of 

experienced operating 
theatre nurses 

2018, Island, Cinahl 

 

Att identifiera hur 

patientsäkerheten kan 

förbättras på operationssal 
ur vana 

operationssjuksköterskors 

perspektiv. 

 

11 

operationssjuksköterskor 

10 kvinnor,1 man med 
arbetserfarenhet mellan 

10–40 år. 

 

Hermeneutisk 

fenomenologi. 

Individuella öppna 
djupintervjuer, 

analyserade i flera steg. 

 

Operationssjuksköterskans 

viktiga roll i att hantera 

risker och skydda patienten 
från skada genom sin 

kompetens rörande god 

kommunikation i 
operationsteamet, att 

operationsteamet arbetar 

mot ett gemensamt mål 
samt att 

operationssjuksköterskan är  

patientens advokat, det vill 
säga skydda från skada och 

bevara patientens integritet. 

 

 

Hög 
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Sandelin & Gustafsson 
Å, B.  Operating theatre 

nurse`s experiences of 

teamwork for safe 
surgery 

2015, Sverige, Cinahl 

 

Beskriva 
operationssjuksköterskans 

erfarenhet av teamarbete i 

det kirurgiska teamet för att 
uppnå patientsäkerhet. 

 

16 
operationssjuksköterskor 

i mellan Sverige vilka 

anmält sig frivilligt från 4 
olika sjukhus. 

 

Kvalitativ beskrivande 
design, narrativa 

intervjuer. 

innehållsanalys. 
Transkriberade, lästa flera 

gånger, meningsbärande 

enheter. Tre huvudteman 
och nio subteman 

 

3 huvudteman; 
teamarbetets gynnande 

faktorer för 

patientsäkerheten, 
teamarbetets hämmande 

faktorer för 

patientsäkerheten samt hur 
teamet arbetar för att 

bibehålla patientsäkerheten. 

Hämmande faktor kunde 
vara då operationsteamets 

medlemmar är obekanta 

med varandra samt olika 
opassande beteenden. 

Gynnande faktorer var när 

operationsteamets 
medlemmar var bekanta 

med varandra, kände tillit 

vilket bidrog till effektivt 
arbete under minimal 

kommunikation. 

 

 

Hög 

Riley, R. & Manias, E. 
Governing time in 

operating rooms 

2006, Australien, Cinahl 

 

Att undersöka hur tiden 
kontrolleras och styrs i 

operationssal genom 
kommunikationen mellan 

operationssjuksköterska och 

operatör, för att få ett 
effektivare 

operationsschema.  

 

11 utvalda 
operationssjuksköterskor 

från 3 olika sjukhus 

 

Etnografisk studie. 
Observationer, intervjuer 

individuella och grupp 
samt dagboksanteckningar 

från huvudförfattaren 

insamlade under 2år. 

 

Operationssjuksköterskor 
har mer kontroll över tiden 

än vad som tidigare 
framgått. Genom att de 

med hjälp av sin kunskap 

om olika operatörers 
skicklighet kan bedöma hur 

länge ett ingrepp kommer 

ta. Och på så vis kontroller 
o styra flödet av 

operationer. 

 

 

Medelhög 

Higgins, B.L. & 
MacIntosh, R.N. 

Operating room nurse`s 

perceptions of the 
effects of physician-

perpetrated abuse 

2010, Canada, Cinahl 

 

Att beskriva 
operationssjuksköterskornas 

erfarenhet av hur läkarnas 

kränkande 
behandling/utnyttjande av 

position påverkar 

operationssjuksköterskornas 
hälsa och funktion i 

operationsteamet. 

 

10 kvinnliga 
operationssjuksköterskor 

från 9 olika sjukhus. 3 

jobbade inte längre som 
operationssjuksköterskor. 

 

Kvalitativ beskrivande 
studie. Individuella 

inspelade intervjuer med 

öppna frågor vilka 
transkriberades och 

analyserades. 

 

Faktorer som påverkar 
operationssjuksköterskan 

och operationsteamet; 

kulturen på 
operationssalen, 

arbetsmiljön relaterat till 

hierarki och beteenden.  
Operationssjuksköterskans 

erfarenhet och position 

hade betydelse för om hen 
blev utsatt för kränkning 

samt hur den påverkade 

operationssjuksköterskans 
hälsa samt även 

patientsäkerheten. 

