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Bakgrund: Flera tusen patienter drabbas årligen av vårdskador med lidande som följd. 

Checklistan för säker kirurgi har potential att minska detta om den används på rätt sätt. 

Checklistan bidrar till förbättrad kommunikation, samverkan i team och säkrare vård. Syfte: 

Att undersöka operationspersonalens följsamhet till WHO:s checklista för säker kirurgi. 

Metod: Kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. Datan samlades in på två sjukhus genom 

icke-deltagande strukturerade observationer med egenkonstruerade observationsprotokoll. 

Totalt inkluderades 38 observationer. Resultat: Sign in initierades i 39,5 % och utfördes 

komplett i 15,8 %. Time out initierades i 100 % och sign out i 94,7 %, men ingen utfördes 

komplett. I genomsnitt bekräftades 23,4 % av säkerhetskontrollerna i sign in, 40,5 % i time 

out och 56,6 % i sign out. Sign in och time out initierades oftast av anestesisjuksköterskan 

(86,7 % respektive 42,1 %) och sign out av kirurgen (88,9 %). Konklusion: Sign in utförs 

komplett i flest fall trots att delmomentet sällan initieras. Time out och sign out initieras alltid 

och nästintill alltid, men några säkerhetskontroller utelämnas alltid. Ytterligare forskning 

behövs för att undersöka om följsamheten till WHO:s checklista skiljer sig åt när patienten 

är ett barn eller när operationen sker på förmiddagen eller eftermiddagen. 
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Background: Every year thousands of patients are afflicted with adverse events and 

suffering. The surgical safety checklist has potential to decrease these negative effects if it’s 

used correctly. The checklist contributes to improve communication, teamwork and safer 

surgery. Aim: to examine the operating theatre personnel’s compliance with the WHO 

surgical safety checklist. Method: Quantitative descriptive cross-sectional study. The 

information was collected through non-participating observations with self-constructed 

observational protocols. A total of 38 observations were included. Result: Sign in was 

initiated in 39,5% and complete in 15,8%. Time out was initiated in 100% and sign out in 

94,7% but none were properly completed. On average, 23,4% of the safety items were 

confirmed in sign in, 40,5% in time out and 56,6% in sign out. Sign in and time out were 

mainly initiated by the anaesthesia nurse (86,7% and 42,1%) and sign out by the surgeon 

(88,9%). Conclusion: Sign in is complete in most cases even though it's rarely initiated. 

Time out and sign out are always and almost always initiated, but some security checks are 

always omitted. Further research is needed to investigate whether compliance with the WHO 

checklist differs when the patient is a child or when surgery occurs in the morning or the 

afternoon. 
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INLEDNING 

Kirurgiska ingrepp sker i en högteknologisk och avancerad vårdkontext, vilket kräver en hög 

grad av säkerhetstänkande. Trots ständigt förbättringsarbete gällande patientsäkerhet inom 

den operativa verksamheten skadas patienter oavsiktligt i samband med kirurgi. Detta leder 

till förlängda vårdtider och stora kostnader, men framförallt leder det till stort lidande för 

patienter och närstående. För att undvika vårdskador i samband med kirurgi finns det olika 

lagar, styrdokument och hjälpmedel. Världshälsoorganisationens (WHO) checklista för 

säker kirurgi är ett av dessa hjälpmedel. Den syftar till att stärka säkerhetsrutinerna, 

teamarbetet och kommunikationen i operationssalen. Checklistan har visat sig stärka 

patientsäkerheten genom att minska både postoperativa komplikationer och dödlighet i 

samband med kirurgi. För att checklistan ska leda till dessa positiva effekter, är följsamheten 

viktig. Under vår verksamhetsförlagda utbildning noterade vi skillnader i hur checklistan för 

säker kirurgi används. Upplevelsen är att personalen inte alltid använder checklistan på det 

sätt som den är avsedd att användas på. Därför är det av intresse att undersöka 

operationspersonalens följsamheten till checklistan. 

BAKGRUND 

WHO:s checklista för säker kirurgi 

I en strävan att förbättra patientsäkerheten och minska antalet dödsfall vid kirurgiska ingrepp 

världen över, lanserade WHO år 2007 projektet Säker kirurgi räddar liv (Safe Surgery Saves 

Lives). Syftet med projektet var att uppmärksamma och eliminera vanliga, men undvikbara, 

säkerhetsproblem som visats vara bidragande orsaker till dödsfall i samband med kirurgi. 

Exempel på sådana problem var otillräckliga säkerhetsrutiner för anestesi, postoperativa 

infektioner samt bristande kommunikation inom operationslaget. Projektet ledde fram till 

WHO:s checklista för säker kirurgi som för första gången publicerades i juni 2008. Målet 

med denna checklista är att stärka befintliga säkerhetsrutiner och bidra till bättre 

kommunikation och samarbete mellan olika yrkesgrupper (World Health Organization, 

2009). 

WHO:s checklista för säker kirurgi består av tre delmoment som innehåller 19 

säkerhetskontroller som ska checkas av. De tre delmomenten motsvarar tre perioder i den 

normala arbetsgången vid en operation: tidsperioden före inledning av anestesi (sign in), 

tidsperioden efter anestesiinledning men före hudincision (time out) samt tidsperioden innan 

patienten lämnar operationssalen (sign out). Detta är tillfällen när operationslaget ska ges 

naturliga tillfällen att stanna upp och genomföra checklistan. Vid varje delmoment bör en 

utsedd person inom operationslaget avbryta arbetet och muntligt bekräfta med övriga 

personer i operationslaget att alla säkerhetskontroller är utförda innan arbetet fortsätter. När 

personalen lärt sig checklistan behöver inte en ansvarig person läsa upp varje 

säkerhetskontroll. I stället kan de bygga in säkerhetskontrollerna i sin normala arbetsrutin, 

dock ska varje genomförd kontroll alltid bekräftas muntligt med övrig personal i 
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operationslaget. Checklistan hjälper operationslaget att konsekvent tillämpa dessa viktiga 

säkerhetskontroller, vilket minskar risken för att patientens liv eller hälsa hotas (World 

Health Organization, 2009). 

WHO:s checklista för säker kirurgi är framtagen för att fungera på vilken operationssal som 

helst världen över, men WHO uppmuntrar att checklistan modifieras för att kunna optimeras 

till olika miljöer med olika rutiner (World Health Organization, 2009). I Sverige har 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) gjort en svensk översättning och 

bearbetning av WHO:s checklista för säker kirurgi som är anpassad till svensk sjukvård 

(bilaga 1). Under det första delmomentet sign in bekräftas bland annat att patientens identitet 

och typ av operation är korrekt, att operationsområdet är markerat samt att patienten är 

informerad och samtycker till ingreppet. Vidare bekräftas att anestesiutrustning och 

förväntade risker, som till exempel blodförlust och hypotermi, är kontrollerade och att man 

vidtagit adekvata åtgärder mot detta. Under andra delmomentet time out presenterar sig 

samtliga personer på operationssalen med namn och roll, samt om någon till exempel saknar 

erfarenhet kring ingreppet eller är ny på arbetsplatsen. Återigen bekräftas att patientens 

identitet, typ av operation och plats för incision stämmer. Kritiska moment som kan 

uppkomma lyfts fram och operationstid klargörs. Vidare bekräftas bland annat sterilitet, att 

patienten är korrekt positionerad samt om det föreligger problem med operationsutrustning 

eller material. Under tredje och sista delmomentet sign out bekräftas vilket ingrepp som har 

utförts, att kontrollräkning av operationsmaterial stämmer och fortsatt postoperativ vård 

klargörs (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, 2009). 

Forskning visar att rätt användning av checklistan har minskat postoperativa komplikationer 

(Mayer et al., 2016) och postoperativ dödlighet (Haynes et al., 2009; Weiser et al., 2010). 

Den minskade dödligheten har visat sig vara starkt kopplad till följsamheten till checklistan, 

det vill säga dödligheten är lägre bland patienter där personalen genomfört alla checklistans 

säkerhetskontroller, jämfört med patienter där personalen delvis eller inte alls har genomfört 

checklistan (van Klei et al., 2012). En svensk studie visar att delmomentet time out nästan 

alltid initieras men att vissa säkerhetskontroller ofta utesluts, vilket innebär att checklistan 

bara delvis genomförs (Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman & Larsson, 2013). 

Sveriges perioperativa register (SPOR) sammanställer statistik gällande användningen av 

checklistans delmoment och om alla delmomenten används vid operationen. Statistiken 

utgår från det perioperativa dokumentationsprogrammet, där operationspersonalen 

dokumenterar om de använt delmomenten under operationens gång. I nedanstående tabell 

(tabell 1) presenteras statistik från de två sjukhus som ingår i denna studie samt på nationell 

nivå för 2018 (Sveriges perioperativa register, 2018). 

 

Tabell 1. Statistik från SPOR, år 2018 
 Sjukhus 1 Sjukhus 2 Riket 

Sign in 95,2 % 99,4 % 87,8 % 

Time out 95,1 % 99,4 % 85,4 % 

Sign out 93,2 % 98,9 % 80,3 % 

Komplett checklista 88,7 % 98,7 % 76,7 % 
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Checklistan har nu funnits i drygt 10 år, vilket gjort att kunskap och erfarenheter av vad som 

fungerar och vad som kan förbättras gällande checklistan växt fram. Detta har lett till att 

LÖF har utvecklat en förnyad svensk version av checklistan som benämns checklista för 

säker kirurgi 2.0. I den nya versionen har fördelarna med den ursprungliga listan bevarats 

och kända svagheter eliminerats för att kunna underlätta och öka korrekt användning 

(Gustafson, Salomonsson & Svensson, 2018). En av förändringarna är att den förnyade 

checklistan tydliggör vem som ska initiera checklistan och vem som ska bekräfta 

säkerhetskontrollerna (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, 2019b). Checklista för 

säker kirurgi 2.0 introducerades för svenska operationsavdelningar under våren 2019 

(Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, 2019a). Den nya checklistan hade vid tiden för 

datainsamlingen ännu inte implementerats på de sjukhus som ingår i denna studie. 

Den perioperativa specialistsjuksköterskan 

Perioperativ vård innefattar vården direkt före operation, under operation och direkt efter 

operation. Anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan är specialistutbildade i 

perioperativ omvårdnad och tar gemensamt ansvar för den, vilket gör att de planerar och 

utför vårdåtgärder tillsammans. De ser till att patienten ligger skönt och säkert på 

operationsbordet (Lindwall & von Post, 2008b). De säkerställer även tillsammans med 

operationsteamet patientens identitet och sidomarkering vid pariga organ (Riksföreningen 

för anestesi- och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012; Riksföreningen för 

svensk operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Flera av checklistans säkerhetskontroller speglar sig i operationssjuksköterskans specifika 

ansvarsområden (Riksföreningen för operationssjukvård, 2016). Operationssjuksköterskan 

ska förebygga vårdrelaterade skador och komplikationer i enlighet med evidensbaserad vård 

och självständigt ansvara för att aseptiska principer tillgodoses. Operationssjuksköterskan 

ska förhindra att material oavsiktligt lämnas kvar i patienten, att vävnadsprover omhändertas 

korrekt samt har ansvar för medicintekniska produkter. Dessutom uppmanas 

operationssjuksköterskan till att samverka i team och till att använda WHO:s checklista 

(Riksföreningen för svensk operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Anestesisjuksköterskans professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet 

innefattar att genomföra anestesi utifrån patientens och behandlingens specifika 

förutsättningar. Anestesisjuksköterskan ska hantera medicinteknisk utrustning och 

genomföra funktionskontroller enligt gällande författningar och säkerhetsföreskrifter. 

Vidare ska anestesisjuksköterskan bedöma och upprätthålla fri luftväg samt övervaka och 

observera ventilation, cirkulation, anestesidjup och temperatur samt arbeta preventivt och 

planera för den postoperativa vården (Riksföreningen för anestesi- och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2012). När patienten överlåter sin vård i sjuksköterskans 

händer, ska hen kunna lita på att vården är trygg och säker (Lindwall & von Post, 2008b). 
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Samverkan i team 

Hälso- och sjukvården är en komplicerad verksamhet som kräver samarbete över 

yrkesgränserna. Både för sjuksköterskan och specialistsjuksköterskan är det idag ofta en 

självklarhet att arbetet kring patienten ska ske i team med andra yrkesgrupper för att nå 

gemensamma mål. Teamtanken i vården innebär kortfattat att olika professioner med olika 

kompetenser kompletterar varandra för att nå en god vård (Carlström, Kvarnström & 

Sandberg, 2013). Sjuksköterskan bidrar här framförallt med sin specialistkompetens inom 

omvårdnad. God omvårdnad innebär en vård som främjar patientens hälsa, lindrar lidande 

och utgår från en humanistisk grundsyn där människan ses som en flerdimensionell enhet, 

inte enbart en biologisk kropp (Wiklund, 2003). 

Samverkan i team är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Samverkan i team framhävs även i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor där det står skrivet att sjuksköterskan ska respektera medarbetare och verka 

för gott samarbete (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). Svensk sjuksköterskeförening 

och Svenska läkaresällskapet (2017) skriver i en gemensam rapport, att teamarbete borde 

vara en kärnkompetens som är gemensam för alla vårdprofessioner. De lyfter fram 

samverkan i team som en av de viktigaste faktorerna för att nå en säker vård. 

Behovet av teamarbete är särskilt stort inom avancerad vård, som till exempel perioperativ 

vård (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). Ett operationsteam i Sverige består 

vanligtvis av anestesiolog, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska, kirurg samt 

cirkulerande personal som alla är specialister inom sina respektive yrkeskategorier 

(Riksföreningen för operationssjukvård, 2016). För att säkerställa att patienten får en god 

vård är det, enligt operationssjuksköterskans upplevelser, nödvändigt att de olika 

yrkeskategorierna på operationssalen har ett ömsesidigt beroende samarbete och visar 

förståelse för sin egen och varandras unika kompetens (Sandelin & Gustafsson, 2015). Att 

visa respekt för varandra, ha möjlighet att göra sin röst hörd och att arbeta mot gemensamma 

mål är nyckelfaktorer som anses bidra till effektivt teamarbete på operationssalen 

(Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2017). 

Ett av målen för WHO:s checklista för säker kirurgi är att öppna upp för kommunikation och 

stärka samverkan i team på operationssalen och därmed förbättra patientsäkerheten (World 

Health Organization, 2009). Vanliga risker och fel i kommunikationen mellan personalen är 

om informationen kring patienten endast är känd av ett fåtal, om informationen saknas, är 

fel eller ofullständig, om personalen förutsätter att någon annan tar sig an problem de lagt 

märke till samt om eventuella oklarheter inte reds ut (Lindh & Sahlqvist, 2012). Efter 

implementering av WHO:s checklista upplever personalen i operationslaget förbättrad 

kommunikation (Takala et al., 2011), förbättrat teamarbete samt att den perioperativa vården 

blir mer patientsäker (Papaconstantinou, Jo, Reznik, Smythe & Wehbe-Janek, 2013). 

Säker vård 

Säker vård är en annan av de sex kärnkompetenserna inom omvårdnad. Enligt 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan verka patientsäkert och följa 
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regelverk för att kunna motverka att vårdskador sker eller riskerar att ske (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definierar vårdskada 

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

undvikas om lämpliga åtgärder hade vidtagits. Med patientsäkerhet avses i 

patientsäkerhetslagen skydd mot vårdskada. Hälso- och sjukvårdspersonal har enskilt ansvar 

för hur de egna arbetsuppgifterna utförs och att arbetet ska ske i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdgivaren, till exempel landstinget, är skyldig att 

bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det ska ske bland annat genom att 

verksamheten ska planeras, ledas och kontrolleras på ett sätt som uppfyller kraven på god 

vård (SFS 2010:659). God vård innebär bland annat att vården särskilt ska ha god hygienisk 

standard och att patientens behov av trygghet och säkerhet ska uppfyllas (SFS 2017:30). 

Vårdgivaren ska även i förebyggande syfte vidta nödvändiga åtgärder för att motverka att 

patienter drabbas av vårdskador (SFS 2010:659). 

Ingvarsdottir och Halldorsdottir (2018) har intervjuat erfarna operationssjuksköterskor, vilka 

anser att effektiv användning av etablerade checklistor och styrdokument är viktiga för 

patientsäkerheten. Operationssjuksköterskorna betraktar WHO:s checklista som ett särskilt 

värdefullt verktyg gällande patientsäkerheten (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). Även 

övrig personal i operationslaget upplever att checklistan bidrar till förbättrad patientsäkerhet 

(Haynes et al., 2010) och i amerikanska studier har över 70 % av personalen angett att 

checklistan motverkat att fel begåtts (Molina et al., 2016; Haynes et al., 2010). 

Sveriges Kommuner och Landsting (2018) har sammanställt statistik med hjälp av 

markörbaserad journalgranskning för att visa antal skador i vården mellan åren 2013 – 2017 

i Sverige. De har granskat 77 188 vårdtillfällen. Kirurgiska skador inträffade vid 2 % av 

dessa och uppräknat till nationell nivå innebär det att cirka 25 000 patienter drabbas varje år. 

Av dessa ansågs 55 % som undvikbara (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). 

Vårdskador fördubblar vårdtiden för patienterna vilket kostar landstingen cirka 8 miljarder 

kronor per år (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019). En ofta förekommande vårdskada 

är sårinfektioner. De kan orsakas av att personalen inte följer hygienriktlinjer men kan även 

bero på en annan riskfaktor, oavsiktligt kvarlämnade föremål vid operation. En annan orsak 

till vårdskada kan vara förväxling. Det är därför av vikt att patientens identitet alltid 

kontrolleras och att det försäkras att operationen sker på rätt ställe på kroppen för att inte till 

exempel fel underben ska amputeras. Vårdskador leder till stort lidande för patienter och 

närstående samt personalen som varit inblandad (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

Lidande 

När människor söker vård är det på grund av att hälsan hotas eller störs av sjukdom eller 

annat lidande. Avsikten med att söka vård är att återfå eller bibehålla en god hälsa. I 

vårdandet är den främsta uppgiften att hjälpa patienter att nå detta och därmed lindra 

effekterna av förekommande sjukdom och annat lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt inom omvårdnaden gör det dessutom väsentligt att 

agera på ett sätt som inte orsakar en person som redan lider av ohälsa eller sjukdom 

ytterligare lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
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Det finns olika sorters lidande: sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 

Sjukdomslidande är relaterat till sjukdom och behandling. När människan har ett starkt 

fysiskt lidande kretsar en stor del av människans uppmärksamhet kring detta. Känslor av 

förnedring eller skam i relation till sjukdom eller behandling innebär också ett 

sjukdomslidande. Känslorna kan komma från patienten själv, vårdpersonals attityd eller det 

sociala sammanhanget. Livslidande upplevs i relation till det egna livet. Att drabbas av 

lidande kan störa det självklara invanda livet. Livslidande kan innebära ett hot mot patientens 

existens och är relaterat till vad det innebär att vara människa bland andra människor. 

Vårdlidande är orsakat av vård eller utebliven vård. Denna typ av lidande kan exempelvis 

uppkomma om patientens värdighet blir kränkt, vilket kan ske om vårdpersonalen inte ser 

patienten som en unik människa (Eriksson, 1994). 

Den perioperativa vården har blivit allt mer produktionsinriktad, vilket kan medföra att 

operationspersonalen ser patienten som ett ingrepp eller diagnos istället för en människa. 

Vården kan ses som uppgiftsorienterad när intresset för operationen går före intresset för 

patienten. Det kan till exempel visa sig när vårdpersonalen pratar ovanför huvudet på 

patienten. Om personalen ser patienten som ett ingrepp finns en risk för att sjuksköterskans 

vårdande övergår till en normativ medicinsk inriktning där fokus övergår till liv och död 

snarare än att göra gott. När fokus inte är på människan kan det skapa etiska konflikter hos 

vårdarna som önskar se patienten som enheten kropp, själ och ande (Lindwall & von Post, 

2008b). Att se patienten som ett ingrepp kan kränka patientens värdighet, vilket enligt 

Eriksson (1994) innebär ett vårdlidande. 

Erichsen Andersson, Bergh, Karlsson och Nilsson (2010) har uppmärksammat patienters 

upplevelse av att ådra sig djupa sårinfektioner efter kirurgi. Patienterna drabbas av stort 

lidande på grund av infektionen som kan ge fruktansvärd smärta och svåra biverkningar från 

behandlingar. Att lida av en infektion kan även leda till utmattning och depression. Lidandet 

som orsakas av infektionen kan påverka det vardagliga livet. Det kan handla om förlorad 

arbetsinkomst och att inte längre kunna ta hand om sig själv. Det kan leda till skuldkänslor 

och en känsla av att vara till belastning, vilket kan ha negativ påverkan på relationer. 

Patienterna kan behöva leva med livslånga infektioner och till och med utan en led på grund 

av djup sårinfektion efter protesoperation. 

PROBLEMFORMULERING 

Flera tusen patienter drabbas årligen av vårdskador i samband med kirurgi. Vårdskador leder 

till stora samhällsekonomiska kostnader, men framförallt leder det till stort lidande för 

patient, närstående och personal. WHO:s checklista för säker kirurgi har potential att 

motverka att vårdskador och därmed lidande uppstår. Personalen i operationssalen upplever 

förbättrad kommunikation och samarbete efter införandet av checklistan samt att den 

motverkar att fel begås. Det har påvisats att checklistan minskat postoperativ dödlighet och 

postoperativa komplikationer, men för att checklistan ska ge dessa positiva effekter är 

följsamheten avgörande. På sjukhusen som observationerna genomfördes på, sker 

kontinuerlig uppföljning av dokumenterat användande av checklistans olika delmoment sign 

in, time out och sign out. Dock framgår inte följsamheten till säkerhetskontrollerna i varje 

delmoment. Dessutom saknas svensk forskning gällande följsamheten till alla checklistans 
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delmoment. Därför är det av intresse att undersöka följsamheten till delmomenten och 

säkerhetskontrollerna för att synliggöra användandet av checklistan, vilket kan bidra till 

fortsatt patientsäkerhetsarbete. 