 

 

Medelhög 
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Bezemer, J., 
Korkiakangas, T., 

Weldon, S-M., Kress, G. 

& Kneebone, R. (2015) 
Unsettled teamwork: 

communication and 

learning in the operating 
theatres of an urban 

hospital 

2015, Storbritannien, 
PubMed 

 

Att undersöka hur den 
ökade rotationen av 

personal från andra länder 

påverkar kommunikationen 
i teamet på operationssal. 

 

Tre konsulterande 
kirurger, fem ST-kirurger 

och tretton 

operationssjuksköterskor 
och cirkulerande 

sjuksköterskor. 

 

Etnografisk fallstudie. 
Videoinspelningar av 20 

stycken operationer med 

olika 
teamsammansättningar. 

Intervju med 

”huvudpersonerna”. 
Datamaterialet 

systematiskt genomgånget 

och kodat. 

 

Två olika sätt 
operationsteam hanterar 

oklarheter; klargörande och 

förklarande vilket innebär 
att kommunikationen är 

tydlig, klar ock korrekt. 

Ignorerande vilket innebär 
vag och mumlande vilket 

leder till missförstånd. 

Operationsteamets 
medlemmar kan ha olika 

kommunikationsstilar vilka 

påverkar arbetsmiljön i 
teamet. 

 

 

Medelhög 
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Bilaga 2 

Cinahl Datum: 19-02-15 Enbart fritextsökning 

Kombination 1: operating nurs*OR theatre nurs* OR operating room nurs*OR scrub nurs* 

Kombination 2: teamwork OR collaboration OR cooperation OR interdisciplinary team 

Kombination 3: Interprofessional relation OR experience* OR factors influence OR attitudes 

Sökning. Sökord/ 

Kombination 

Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Dubbletter 

1 1 2005–

2019, 

Eng, 
Peer 

Review 

1589      

2 2 2005–
2019, 

Eng, 

P.R, 

29 970      

3 3 2005–
2019, 

Eng, 

P.R. 

77 537      
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Cinahl 19-02-28 Subheadings och fritext 

 

Sökning. 

 

S1 

Sökord/Kombination 

 

(MH” perioperative 

nursing”) OR 

” operating room 

nurs* OR scrub 

nurs*operating nurs* 

OR theatre nurs* 

Limits Antal 

träffar 

 

 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Dubblett 

S2 (MH “Teamwork”) 

OR” teamwork” OR 

(MH” collaboration”) 

OR” cooperation” OR  

(MM” cooperation 

behavior”) OR” 

cooperation” OR 

(MH” 

multidisciplinary care 

team+”) OR” 

interdisciplinary 

team” 

       

S3 (MH” 

interprofessional 

relation+”) OR (MH” 

job experience”) OR 

experience* OR (MM 

”communication”) 

OR ”communication” 

OR (MM 

”communication 

barries”) OR (MM 

”communication 

skills”) OR ”factors 

influence” OR (MM 

”Attitude”) OR (MM 

”cooperative 

behavior”) 
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S1 And 

S2 

 2005–

2019 

Peer 

Review 

Engelsk 

408 20 1 1 1  

S1 AND 

S3 

 2005–

2019 

Peer 

Review 

Engelsk 

924 25 2 2 2  

S1 AND 

S2 AND 

S3 

 2005–

2019 

Peer 

Review 

Engelsk 

202 202 9 4 4 2  

 Fritextsökt från vald 

referens. 

    1 1  
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PubMed 19-03-01 Fritextsökning gjord med builders 

Sökn. 

 

S1 

Sökord/kombination 

((operating nurs* OR 

theatre nurs* OR 

operating room nurs* 

OR scrub nurs*)) 

Limits Antal 

träffar 

 

 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Dubblett 

S2  ((teamwork OR 

collaboration OR 

cooperation OR 

interdisciplinary 

team)) 

       

S3 ((interprofessional 

relation OR 

experience* OR 

factors influence OR 

Attitudes OR 

communication)) 

       

S1 

And 

S2 

 2005–

2019 

Peer 

Review 

Engelsk 

71 71     

S1 

AND 

S3 

 2005–

2019 

Peer 

Review 

Engelsk 

441 23 1 1 1  
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S1 

AND 

S2 

AND 

S3 

 2005–

2019 

Peer 

Review 

Engelsk 

57 57  7 7 7 2 

 Fritextsökt från vald 

referenslista. 

    2 2  