SYFTE 

Syftet är att undersöka operationspersonalens följsamhet till WHO:s checklista för säker 

kirurgi. 
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METOD 

Studien är en kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. Enligt Billhult (2017) används 

kvantitativ metod vid strukturerade mätningar eller observationer där resultatet presenteras 

i form av siffror. En tvärsnittsstudie innebär att datan samlas in vid ett tillfälle istället för att 

vara uppföljande. Deskriptiv innebär att studien beskriver datan i sin naturliga kontext utan 

att se orsakssamband (Polit & Beck, 2016). Datan i denna studie samlades in genom icke-

deltagande strukturerade observationer. Enligt Bryman (2018) innebär icke-deltagande 

observation att observatören iakttar men inte deltar i det som sker i miljön, till skillnad från 

deltagande observation där observatören engagerar sig i den sociala miljö som studeras för 

att få en bild över beteenden och motiven bakom dem. Strukturerade observationer används 

för att dokumentera beteenden och händelser med tydliga ramar, ofta i form av ett 

mätinstrument, som klargör för observatörerna vad som ska observeras och hur det ska 

registreras. Ostrukturerad observation används däremot för att ge en detaljerad berättande 

beskrivning av ett beteende, oftast utan mätinstrument (Bryman, 2018). Eftersom syftet med 

denna studie inte innefattade att ta reda på eller beskriva motiven bakom ett visst beteende 

eller handling ansågs icke-deltagande strukturerad observation mest lämplig. 

Urval 

Studien genomfördes på två sjukhus inom Västra Götalandsregionen i Sverige. Sjukhus 1 är 

ett länssjukhus där det 2018 utfördes 8777 operationer, varav cirka hälften utgjordes av akuta 

respektive elektiva operationer. Sjukhus 2 är ett länsdelsjukhus som 2018 utförde 2874 

elektiva operationer. Sjukhus 1 och 2 inkluderades i studien på grund av att de ligger 

geografiskt nära studieorten och var bekanta för författarna eftersom verksamhetsförlagd 

utbildning genomförts där. Både elektiva och akuta operationer inkluderades. Flest 

operationer sker vardagar under dagtid eftersom den elektiva verksamheten bedrivs denna 

tid. För att hinna med ett rimligt antal observationer under den begränsade studietiden 

inkluderades därför enbart operationer som startades måndag till fredag kl.07:30 – 16:30. 

Av samma anledning exkluderades operationer som planerades ta längre tid än tre timmar. 

Vid ultraren kirurgi, som till exempel byte av höftled, är det högre risk för postoperativa 

infektioner och antal personer på operationssalen beaktas därför särskilt. För att inte riskera 

patientsäkerheten exkluderades därför denna typ av operationer. 

Intentionen var att genomföra minst 30 observationer, vilket till slut mynnade ut i 39 

observationer. Antalet observationer som genomfördes baserades på ett bekvämlighetsurval 

där alla tillgängliga operationer som stämde överens med inklusionskriterierna inkluderades, 

samt var rimliga att hinna observera under den begränsade studietiden (Polit & Beck, 2016). 

Vid en observation upplevdes patienten, som var ett barn, orolig. Författaren fick stå utanför 

operationssalen vid sövning, vilket resulterade i att den observationen exkluderades. Totalt 

inkluderades därmed 38 observationer i studien. 
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Datainsamling 

Tillvägagångssätt 

För att införskaffa tillstånd att genomföra studien skickades information om studien till 

ansvarig verksamhetschef (bilaga 2), som har ansvar för båda operativa verksamheterna, 

varefter samtycke till studien gavs. Därefter togs telefonkontakt med respektive enhetschef 

och informationsbrev (bilaga 3) skickades ut via mail till respektive enhetschef för att sättas 

upp på personalens anslagstavla. På sjukhus 2 fick personalen information om studien från 

ansvarig enhetschef på deras arbetsplatsmöte, samt via informationsbrevet som sattes upp 

på personalens anslagstavla. På sjukhus 1 hann enhetschefen inte informera personalen på 

något arbetsplatsmöte på grund av kort varsel från det att kontakt togs till att observationerna 

skulle genomföras. På sjukhus 1 sattes heller inte informationsbrevet upp på anslagstavlan 

som önskat. Personalen fick istället information om studien av ansvarig enhetschef på 

observationsdagens morgon. Operationssalarna där observationerna skulle genomföras, var 

markerade på den dagliga placeringslistan för att personalen överskådligt skulle kunna se på 

vilka salar observationerna ägde rum. På sjukhus 1 var det ansvarig enhetschef som valde ut 

lämpliga operationssalar. På sjukhus 2 var det istället operationskoordinatorn som hjälpte 

till med detta. 

På både sjukhus 1 och 2 informerade författarna själva berörd personal för dagen om studien 

och frågade om lov att få vara med på salen. Vanligtvis arbetade samma operationsteam 

tillsammans hela dagen och det var därför tillräckligt att informera personalen på 

observationsdagens morgon. Vid behov informerades och tillfrågades även nytillkommen 

personal under dagens gång. Personalen fick inte reda på observationens syfte, utan 

informationen var att studien gällde personalens arbete med patientsäkerhet. Detta för att 

inte påverka studiens resultat, i enlighet med Polit och Beck (2016). När patienten kom till 

operationssalen presenterade sig författarna och förklarade att personalens arbete 

observerades, samt frågade om lov att få vistas på operationssalen under operationen. 

Datan samlades in under 2,5 dagar på respektive sjukhus, totalt fem arbetsdagar, i slutet av 

augusti. Observationerna utfördes var för sig på olika operationssalar men på samma 

sjukhus. För att få vistas på operationsavdelningarna krävdes korrekt klädsel, vilket gjorde 

att observationerna utfördes iklädd likadan arbetsklädsel som övrig personal.  Författarna 

befann sig i operationssalen under hela observationen och iakttog arbetet utan att delta. För 

att inte störa arbetet placerade sig författarna i utkanten av operationssalen, tillräckligt nära 

för att höra vad som sas men utan att vara i vägen. 

Observationsprotokoll 

Enligt Billhult (2017) är det fördelaktigt att använda ett redan färdigt och testat 

mätinstrument, men när det inte finns något passande instrument för studiens syfte behöver 

ett eget instrument konstrueras. Sjukhus 1 och sjukhus 2 hade modifierat checklistan för 

säker kirurgi med viss skillnad sjukhusen emellan, för att checklistan ska passa deras lokala 

rutiner (bilaga 4 och 5). Detta medförde att det inte fanns något färdigt observationsprotokoll 

som passade denna studie. Därför skapades istället två egenkonstruerade 
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observationsprotokoll (bilaga 6 och 7) baserade på de modifierade checklistorna för 

respektive sjukhus. 

Protokollen utformades utifrån checklistornas tre delmoment sign in, time out, sign out och 

tillhörande säkerhetskontroller. Skillnaden mellan de två modifierade checklistorna var 

bland annat att sjukhus 1 hade placerat säkerhetskontrollen korrekt positionering i 

delmomentet sign in, medan sjukhus 2 hade placerat kontrollen i time out. En annan skillnad 

var att sjukhus 1 lagt till säkerhetskontrollerna kroppstemperatur, antibiotika, planerade 

preparat och prover, sterilitet bekräftad samt problem med medicinteknisk utrustning, vilket 

gjorde att dessa kontroller även fick läggas till i observationsprotokoll 1. Detta resulterade i 

att observationsprotokoll 1 som användes på sjukhus 1 innehöll totalt 29 säkerhetskontroller, 

medan observationsprotokoll 2 som användes på sjukhus 2 innehöll totalt 24 

säkerhetskontroller. Säkerhetskontrollerna i varje delmoment tilldelades en kryssruta att 

fylla i om kontrollen utfördes, alternativt lämnas tom om kontrollen inte utfördes. Endast en 

kryssruta per säkerhetskontroll valdes istället för två kryssrutor (ja och nej) för att minska 

risken för att kryssa i fel ruta. En av säkerhetskontrollerna tilldelades, förutom den vanliga 

kryssrutan, även en kryssruta för ej tillämpligt som kunde markeras när säkerhetskontrollen 

inte behövde bekräftas. Varje delmoment i observationsprotokollet tilldelades en tabell för 

att kunna markera med ett kryss vilka ur personalen som stannade upp under genomförandet 

av checklistan samt vem som initierade starten av respektive delmoment. Sist i protokollet 

utformades även en kryssruta att fylla i om checklistan fanns uppsatt i operationssalen så att 

alla kunde se den. 

Enligt Bryman (2018) är det viktigt med tydligt fokus i protokollet för att veta vad som ska 

observeras, att observationsprotokollet är lätt att använda samt tydliga riktlinjer hur 

protokollet ska fyllas i för att undvika tolkning från observatörens sida. Med detta i beaktning 

diskuterades observationsprotokollets utformning först av författarna och därefter 

tillsammans med handledaren. Detta för att underlätta objektiviteten under observationerna 

så att protokollet skulle mäta det som önskades, fyllas i likvärdigt samt vara lätt att använda. 

Efter diskussionerna utformades ramar för när en säkerhetskontroll ansågs vara korrekt 

utförd eller ej tillämplig. En säkerhetskontroll ansågs korrekt utförd om den bekräftades 

muntligt med övriga i operationslaget. Detta i enlighet med WHO:s riktlinjer (World Health 

Organization, 2009). Även om till exempel anestesisjuksköterskan kontrollerade patientens 

identitet eller operationssjuksköterskan kontrollerade om patientens operationsområde var 

markerat, ansågs säkerhetskontrollen som ej utförd om den inte bekräftades muntligt med 

övrig personal i salen. Säkerhetskontrollen presentation av operationslag räknades som ej 

tillämplig om samma operationslag hade arbetat ihop på operationen innan och därmed redan 

presenterat sig för varandra. 

På första observationsdagen utfördes tre testobservationer, dels för att kontrollera 

observationsprotokollets utformning och dels för att kontrollera förmågan att observera 

likvärdigt. Under testobservationerna var författarna med på samma operationer men 

observerade enskilt med var sitt protokoll. Därefter jämfördes resultatet och 

observationsprotokollet diskuterades. Observationerna dokumenterades likvärdigt och 

därför ansågs de tre testobservationerna kunna ingå i resultatet. 
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Analys 

För att sammanställa och analysera datan användes statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 

version 25 (IBM Corp, 2017). Innan analysen startade gjordes en genomgång av 

observationsprotokollen där de olika svarsalternativen kodades för att anpassas till SPSS. 

Varje svarsalternativ tilldelades en siffra, till exempel försågs bekräftad säkerhetskontroll 

med siffran 1 och ej bekräftad säkerhetskontroll med siffran 0. När en säkerhetskontroll 

ansågs irrelevant för den specifika observationen, det vill säga markerades som ej tillämplig 

i observationsprotokollet, lämnades variabeln som missing i SPSS och exkluderades vid 

uträkning av komplett utfört delmoment. Delmomentet time out kunde därför anses komplett 

även om inte alla säkerhetskontroller bekräftades. För att beräkna genomsnittligt antal 

utförda säkerhetskontroller i varje delmoment användes miniräknare. Uträkningen utfördes 

genom att antalet bekräftade kontroller dividerades med totalt antal säkerhetskontroller i 

varje delmoment exklusive de gånger säkerhetskontrollen presentation av operationslag 

ansågs som irrelevant i time out. 

Vissa variabler jämfördes för att undersöka om följsamheten till checklistan skiljde sig åt 

beroende på vilket sjukhus observationerna genomfördes på, om patienten var vuxen eller 

barn samt om operationen utfördes på förmiddagen eller eftermiddagen. Enligt Barmark och 

Djurfeldt (2015) är det ibland nödvändigt att koda om variabler för att kunna analysera och 

presentera materialet på ett bra sätt. Variabeln operationsstart var en av variablerna som 

jämfördes med avseende på följsamheten till checklistan. Denna variabel kodades från 

början in i fyra kategorier (kl.8-10, kl.10-12, kl.12-14, kl.14-16) i SPSS, men för att få ett 

större urval som gick att jämföra kodades den om till en dikotom variabel: förmiddag och 

eftermiddag. 

Enligt Barmark och Djurfeldt (2015) är korstabellsanalys det bästa sättet att undersöka 

samband mellan kvalitativa variabler och chi2-test det mest passande signifikanstestet om 

urvalet är tillräckligt stort. Vid ett litet urval är Fisher’s exact test det mest passande 

alternativet. Eftersom variablerna som jämfördes i denna studie var kvalitativa på 

nominalskalenivå användes korstabellsanalys. För att undersöka om de skillnader som sågs 

var statistiskt signifikanta användes enbart Fisher’s exact test eftersom urvalet var för litet 

vid samtliga jämförelser för att kunna använda chi2-test. Signifikansnivån sattes till ≤ 0.05, 

vilket är brukligt enligt Barmark och Djurfeldt (2015). 

Den insamlade datan redovisas i antal (n) och procent (%), förutom en variabel, 

operationstid, som redovisas i medelvärde och median. Presentationen av resultatet görs i 

löpande text, tabeller och figurer. 

Etiska överväganden 

Ett etiskt tillstånd av studien behövdes ej eftersom studentarbeten på grund- eller avancerad 

nivå inte omfattas av etikprövningslagen (SFS 2003:460). Etiska principer och kodexar 

beaktades även om forskningen inte faller under lagen om etikprövning. Vid ett 

examensarbete som berör människor är den etiska utmaningen, oavsett val av metod, att 

undvika att deltagarna utnyttjas, såras eller skadas. Etiska principer, lagar och föreskrifter 
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hjälper forskare att öka sannolikheten att deltagarnas säkerhet, välbefinnande och rättigheter 

garanteras (Kjellström, 2017).   

Helsingforsdeklarationen, som beaktats i denna studie, innefattar fyra viktiga krav. De är att 

garantera deltagarna konfidentialitet, att de får information och efter det kan ge samtycke, 

samt hur den insamlade datan och studien nyttjas (World Medical Association, 2013). Kravet 

om konfidentialitet beaktades genom att personuppgifter inte antecknades. Vidare beaktades 

konfidentialiteten genom att datan som samlades in vid observationerna skyddades från att 

obehöriga skulle kunna komma åt informationen. På operationssalen förvarades 

observationsprotokollet i stängt block, mellan observationer bar författaren med sig blocket 

alternativt låste in det i ett skåp. Datan som skrevs in i SPSS skyddades genom att datorn var 

lösenordsskyddad. Den insamlade datan diskuterades med handledaren för examensarbetet 

samt två kurskamrater som deltagit i grupphandledning, men ingen annan än författarna har 

sett de ifyllda observationsprotokollen. Datan har endast använts till att svara på studiens 

syfte och förstörs i samband med färdigställande av studien, vilket svarar mot 

nyttjandekravet. 

Kravet om information och samtycke beaktades genom att införskaffa godkännande från 
verksamhetschefen innan studien påbörjades. Därefter fick personalen information från sin 
närmaste chef att studien skulle genomföras. Vid observationsstudier är det önskvärt att 
deltagarna är medvetna om att forskning pågår, men författarna ska vid observation 
eftersträva objektivitet och försöka att inte påverka skeenden (Vetenskapsrådet, 2017). Med 
detta i beaktande informerades personalen endast om observatörens namn och titel samt att 
observationen rörde personalens arbete med patientsäkerhet på operationssalen. Studiens 
syfte utelämnades ur informationen för att inte påverka resultatet, i enlighet med Polit och 
Beck (2016). Personalen hade möjlighet att tacka nej till att delta när som helst, antingen till 
sin chef eller direkt till författarna. Även om patienten inte var i fokus i denna studie fanns 
det en risk att patienten inte ville ha ytterligare personal på salen under sin operation. Om 
någon patient motsatt sig observationen hade den ej genomförts. En medvetenhet fanns att 
personalen kunde uppleva negativa känslor av att bli observerade, till exempel bli nervösa 
eller ha en känsla av att bli kritiserade. Nyttan med studien ansågs dock vara större än den 
eventuella risken att någon skulle fara illa av studien. 

Författarna har en förförståelse eftersom verksamhetsförlagd utbildning genomfördes på de 

sjukhus som ingår i studien. Upplevelsen var att personalen inte alltid använde checklistan 

på det sätt som den var avsedd att användas på. För att försöka tygla förförståelsen 

diskuterades ämnet med handledare och kurskamrater under grupphandledning.  
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RESULTAT 

Studiens syfte var att undersöka operationspersonalens följsamhet till WHO:s checklista för 

säker kirurgi. Checklistan är indelad i de tre delmomenten sign in, time out och sign out som 

i sin tur består av ett visst antal säkerhetskontroller som muntligt ska bekräftas inom 

operationslaget. Resultatet visar inte om personalen faktiskt utförde innehållet i 

säkerhetskontrollerna, det visar om personalen använde sig av checklistan eller inte. Till 

exempel visar resultatet inte om personalen faktiskt utförde säkerhetskontroll av 

anestesiutrustning eftersom detta kan göras i tystnad. Resultatet visar om de olika 

säkerhetskontrollerna bekräftades muntligt med operationslaget enligt WHO:s instruktioner. 

Datan samlades in genom icke-deltagande strukturerade observationer med 

egenkonstruerade observationsprotokoll (bilaga 6 och 7). Resultatet redovisas i tabeller, 

figurer och löpande text.  

Totalt genomfördes 39 observationer, varav en observation exkluderades. Detta mynnade ut 

i 38 observationer som utfördes inom de kirurgiska områdena ortopedi (n = 8), allmänkirurgi 

(n = 9), öron-näsa-hals (n = 16), urologi (n = 4) och thorax-hjärta/kärl (n = 1). 20 av 

observationerna utfördes på sjukhus 1 och 18 av observationerna utfördes på sjukhus 2. 

Operationstiden varierade från 5 till 120 minuter med ett medelvärde på 41,5 minuter och 

median på 35 minuter. Observationerna utfördes under måndag (n = 6), tisdag (n = 8), onsdag 

(n = 9), torsdag (n = 9) och fredag (n = 6). Checklista fanns uppsatt på väggen i 

operationssalen så att alla kunde se den i 22 (57,9 %) av 38 observationer. 

För att visa hur stor andel av delmomenten och checklistan i sin helhet som initierades 

utformades figur 1. Ett initierat delmoment innebar att någon i operationslaget tog initiativ 

att starta delmomentet och att minst en säkerhetskontroll blev bekräftad. Ett delmoment som 

inte initierades innebar tvärtom att ingen i operationslaget tog initiativ att starta delmomentet 

och inga av säkerhetskontrollerna blev därmed bekräftade, det vill säga delmomentet 

användes inte. Det visade sig att sign in initierades minst antal gånger av de tre delmomenten, 

enbart i 15 (39,5%) av de 38 observationerna. Time out initierades alltid (100 %) och sign 

out initierades nästintill alltid, i 36 (94,7 %) av de 38 observationerna. Initierad checklista 

innebar att alla tre delmomenten initierades under samma observation, vilket utfördes i 14 

(36,8 %) av de 38 observationerna. 
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Figur 1. Fördelning av initierade delmoment samt initierad checklista 
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Figur 2 beskriver hur stor andel av delmomenten och checklistan i sin helhet som utfördes 

komplett. Om delmomentet initierades och alla aktuella säkerhetskontroller bekräftades 

räknades delmomentet som komplett. Sign in utfördes komplett i 6 (15,8%) av de 38 

observationerna, vilket var flest antal gånger. Delmomenten time out och sign out utfördes 

däremot inte komplett någon gång. En komplett checklista innebar att alla tre delmomenten 

var kompletta under samma observation, vilket inte inträffade vid någon av de 38 

observationerna.  

 

 

I Figur 3 beskrivs vem som tog initiativet till att starta de olika delmomenten sign in, time 

out och sign out. Anestesisjuksköterskan initierade i de flesta fall sign in (86,7 %). Time out 

initierades även den i flest fall av anestesisjuksköterskan (42,1 %), men även ofta av kirurgen 

som initierade delmomentet i 31,6 % av fallen. Sign out initierades oftast av kirurgen 

(88,9 %). 
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Figur 3. Fördelning av respektive yrkeskategori som initierat sign in, time out, sign out 
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För att visa antalet bekräftade säkerhetskontroller och för att jämföra antalet bekräftade 

kontroller mellan sjukhusen, utformades tre tabeller, en för varje delmoment. I delmomentet 

sign in, som redovisas i tabell 1, bekräftades säkerhetskontrollerna patientidentitet vid sign 

in och patienten informerad och införstådd flest gånger, i 15 (39,5 %) av 38 observationer. 

Kontrollen allergi/överkänslighet bekräftades i 11 (28,9 %) av 38 observationer. 

Följsamheten till resterande säkerhetskontroller var dock lägre, men alla kontroller 

bekräftades i minst 6 (15,8 %) av de 38 observationerna. Alla bekräftade kontroller i sign in 

utfördes på sjukhus 1. Sjukhus 2 bekräftade inga säkerhetskontroller i sign in (tabell 2).  

 

Tabell 2.  Fördelning av utförda säkerhetskontroller vid sign in på sjukhus 1 och sjukhus 2  ¤ 
Sign in Bekräftad, N=38 

n (%) 

Sjukhus 1, n = 20 

n (%) 

Sjukhus 2, n = 18 

n (%) 

Patientidentitet vid sign in 15 (39,5) 15 (75) 0 (0) 

Patienten informerad och införstådd 15 (39,5) 15 (75) 0 (0) 

Operationsområde markerat 8 (21,1) 8 (40) 0 (0) 

Säkerhetskontroll anestesi 7 (18,4) 7 (35) 0 (0) 

Kontroll/adekvat operationsutrustning 8 (21,1) 8 (40) 0 (0) 

Allergi/överkänslighet 11 (28,9) 11 (55) 0 (0) 

Risk aspir./svårintub., utvärd. luftväg 7 (18,4) 7 (35) 0 (0) 

Blodgruppering 7 (18,4) 7 (35) 0 (0) 

BAS-test 7 (18,4) 7 (35) 0 (0) 

Ordinerade läkemedel getts 6 (15,8) 6 (30) 0 (0) 

Ordinerade prover tagits 6 (15,8) 6 (30) 0 (0) 

Nödvändiga RTG-bilder visas 7 (18,4) 7 (35) 0 (0) 

Blåskontroll 7 (18,4) 7 (35) 0 (0) 

Kroppstemperatur # 7 (35) # 7 (35) - 

Positionering enligt styrdokument # 7 (35) # 7 (35) - 

# N=20, resultatet endast från sjukhus 1 på grund av olika modifierade observationsprotokoll 

¤ I denna tabell redovisas inga p-värden. Eftersom sjukhus 2 ej genomförde sign in hade ett 

signifikantstest inte varit rättvist 

 

Spridningen av antalet bekräftade säkerhetskontroller var större i delmomentet time out än i 

sign in. I delmomentet time out, som redovisas i tabell 3, bekräftades säkerhetskontrollerna 

patientidentitet vid time out och planerad operation/kritiska moment vid alla observationer 

(100 %). Plats för incision bekräftades i alla utom en observation (97,4 %). 

Funktionskontroll av operationsutrustning bekräftades enbart i 4 (10,5 %) av 38 

observationer och sterilitet bekräftad inte vid någon observation (0 %). Vid jämförelse 

mellan sjukhusen kunde ingen statistisk signifikant skillnad ses i antalet bekräftade 

säkerhetskontroller i delmomentet time out.  

 

 



 

16 

I delmomentet sign out bekräftades säkerhetskontrollen vilket ingrepp har utförts i 34 

(89,5 %) av 38 observationer. Korrekt märkta och hanterade preparat bekräftades totalt i 9 

(23,7 %) fall, varav alla gånger var på sjukhus 1. Lärdomar och problem med medicinteknisk 

utrustning bekräftades inte någon gång (0 %). Det som skiljde sig statistiskt signifikant åt 

mellan sjukhusen i sign out var operationssjuksköterskans säkerhetskontroll slutkontroll 

instrument, dukar, nålar som bekräftades fler gånger på sjukhus 2 (tabell 4). 

 

Vid en beräkning av genomsnittet gällande antal utförda säkerhetskontroller var det stor 

skillnad för sign in jämfört med time out och sign out. I genomsnitt bekräftades 56,6 % av 

säkerhetskontrollerna i time out och 40,5 % av kontrollerna i sign out, men enbart 23,4 % av 

säkerhetskontrollerna i sign in (figur 4).  

 

 

Tabell 3. Fördelning av utförda säkerhetskontroller vid time out på sjukhus 1 och sjukhus 2 
Time out Bekräftad, 

N=38, n (%) 

Ej 

tillämpligt 

Sjukhus 1 

n = 20 

n (%) 

Sjukhus 2 

n = 18 

n (%) 

p* 

Presentation av operationslag 14 (70) 17 (44,7) 8 (72,7) 6 (60) 0.659 

Patientidentitet vid time out 38 (100) - 20 (100) 18 (100) - 

Plats för incision 37 (97,4) - 20 (100) 17 (94,4) 0.474 

Planerad operation/kritiska moment 38 (100) - 20 (100) 18 (100) - 

Antibiotika # 6 (30) # - 6 (30) - - 

Funktionskontroll av op-utrustning 4 (10,5) - 3 (15) 1 (5,6) 0.606 

Planerade preparat, prover # 5 (25) # - 5 (25) - - 

Positionering enligt styrdokument † 0 (0) † - - 0 (0) - 

Sterilitet bekräftad # 0 (0) # - 0 (0) - - 

# N = 20, resultatet endast från sjukhus 1 på grund av olika modifierade observationsprotokoll 

† N = 18, resultatet endast från sjukhus 2 på grund av olika modifierade observationsprotokoll 

* Fisher’s exact test  

Ej tillämpligt betyder att kontrollen sker vid behov och ej behövs p.g.a. samma operationslag som förut 

Tabell 4. Fördelning av utförda säkerhetskontroller vid sign out på sjukhus 1 och sjukhus 2 

Sign out Bekräftad, N=38 

n (%) 

Sjukhus 1 

n = 20 

n (%) 

Sjukhus 2 

n = 18 

n (%) 

p* 

Vilket ingrepp har utförts 34 (89,5) 17 (85) 17 (94,4) 0.606 

Slutkontroll instrument, dukar, nålar 15 (39,5) 4 (20) 11 (61,1) 0.019 

Korrekt märkta och hanterade preparat 9 (23,7) 9 (45) 0 (0) 0.100 

Postoperativa ordinationer 27 (71,1) 16 (80) 11 (61,1) 0.288 

Lärdomar 0 (0) 0 (0) 0 (0) - 

Problem medicinteknisk utrustning # 0 (0) # 0 (0) - - 

# N=20, resultatet endast från sjukhus 1 på grund av olika modifierade observationsprotokoll 

* Fisher’s exact test 
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Initierade och kompletta delmoment samt checklista har jämförts mellan sjukhusen. Sign in 

initierades inte och utfördes därmed inte komplett på sjukhus 2, jämfört med sjukhus 1 där 

sign in initierades i 15 (75 %) av 20 observationer och utfördes komplett i 6 (30 %) av 20 

observationer. Eftersom sjukhus 2 inte initierade sign in någon gång har de inte använt alla 

tre delmomenten under samma observation, och har därmed ingen initierad checklista. Vid 

jämförelse av initierad och komplett utförd time out fanns ingen skillnad alls, medan det i 

sign out fanns en skillnad men denna var ej statistiskt signifikant (tabell 5).  

 

 

En jämförelse gjordes mellan delmomenten sign in, time out och sign out för att se om det 

fanns någon skillnad beroende på om patienten var vuxen eller barn. Detta lyfts fram i tabell 

3. Sign in initierades i 2 (28,6 %) av 7 operationer när patienten var ett barn, gentemot vuxna 

där resultatet istället var 13 (41,9 %) av 31 operationer. Ingen sign in var komplett utförd 

när det gällde barn, men i 6 (19,4 %) av de vuxna fallen utfördes sign in komplett. Vid 

jämförelse var det ingen statistisk signifikant skillnad mellan vuxen och barn i något av 

delmomenten (tabell 6). 

 

0,0%

50,0%

100,0%

Sign in Time out Sign out

23,4%

56,6%

40,5%

Tabell 5. Fördelning av initierade och komplett utförda delmoment samt hela checklistan. 

Jämförelse mellan sjukhus 1 och sjukhus 2. 
 Totalt, N=38 

n (%) 

Sjukhus 1, n=20 

 n (%) 

Sjukhus 2, n=18 

 n (%) 

p* 

Initierad sign in (Ja) 15 (39,5) 15 (75) 0 (0) - 

Komplett sign in (Ja) 6 (15,8) 6 (30) 0 (0) - 

Initierad time out (Ja) 38 (100) 20 (100) 18 (100) - 

Komplett time out (Ja) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - 

Initierad sign out (Ja) 36 (94,7) 18 (90) 18 (100) 0.488 

Komplett sign out (Ja) 12 (31,6) 4 (20) 8 (44,4) 0.164 

Initierad checklista (Ja) 14 (36,8) 14 (70) 0 (0) - 

Komplett checklista (Ja)  0 (0) 0 (0) 0 (0) - 

* Fisher’s exact test 

Figur 4. Fördelning av utförda säkerhetskontroller i delmomenten sign in, timeout, sign out 
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I tabell 7 beskrivs följsamheten till checklistan relaterat till om operationen startade på 

förmiddagen eller eftermiddagen. Mellan förmiddag och eftermiddag noterades ingen 

skillnad i utförandet av initierad time out, komplett time out och komplett checklista. Övriga 

moment utfördes färre gånger på eftermiddagen jämfört med förmiddagen. En tendens till 

signifikant skillnad kunde ses gällande komplett sign out. 

 

Tabell 7. Fördelning av initierade och komplett utförda delmoment, samt hela checklistan. 

Jämförelse mellan förmiddag (kl. 08-12) och eftermiddag (kl. 12-16). 
 Totalt, N=38 

n (%) 

Kl. 8-12, n= 23 
n (%) 

Kl. 12-16, n=15 
n (%) 

p* 

Initierad sign in (Ja) 15 (39,5) 10 (43,5) 5 (33,3) 0.736 

Komplett sign in (Ja) 6 (15,8) 5 (21,7) 1 (6,7) 0.371 

Initierad time out (Ja) 38 (100) 23 (100) 15 (100) - 

Komplett time out (Ja) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - 

Initierad sign out (Ja) 36 (94,7) 23 (100) 13 (86,7) 0.149 

Komplett sign out (Ja) 12 (36,8) 10 (43,5) 2 (13,3) 0.077 

Initierad checklista (Ja) 14 (36,8) 9 (39,1) 4 (26,7) 0.329 

Komplett checklista (Ja) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - 

* Fisher’s exact test     

 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att checklistan i sin helhet aldrig utfördes komplett (0 %). Följsamheten till 

de tre delmomenten varierade kraftigt. Delmomentet sign in initierades minst antal gånger, 

enbart i 39,5 % av fallen, men utfördes komplett flest antal gånger, i 15,8 % av fallen. Time 

out initierades vid alla observationer (100 %) och sign out initierades vid nästintill alla 

observationer (94,7 %) men de utfördes inte komplett någon gång (0 %).  

Tabell 6. Fördelning av initierade och komplett utförda delmoment samt hela checklistan. 

Jämförelse mellan vuxen och barn. 
 Totalt, N = 38  

n (%) 

Vuxen, n = 31  

n (%) 

Barn, n = 7  

n (%) 

p* 

Initierad sign in (Ja) 15 (39,5) 13 (41,9) 2 (28,6) 0.681 

Komplett sign in (Ja) 6 (15,8) 6 (19,4) 0 (0) 0.569 

Initierad time out (Ja) 38 (100) 31 (100) 7 (100) - 

Komplett time out (Ja) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - 

Initierad sign out (Ja) 36 (94,7) 29 (93,5) 7 (100) 1.000 

Komplett sign out (Ja) 12 (31,6) 9 (29) 3 (42,9) 0.656 

Initierad checklista (Ja) 14 (36,8) 12 (38,7) 2 (28,6) 1.000 

Komplett checklista (Ja) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - 

* Fisher’s exact test 
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Följsamheten till de olika säkerhetskontrollerna varierade även de kraftigt. Vissa 

säkerhetskontroller, till exempel patientidentitet vid time out och planerad operation/kritiska 

moment, bekräftades under alla observationer medan vissa kontroller som sterilitet 

bekräftad, lärdomar, problem medicinteknisk utrustning inte bekräftades under någon 

observation (0 %). I genomsnitt bekräftades 56,6 % av säkerhetskontrollerna i time out och 

40,5 % av kontrollerna i sign out, men enbart 23,4 % av säkerhetskontrollerna i sign in. 

Vid jämförelse mellan sjukhusen sågs att delmomentet sign in aldrig initierades och därmed 

aldrig utfördes komplett på sjukhus 2 jämfört med sjukhus 1 där delmomentet initierades i 

75 % av fallen och utfördes komplett i 19,4 % av fallen. Vid övriga delmoment sågs ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan sjukhusen. Jämförelser genomfördes även för att se 

eventuella skillnader när patienten var barn respektive vuxen samt om operationen utfördes 

på förmiddagen eller eftermiddagen. Ingen sign in var komplett utförd när patienten var ett 

barn, gentemot vuxna där det istället var 19,4 % som utfördes komplett. En tendens till 

signifikant skillnad kunde ses gällande sign out som var komplett utförd fler gånger under 

förmiddagen.    
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka operationspersonalens följsamhet till checklistan för säker 

kirurgi. För att svara på syftet samlades data in genom icke-deltagande strukturerade 

observationer. Observationer ansågs vara en passande datainsamlingsmetod eftersom den 

kan användas för att beskriva en situation i sin naturliga kontext (Polit & Beck, 2016). 

Enkäter hade kunnat vara en alternativ metod, men den ansågs inte svara lika bra på syftet 

eftersom enkätsvaren hade blivit en självskattning från personalens sida av den egna 

följsamheten till checklistan. Det bedömdes vara en nästintill omöjlig uppgift för personalen 

att komma ihåg hur ofta en viss säkerhetskontroll utförs. Detta styrks av Bryman (2018) som 

skriver att det finns vissa problem med enkäter som datainsamlingsmetod, till exempel att 

respondenterna kan minnas fel beträffande hur ofta ett beteende uppträder samt att det kan 

finnas skillnad mellan uppgivet och faktiskt beteende. Att istället observera en situation är 

en lösning på dessa problem eftersom människors beteende ses direkt i den naturliga miljön 

utan enkäter som mellanhand. 

Vid användning av strukturerade observationer finns vissa utmaningar rörande validitet och 

reliabilitet som observatören ställs inför. Validitet innebär huruvida ett mått verkligen mäter 

det som är avsett att mätas. Reliabilitet innebär huruvida det som studeras mäts lika av 

observatörerna och över tid. Ett exempel på när validiteten kan påverkas vid strukturerade 

observationer är om deltagarna känner till vad som ska observeras. Om deltagarna känner 

till studiens syfte kan deras beteende påverkas och i sådana fall mäts inte deras normala 

arbetsmönster och därmed inte det som avses mätas (Bryman, 2018). För att minska risken 

att påverka personalens beteende och samtidigt beakta de etiska principerna gällande 

informerat samtycke (World Medical Association, 2013), delgavs därför begränsad 

information till personalen där studiens syfte inte avslöjades. Personalen som observerades 

i denna studie frågade vid flertalet tillfällen vad som observerades. Alla fick samma 

information, att det inte kunde berättas men att studien handlade om personalens arbete med 

patientsäkerhet. Även om dessa försiktighetsåtgärder vidtogs, går det inte helt att eliminera 

risken att påverka beteendena hos de observerade. Deltagarna kan ändå bete sig atypiskt för 

att vilja framstå i positiv anda när de är medvetna om att de blir observerade, så kallad reaktiv 

effekt (Bryman, 2018; Polit & Beck, 2016). Under observationen förklarade ibland 

personalen varför de gjorde som de gjorde och skämtade om att de skulle skärpa till sig. 

Detta tyder på att validiteten i denna studie ändå kan ha påverkats, trots att personalen inte 

fick reda på syftet. 

Ett annat exempel på när validiteten och reliabiliteten kan utmanas vid strukturerade 

observationer är när observationsprotokollet ska utformas och användas (Bryman, 2018; 

Polit & Beck, 2016). Sjukhusen som inkluderades i denna studie har modifierat checklistan 

för säker kirurgi på olika sätt. För att rättvist kunna observera personalens följsamhet till 

checklistan skapades två observationsprotokoll som vardera baserades på de två modifierade 

checklistorna. Enligt Billhult (2017) är det fördelaktigt att använda ett färdigt 

observationsprotokoll som redan har testats för validitet och reliabilitet. Eftersom inget 

färdigt protokoll som stämmer överens med syftet hittades, kan detta ses som en svaghet för 
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studien. Under första observationsdagen utfördes dock tre testobservationer, dels för att 

kontrollera observationsprotokollets utformning och dels för att kontrollera förmågan att 

observera likvärdigt. Det konstaterades här att dokumentationen var samstämmig, vilket 

anses stärka reliabiliteten i enlighet med Polit och Beck (2016). I denna studie skapades även 

ramar för när en säkerhetskontroll ansågs vara korrekt utförd eller ej tillämplig. Enligt 

Bryman (2018) kan detta göras för att undvika tolkning från författarens sida. Objektiva 

bedömningar ökar sannolikheten för att observationsprotokollet fylls i likvärdigt, vilket 

stärker reliabiliteten. 

Under observationerna valde enhetschef eller operationskoordinator ut operationssalar med 

operationer som motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna. Enhetschefen kände till 

studiens syfte. Det finns därför en risk att val av operationssal kan ha styrts utifrån personal 

som är känd för att följa WHO:s checklista, vilket därmed kan ha påverkat studiens resultat. 

Observationerna genomfördes dessutom på samma operationssal under hela dagen med 

samma operationslag som regel arbetade tillsammans hela arbetspasset. I studiens urval togs 

ingen hänsyn till antalet individer som observerades från respektive yrkeskategori. Eftersom 

observationerna genomfördes under fem arbetsdagar blev inte urvalet av antalet individer 

från respektive yrkesgrupp speciellt stort, vilket gör att författarna tvivlar på studiens 

generaliserbarhet. Om studien hade inkluderat ett större antal personer från respektive 

yrkesgrupp hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Troligtvis hade dock fler 

observationer behövts för att kunna genomföra ett större urval, vilket den begränsade 

studietiden hade satt stopp för. 

De observerade operationerna varierade från 5 till 120 minuter med ett medelvärde på 41,5 

minuter och median på 35 minuter. Överlag observerades ingrepp som var relativt korta och 

okomplicerade. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om fler operationer var 

längre och mer avancerade. Om fler långa operationer hade observerats hade det också varit 

möjligt att göra en jämförelse mellan långa och korta operationer för att se om någon skillnad 

fanns gällande följsamheten till checklistan.  

I flertalet operationer kunde det observeras att innehållet i vissa säkerhetskontroller utfördes, 

men inte bekräftades muntligt till övrig personal i operationssalen. Som tidigare förklarats i 

studien, ansågs säkerhetskontroller som genomfördes på detta sätt inte korrekt utförda 

eftersom det inte är i enlighet med WHO:s instruktioner. Om säkerhetskontrollerna ansetts 

vara korrekt utförda även när de utfördes i tystnad, hade resultatet troligtvis sett annorlunda 

ut, främst gällande sign in. På sjukhus 2 genomfördes exempelvis säkerhetskontroller 

individuellt utan att muntligt bekräfta med operationslaget, vilket medförde att sign in aldrig 

initierades på sjukhus 2. Dock glöms härmed målet med checklistan bort, nämligen att öka 

kommunikationen och samverkan i team mellan yrkesgrupperna och att stärka redan 

inarbetade säkerhetsrutiner (World Health Organisation, 2009). Dessutom hade det varit 

svårt att avgöra när en säkerhetskontroll är korrekt utförd om den görs under tystnad. Till 

exempel hade det varit svårt att se om säkerhetskontroll av anestesiutrustning verkligen 

utfördes om den inte bekräftades muntligt. Det hade inte bara varit svårt att se, utan hade 

också krävt högre grad av tolkning från författarens sida. Enligt Bryman (2018) innebär 

subjektiva bedömningar en ökad risk för att observatörerna tolkar situationen olika, vilket 

minskar reliabiliteten om observatörerna inte mäter likvärdigt. Att istället definiera 

säkerhetskontrollerna som korrekt utförda när de görs enligt WHO:s riktlinjer anses vara en 
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styrka för studien. Detta eftersom syftet med checklistan bibehålls samtidigt som en lägre 

grad av tolkning krävs. 

En svårighet under utformningen av observationsprotokollet var att definiera om alla 

säkerhetskontroller behövde bekräftas under alla observationer eftersom vissa 

säkerhetskontroller kunde ses som ej tillämpliga vid specifika operationer. Till exempel 

kunde kontrollen korrekt märkta och hanterade preparat ses som ej tillämplig om preparat 

eller prover ej tagits under operationen och kontrollen problem med medicinteknisk 

utrustning kunde ses som ej tillämplig om det inte uppkommit några problem med 

utrustningen som behövde uppmärksammas. Till slut valdes att enbart säkerhetskontrollen 

presentation av operationslag kunde ses om ej tillämplig eftersom det i de modifierade 

checklistorna uttryckligen står att denna säkerhetskontroll kan utföras vid behov. Ett 

alternativ i utformningen av observationsprotokollet hade varit att alla dessa 

säkerhetskontroller tilldelats en kryssruta för ej tillämpligt som kunde kryssas i när 

kontrollen var irrelevant. Detta hade medfört att resultatet sett annorlunda ut, främst med 

högre andel komplett utförda sign out. Dock hade även detta inneburit att frångå ett av målen 

med checklistan, nämligen att konsekvent tillämpa säkerhetskontrollerna så att ingen 

kontroll ska glömmas bort (World Health Organisation, 2009).  

Under studiens gång togs hänsyn till etiska principer för att garantera deltagarna dess 

säkerhet, välbefinnande och rättigheter, vilket beskrivits tidigare i studien. Detta innefattar 

bland annat kravet om information och samtycke. På sjukhus 1 fick personalen inte 

information om studien av enhetschefen förrän på observationsdagens morgon. Att få denna 

information med kort varsel kan ha inneburit att personalen inte hann tänka igenom 

ordentligt om de ville delta eller inte. Dock hade personalen möjlighet att tacka nej även 

efter observationen om de upplevde deltagandet som obehagligt, vilket anses vara tillräckligt 

för att tillgodose de etiska principerna. Ingen personal tackade dock nej till att delta. 

Patienten var inte i fokus i denna studie men patientperspektivet beaktades ändå genom att 

uppmärksamma eventuella tecken till obehagskänslor som berodde på författarnas närvaro. 

Vid en observation upplevdes patienten som var ett barn orolig, vilket gjorde att författaren 

lämnade operationssalen och observationen exkluderades. 

Eftersom verksamhetsförlagd utbildning genomförts på de sjukhus som ingår i studien har 

författarna tidigare träffat personalen som observerades. Detta kan ses som en svaghet för 

studien eftersom det fanns en förförståelse om personalens arbetssätt och rutiner. Dock hade 

idén om denna studie aldrig kommit på tal om förförståelsen inte funnits. 

Under observationerna samlades data in gällande om personalen stannade upp, det vill säga 

stod stilla och var fokuserade på det som avhandlades vid delmomenten. Under 

observationerna var det fullt möjligt att notera om personalen stod stilla, men inte om de var 

fokuserade. Datan valdes därför att inte analyseras på grund av att det krävdes en högre grad 

av tolkning. 
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Resultatdiskussion 

Checklistan för säker kirurgi är till för att hjälpa operationslaget att konsekvent tillämpa 

säkerhetskontroller och därmed minska sannolikheten för att undvikbar, allvarlig skada 

uppstår (World Health Organization, 2009). Studier visar att rätt användning av checklistan 

minskar postoperativ dödlighet och postoperativa komplikationer (Haynes et al., 2009; 

Weiser et al., 2010). Trots det visar tidigare forskning på bristande följsamhet under time out 

(Rydenfält et al., 2013). I denna studies resultat ses överlag en bristande följsamhet till hela 

checklistan, vilket även visas i annan forskning (Sparks, Wehbe-Janek, Johnson, Smythe & 

Papaconstantinou, 2013; Sendlhofer et al., 2015; Giles et al., 2017).  

Resultatet visar att sign in initieras i få fall (39,5 %), men när delmomentet väl initieras utförs 

det komplett i drygt en tredjedel av fallen. Time out och sign out initieras betydligt oftare 

(100 % respektive 94,7 %), men utförs aldrig komplett eftersom några få säkerhetskontroller 

ofta eller alltid utesluts. Dessa siffror kan tyda på att delmomenten används på olika sätt. 

Under observationerna iakttogs det att personalen har ett varierande förhållningssätt till 

checklistan beroende på vilket delmoment som utförs. De gånger som sign in utförs 

komplett, avbryts arbetet och undersköterskan läser upp säkerhetskontrollerna som bekräftas 

muntligt av operationspersonalen. Time out och sign out är mer inarbetade i de normala 

arbetsrutinerna, där säkerhetskontrollerna genomförs mer som ett samtal utan att en person 

läser upp säkerhetskontrollerna från checklistan. Enligt WHO:s instruktioner ska en person 

i operationslaget göras ansvarig för checklistan och vid varje delmoment avbryta arbetet och 

muntligt bekräfta med övriga kollegor att alla säkerhetskontroller är utförda, tills personalen 

lärt sig checklistans alla steg tillräckligt bra. När så är fallet kan personalen istället bygga in 

säkerhetskontrollerna i den normala arbetsrutinen, dock ska säkerhetskontrollerna alltid 

bekräftas muntligt med övriga i operationslaget (World Health Organisation, 2009). Det 

olika användandet av delmomenten kan bero på att personalen anser att de lärt sig stegen i 

delmomenten time out och sign out, men inte i sign in. Detta kan verka logiskt eftersom sign 

in innehåller ungefär dubbelt så många säkerhetskontroller jämfört med time out och sign 

out. Båda sätten att förhålla sig till checklistan är alltså korrekt enligt WHO:s instruktioner. 

För att time out och sign out ska bli komplett utförda i fler fall behöver de kanske användas 

mer som en ren checklista, det vill säga en “lista med förteckning över åtgärder som inte får 

glömmas och som prickas av en efter en sedan de utförts” (Svenska akademien, 2009, s. 

464). En studie av Cullati et al. (2013) styrker delvis detta resonemang eftersom de visar en 

större andel utförda säkerhetskontroller när delmomentet sign out används som en ren 

checklista, eller minnesverktyg som de uttrycker det. Dock kan ingen skillnad ses för 

delmomentet time out vid samma analys. 

Som tidigare tagits upp, initieras sign in i betydligt färre fall än de andra två delmomenten. 

Europeiska studier visar att det finns vissa försvårande omständigheter som kan göra att sign 

in, där patienten är vaken, inte initieras oftare. Fourcade, Blache, Grenier, Bourgain och 

Minvielle (2012) menar att personalen kan uppfatta att patienten blir orolig om 

säkerhetskontroller upprepas som redan blivit besvarade. Russ, Sevdalis et al. (2015) påvisar 

att personalen tror att patienten blir ångestfylld när vissa säkerhetskontroller i sign in tas upp. 

Wæhle, Haugen, Søfteland och Hjälmhult (2012) skriver dessutom att operationspersonal 

kan bli bekymrad över att patienten ska känna sig utelämnad när säkerhetskontrollerna i 

checklistan räknas upp. Det verkar som att personalen är orolig för att skapa en otrygg miljö 
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för patienten där checklistan utförs över huvudet på patienten. Att skapa trygghet för 

patienten är en del som innefattas i begreppet god vård (SFS 2010:659). Sjuksköterskans 

etiska förhållningssätt inom omvårdnaden gör det dessutom väsentligt att agera på ett sätt 

som inte orsakar en person som redan lider av ohälsa eller sjukdom ytterligare lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Att prata över huvudet på patienten tar bort fokus på 

människan, vilket kan skapa etiska konflikter hos vårdarna som önskar se patienten som en 

människa, inte som ett ingrepp eller diagnos (Lindwall & von Post, 2008b). Att se patienten 

som en diagnos eller ingrepp kan göra att patientens värdighet kränks, vilket kan medföra 

att vårdlidande uppstår (Eriksson, 1994). En fundering är därför om sign in inte utförs för att 

operationspersonalen tror att de orsakar ytterligare lidande för patienten. Studier visar dock 

att patienterna är positiva till användning av checklistan och upplever att den bidrar till en 

säkrare vård (Bergs et al., 2018; Russ et al. 2014). Eftersom minskad risk för postoperativa 

komplikationer och dödlighet har ett samband med följsamheten av checklistan (Haynes et 

al., 2009; Weiser et al., 2010), kan slutsatsen dras att sjuksköterskornas intention att 

motverka vårdlidande istället kan medföra ett ökat lidande när sign in inte initieras. 

Vid jämförelse av sjukhus 1 och sjukhus 2 ses skillnad i användningen av sign in. 

Delmomentet initieras inte alls på sjukhus 2, jämfört med sjukhus 1 där sign in initieras i 

75 % av fallen. Enligt Bergs et al. (2018) är patienterna positiva till checklistan men en del 

uppger att de kan känna sig ängsliga om de får höra personalen diskutera kritiska moment, 

som säkerhetskontrollerna risk för blodförlust eller risk för svår intubation. På sjukhus 1 

benämns säkerhetskontrollerna risk för blodförlust och risk för svår intubation på annat sätt 

(bilaga 4). På sjukhus 2 benämns dessa säkerhetskontroller däremot som i 

originalchecklistan (bilaga 5). Enligt Russ, Sevdalis et al. (2015) uppger operationspersonal 

att modifiering av checklistan kan öka användandet av den. Att sjukhus 2 inte har modifierat 

dessa kontroller skulle kunna vara en bidragande anledning till att de inte använder sign in. 

Resultatet visar att sign in aldrig utförs komplett i någon av observationerna där patienten är 

ett barn. Signifikant skillnad har ej kunnat påvisas, vilket kan bero på ett lågt antal 

observationer. Det är även ett litet antal barn i förhållande till antalet vuxna. Trots det ojämna 

antalet valdes resultatet att framhävas eftersom det under observationerna uppmärksammats 

att vårdpersonalen avstår från att utföra sign in när patienten är ett barn. I dessa fall har 

patienten sövts så fort som möjligt utan att sign in utförts komplett. Lagoo et al. (2017) menar 

att checklistan ofta misslyckas med att uppfylla de unika behoven som finns kring en 

barnpatient. De skriver att checklistan behöver anpassas för att passa barnpatienter och 

miljön runt dem. Lindwall och von Post (2008a) skriver om vikten att skapa en välkomnande 

kultur i operationssalen för att bibehålla patientens värdighet och göra hen till den viktigaste 

personen i rummet. Det verkar som att operationspersonalen inte vill skapa onödig oro, utan 

tar hänsyn till barnets mående snarare än att checklistan måste utföras. 

Vem som initierar de olika delmomenten varierar i studiens resultat. I sign in är det tydligt 

att anestesisjuksköterskan oftast initierar, jämfört med sign out där kirurgen oftast tar 

initiativet. Störst skillnad ses i time out där fyra personalkategorier initierar. Att flera 

personalkategorier initierar kan tyda på att ingen har ett övergripande ansvar för checklistan. 

Anestesisjuksköterskorna upplever det som en försvårande faktor att använda checklistan 

när det är oklart vem som har ansvaret för den (Rönnberg & Nilsson, 2015). Alla deltagarna 

i O’Brien, Graham och Kelly (2017) studie ser det som en nödvändighet att någon tar 
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kontroll över att checklistan genomförs. Detta är en intressant synvinkel eftersom det i den 

nya checklistan för säker kirurgi 2.0 är angivet vem som ska initiera respektive delmoment, 

men även vem som ska bekräfta varje säkerhetskontroll (Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag, 2019b). Det finns därför en möjlighet att följsamheten till checklistan 

förbättras när den nya checklistan införs. 

De säkerhetskontroller som bekräftas flest gånger är patientidentitet vid time out och 

planerad operation/kritiska moment som båda bekräftas vid samtliga observationer (100 %). 

Detta stämmer överens med Giles et al. (2017) som visar att dessa kontroller är de som utförs 

flest antal gånger (99 % respektive 97 %). Andra kontroller som ofta bekräftas i Giles et al. 

studie är allergi/överkänslighet (80 %) och kontroll av instrument, dukar, nålar (56 %), 

vilket däremot skiljer sig från denna studies resultat (28,9 % respektive 39,5 %). De 

säkerhetskontroller som har lägst följsamhet i denna studie är lärdomar, sterilitet bekräftad 

samt problem med medicinteknisk utrustning som inte är bekräftade vid någon observation. 

Dock ska tilläggas att de två sistnämnda kontrollerna enbart finns på sjukhus 1 (n=20) på 

grund av olika modifierade checklistor. Resultatet kan delvis bero på att 

säkerhetskontrollerna inte anses som relevanta vid varje operation. Under observationerna 

var det till exempel inga problem med den medicintekniska utrustningen som behövde 

uppmärksammas, vilket gör att den kontrollen kan ses som irrelevant vid samtliga 

observationer. Detta styrks av Russ, Rout et al. (2015) som skriver att de säkerhetskontroller 

som oftast utelämnas är de som anses vara irrelevanta för den specifika operationen. 

Resultatet visar att specialistsjuksköterskornas säkerhetskontroller är de som vanligtvis 

utelämnas, jämfört med läkarens kontroller som är de som mestadels bekräftas. En anledning 

skulle kunna vara att det inom vården finns en hierarkisk kultur. Lindwall och von Post 

(2008a) skriver att det inom den perioperativa vården finns en dold maktstruktur där den 

medicinska professionens normer, värderingar och syn på människan är det som styr, vilket 

kan skapa en känsla av osäkerhet hos övriga personer i operationslaget. Enligt Russ, Sevdalis 

et al. (2015) är en vanlig barriär för användning av checklistan motstånd från vissa personer 

på operationssalen, främst läkaren. Detta motstånd påverkar personen som initierar 

checklistan som därmed har svårt att slutföra checklistan ordentligt. Enligt WHO:s 

instruktioner är det dock viktigt att personen som ansvarar för checklistan respekteras i sin 

roll av samtliga i operationslaget för att nå en god följsamhet och därmed stärka 

patientsäkerheten (World Health Organization, 2009). Alla på operationssalen bör visa 

respekt för varandras unika kompetens och samverka i team för att vården ska bli säker för 

patienten (Sandelin & Gustafsson, 2015). I kompetensbeskrivningarna för 

operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan framhålls dessutom vikten av att 

kommunicera och samverka i team (Riksföreningen för svensk operationssjukvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011; Riksföreningen för anestesi- och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Behovet av teamarbete är särskilt stort inom avancerad vård, 

som till exempel perioperativ vård. Det är en komplicerad verksamhet som kräver att olika 

professioner med olika kompetenser kompletterar varandra och arbetar mot gemensamma 

mål för att vården ska bli säker (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). Under 

observationerna uppfattades stämningen i operationssalen som god och det sågs ingen 

uppenbar brist på respekt mot varandra i operationslaget. Detta behöver dock inte betyda att 

den dolda maktstrukturen inte existerar och kan påverka samverkan i team på de undersökta 

operationsavdelningarna. 
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Resultatet visar en tendens till signifikant fler kompletta sign out när operationen startar på 

förmiddagen. Det är möjligt att resultatet blivit signifikant och att fler delmoment visat 

samma om antalet observationer varit fler. Sparks et al. (2013) har kunnat påvisa en 

signifikant skillnad gällande följsamheten av checklistan och vilken tid på dygnet 

operationen startat. Operationer som startar före kl. 08.30 har högre antal korrekt utförda 

checklistor gentemot när operationen startar efter kl. 16.00. När på dygnet operationen startar 

kan ha betydelse gällande följsamheten av checklistan. 

Sveriges perioperativa register (SPOR) har tagit fram statistik som bygger på personalens 

dokumentation av användningen av checklistan. I denna statistik har båda sjukhusen 

dokumenterat en följsamhet på över 90 % till samtliga delmoment och dokumenterat att 

checklistan är komplett utförd i 88,7 % (sjukhus 1) respektive 98,7 % (sjukhus 2) under 2018 

(Sveriges perioperativa register, 2018). Vid jämförelse av den egendokumenterade 

följsamheten och denna studies observerade följsamhet ses stora skillnader, vilket är ett 

fenomen som även Giles et al. (2017) studie visar. Att det ses skillnader är kanske inte 

oväntat eftersom det kan finnas skillnader i uppgivet och faktiskt beteende (Bryman, 2018), 

dock är dessa skillnader oroande stora. Om personalen faktiskt tror att de utför checklistan 

på rätt sätt fastän de inte gör det, kan det innebära att personalen vaggas in i en falsk trygghet 

där säkerhetsrutiner kan missas (Rydenfält, Ek & Larsson, 2014). Om misstag begås är det 

viktigt för personalen att få kunskap om orsaken till problemet för att inte göra samma sak 

igen (Ullström, Andreen Sachs, Hansson, Øvretveit & Brommels, 2014). Det är därmed 

viktigt att skillnaderna mellan dokumenterad och observerad följsamhet uppmärksammas 

för att personalen ska kunna se behovet av förändring. 

Operationssjuksköterskan har i sin profession ett självständigt ansvar för att aseptiska 

principer efterföljs. Genom att kontrollräkna operationsmaterialet förhindrar hen att material 

oavsiktligt lämnas kvar i patienten. I ansvaret ingår att verka förebyggande för att 

vårdrelaterade skador och komplikationer inte ska uppstå (Riksföreningen för svensk 

operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). I resultatet framkommer det att 

operationssjuksköterskan har bekräftat slutkontroll instrument, dukar, nålar i 39,5 % och 

aldrig sterilitet bekräftad (0 %). En vanligt förekommande vårdskada är postoperativ 

sårinfektion, som kan orsakas av bristande följsamhet till hygien, men även på grund av 

oavsiktligt kvarlämnat material (Lindh & Sahlqvist, 2012). Patienter som drabbats av 

postoperativ sårinfektion beskriver att lidandet har både fysiska, psykiska, sociala och 

ekonomiska konsekvenser som påverkar patientens liv negativt (Erichsen Andersson et al., 

2010). Patienterna söker vård för att återfå eller bibehålla hälsa och vårdpersonalens främsta 

uppgift är att hjälpa patienterna nå detta och lindra lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Ur 

etisk synvinkel är det av vikt att inte orsaka ytterligare lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Lindh och Sahlqvist (2012) menar att vårdskador även leder 

till lidande för personalen som varit inblandad. Personalen kan drabbas av lidande i form av 

ångest, skuldkänslor och skam, samt depressioner och tvivel kring sitt val av profession 

(Ullström et al., 2014). Att operationssjuksköterskors följsamhet till checklistan är låg är 

märkligt eftersom flera studier visar att operationssjuksköterskorna anser att checklistan för 

säker kirurgi bidrar till en mer patientsäker vård (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; 

O’Brien et al., 2017) och motverkat att fel har begåtts (Molina et al., 2016; Haynes et al., 

2010). När patienten överlåter sin vård i sjuksköterskans händer, ska hen kunna lita på att 

den perioperativa vården är trygg och säker (Lindwall & von Post, 2008b). Detta gör att 

studiens resultat är oroväckande. 
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Konklusion 

Resultatet bidrar med forskning gällande operationspersonalens följsamhet till WHO:s 

checklista för säker kirurgi inom svensk operationssjukvård. Det visar sig att följsamheten 

till checklistan är låg överlag. Det är inte alltid samma personalkategori som initierar 

respektive delmoment. Sign in utförs komplett i flest fall trots att delmomentet sällan 

initieras. Time out och sign out initieras alltid och nästintill alltid, men några 

säkerhetskontroller utelämnas alltid vilket resulterar i att dessa delmoment aldrig utförs 

komplett. Resultatet visar att sign in aldrig utförs komplett när patienten är ett barn, men på 

grund av lågt antal observationer behövs ytterligare forskning för att se om detta är ett 

genomgående problem eller bara beror på slumpen. Vid jämförelse av förmiddags- och 

eftermiddagsoperationer ses en tendens till signifikant skillnad av komplett utförd sign out. 

Även här är antalet observationer relativt lågt och ojämnt fördelat varför det ses behov av 

ytterligare forskning, både för att se om skillnaden är signifikant men även för att undersöka 

om alla delmoment berörs.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna studies resultat visar bristande följsamhet till WHO:s checklista. Studiens syfte 

innefattar dock inte att ta reda på orsaker till den låga följsamheten. För att nå en djupare 

förståelse kring varför följsamheten till WHO:s checklista ser ut som i resultatet, vore det 

därför intressant med fortsatt forskning som har kvalitativa inslag med fokus på personalens 

upplevelser eller erfarenheter av att använda checklistan. I nuläget saknas lokala skriftliga 

riktlinjer som anger vem som ska ansvara för checklistan och dess säkerhetskontroller samt 

hur den ska användas på barnpatienter eller oroliga patienter. Det vore därför även intressant 

att se om sådana riktlinjer skulle kunna förbättra följsamheten av checklistan.  

Den nya checklistan för säker kirurgi 2.0 har ännu inte implementerats på de undersökta 

sjukhusen. Förutom en omarbetad version som förhoppningsvis kan medföra bättre 

följsamhet, kan eventuellt implementationen av den nya checklistan fungera som en nystart 

där operationspersonalen påminns om hur och varför checklistan ska utföras. Det är därför 

av intresse att göra förnyade studier på följsamheten till checklistan efter implementationen.  

När denna studies resultat jämförs med personalens egendokumenterade följsamhet i SPOR 

ses stora skillnader, vilket behöver uppmärksammas för att personalen ska kunna se behovet 

av förändring. Studien skulle därför kunna ingå i lokalt förbättringsarbete och där synliggöra 

skillnaderna mellan den observerade och den egendokumenterade följsamheten till WHO:s 

checklista och därmed förhoppningsvis bidra till en förbättrad patientsäkerhet. 
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Bilaga 1 – WHO checklista, modifierad till Sverige av LÖF 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Till ansvarig verksamhetschef XXXX 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studie. 

Syftet med studien är att undersöka personalens följsamhet till WHO:s checklista för säker 

kirurgi. Vår förhoppning är att resultatet av studien kan bidra till patientsäkerhetsarbete.  

Vi är två studenter som läser till operationssjuksköterskor på Högskolan i Skövde. Inom 

utbildningen genomförs en magisteruppsats som för vår del kommer starta höstterminen 

2019. Datainsamlingen ämnar ske genom observationer på operationssal under vecka 34-36. 

Vi önskar få genomföra våra observationer på XXXX och XXXX operationsenheter. 

Vi vill inte att deltagarna ska ha vetskap om studiens syfte i förväg för att resultatet ej ska 

påverkas. Om vi får godkännande att genomföra studien kommer deltagarna få information 

om vilka vi är och att vi observerar patientsäkerhetsarbetet på operationssalen. Vi önskar få 

informera personalen på intranätet och anslagstavla för att personalen ska veta att studien 

kommer genomföras. 

Insamlad data kommer behandlas enligt konfidentialitetsprincipen, vilket delvis innebär att 

inga personuppgifter kommer antecknas vid datainsamlingen. Personalen kan meddela sin 

enhetschef eller operationskoordinatorn i förväg om man inte vill medverka i studien. All 

personal har även möjlighet att tacka nej till att delta i samband med observationen. Sker 

detta kommer observationen inte ingå i studien. Insamlat datamaterial kommer endast 

användas till att svara på studiens syfte och kommer förstöras när studien är färdigställd. 

 

Vid frågor angående denna studie kan kontakt tas med oss eller vår handledare 

 

 

Madelen Hultman   Jenny Hallgren 

Leg. Sjuksköterska   Lektor i omvårdnad 

Operationssjuksköterskestudent  Institutionen för hälsa och lärande 

madelen.hultman@gmail.com  jenny.hallgren@his.se  

 

Linda Wallberg  

Leg. Sjuksköterska 

Operationssjuksköterskestudent 

linda.wallberg@vgregion.se 

  



 

 

Bilaga 3 – Informationsbrev till personal 

 

 

Hej!  

Vi studerar till operationssjuksköterskor på Skövdes högskola. Nu är det dags för 

examensarbete och vi ska göra en observationsstudie inom patientsäkerhet på 

operationssalen. Vi kommer vara på plats XXXX. Vi sitter med på operationer utan att delta.  

Studien är helt konfidentiell, inga personuppgifter kommer antecknas. Vill du inte medverka 

så kan du meddela enhetschefen i förväg. Du kan självklart även tacka nej i samband med 

observationen.  

 

 

Madelen Hultman 

Linda Wallberg 

  



 

 

Bilaga 4 – Checklista sjukhus 1 

 

  



 

 

Bilaga 5 – Checklista sjukhus 2 

  



 

 

Bilaga 6 

OBSERVATIONSPROTOKOLL, sjukhus 1  

 

Datum______ Observatör_____ Operation_____________ 
 

Sign in Tid________ 

 

 Anestesiolog An-SSK Op-SSK USK Övrig personal 

Initiering      

Stannar upp      

 

Har följande bekräftats/kontrollerats: 

Patientidentitet    

Pat informerad och införstådd   

Operationsområde markerat/ej tillämpligt   

Säkerhetskontroll anestesi   

Kontroll/adekvat op-utrustning  

Allergi/överkänslighet   

Risk aspir./svårintub., utvärd. luftväg  

Blodgruppering   

BAS-test    

Ordinerade LKM getts   

Ordinerade prover tagits   

Nödvändiga RTG-bilder visas/ej tillämpligt  

Blåskontroll   

Kroppstemp   

Positionering enligt styrdokument  

 

 

Timeout Tid________ Knivstart________ 

 

 Anestesiolog An-SSK Kir Op-SSK USK Övrig personal 

Initiering       

Stannar upp       

 

Har följande bekräftats/kontrollerats: 

Presentation av operationslag     Ej tillämpligt  (samma op.lag) 

Patientidentitet   

Plats för incision   

Planerad operation/kritiska moment  

Antibiotika   

Funktionskontroll av op-utrustning  

Planerade preparat, prover   

Sterilitet bekräftad   

  



 

 

Sign out Tid________ 

 

 Anestesiolog An-SSK Kir Op-SSK USK Övrig personal 

Initiering       

Stannar upp       

 

Har följande bekräftats/kontrollerats: 

Vilket ingrepp har utförts   

OP-SSK slutkontroll genomförd  

Korrekt märkta och hanterade preparat    

Postoperativa ordinationer    

Lärdomar    

Problem med medicinteknisk utrustning   

 

 

 

Anteckningar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Checklista på op-sal  

  



 

 

Bilaga 7 

OBSERVATIONSPROTOKOLL, sjukhus 2 

 

Datum______ Observatör_____  Operation_____________ 

 
 

Sign in Tid________ 

 

 Anestesiolog An-SSK Op-SSK USK Övrig personal 

Initiering      

Stannar upp      

 

Har följande bekräftats/kontrollerats: 

Patientidentitet    

Pat informerad och införstådd   

Operationsområde markerat/ej tillämpligt  

Säkerhetskontroll anestesi   

Kontroll/adekvat op-utrustning  

Känd allergi   

Risk för aspiration/svårintuberad  

Blodgruppering   

BAS-test   

Ordinerade LKM getts, ex AB  

Ordinerade prover tagits   

Nödvändiga RTG-bilder visas/ej tillämpligt  

Blåskontroll   

 

 

 

Timeout Tid________ Knivstart________ 

 

 Anestesiolog An-SSK Kir Op-SSK USK Övrig personal 

Initiering       

Stannar upp       

 

Har följande bekräftats/kontrollerats: 

Presentation av operationslag   Ej tillämpligt  (samma op.lag) 

Patientidentitet   

Plats för incision   

Planerad operation/kritiska moment  

Korrekt positionering av patient   

Funktionskontroll av op-utrustning  

 

  



 

 

Sign out Tid________ 

 

 Anestesiolog An-SSK Kir Op-SSK USK Övrig personal 

Initiering       

Stannar upp       

 

Har följande bekräftats/kontrollerats: 

Vilket ingrepp har utförts   

OP-SSK slutkontroll genomförd  

Korrekt märkta och hanterade preparat   

Postoperativa ordinationer    

Lärdomar    

 

 

 

 

Anteckningar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Checklista på op-sal  

 


