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Abstrakt 

Bakgrund: Informationsöverföring sker kontinuerligt i den perioperativa vården. 

Det anses vara ett riskmoment när patient och information överförs till ny personal 

och vårdenhet. Kontinuitet, kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet uppnås genom 

att operationssjuksköterskan initierar och genomför adekvat informationsöverföring 

i samband med patientens kirurgiska ingrepp. 

Syfte: Var att belysa den perioperativa sjuksköterskans upplevelser av 

informationsöverföring, pre- och postoperativt.  

Metod: En litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt i enlighet med 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Resultatet baseras på analysen av tolv 

kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Resultatet påvisade att det fanns flertalet brister i den perioperativa 

informationsöverföringen och att den upplevdes som komplex. Resultatet 

redovisades i tre huvudkategorier; Utspridd och bristfällig information, 

Förutsättningar för informationsöverföring samt Människans inverkan på 

informationsöverföring.  

Slutsats: Många faktorer påverkar informationsöverföringen pre- och postoperativt 

utifrån den perioperativa sjuksköterskans upplevelser. Då medlemmar av det 

kirurgiska teamet inte alltid medverkar vid den postoperativa patientöverlämningen  

finns en risk för att kirurgisk information kan gå förlorad. När  

informationsöverföringen brister kan det ge upphov till negativa konsekvenser för 

patienten. 

Nyckelord 
Informationsöverföring, operationssjuksköterska, patientöverlämning, perioperativ 

sjuksköterska, perioperativ vård, upplevelser 

Tack 
Tack till alla som bidragit med stöd under uppsatsens gång. Ett speciellt tack vill 

författarna rikta till Ida Henriksson från Linnéuniversitetets bibliotek, som bidrog 

med stor kunskap vid databassökning.  



 

Abstract 

Background: The transfer of information within perioperative care, is a continuous 

process. When a patient, together with the relevant patient-information is transferred 

to a new carer and care unit, there is considered to be an element of risk involved. 

Continuity, quality, efficiency and patient safety will be achieved when the 

operating theatre nurse initiates and implements an adequate transfer of information, 

in connection with the patient’s surgical procedure. 

Aim: To illustrate how perioperative nurses experience the pre and postoperative 

transfer of information.  

Method: A systematic literature review in accordance with  Bettany-Saltikov and 

McSherry (2016).  The result is based on an analysis of twelve qualitative, scientific 

articles. 

Results: The study results demonstrate that there are several deficiencies during the 

transfer of perioperative information, and that it is perceived as complex. The results 

are presented in three main categories; Scattered and inadequate information, 

Prerequisites for information transfer and The human influence on information 

transfer.  

Conclusion: Based on the experiences of the perioperative nurses, there are many 

factors which influence the pre and postoperative transfer of information. As 

members of the surgical team do not always participate in the postoperative patient 

handover, there is a risk that surgical information may be lost. There can be negative 

consequences for the patient when the transfer of information is inadequate.  

 

Keywords: Experience, information transfer, patient handoff, perioperative care, 

perioperative nurse,  operating theatre nurse 
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1 Inledning 

Informationsöverföring och samverkan inom vården har varit en självklar del i 

författarnas tidigare arbete som sjuksköterskor. Under den första fältstudieperioden 

på operationsavdelning uppmärksammades det att operationssjuksköterskan sällan 

träffade patienten före operation och sällan närvarade vid patientöverlämningen till 

den postoperativa vårdavdelningen. Den information operationssjuksköterskan 

erhöll uppfattades till stor del komma från patientens journal. Denna 

iakttagelse väckte därför ett intresse att  utforska hur information förs över i den 

perioperativa vården.   

  

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård, beskrivs det att 

operationssjuksköterskan ska medverka i den perioperativa vårdkedjan. Denne ska 

planera, informera och samverka med andra aktörer som ingår i det perioperativa 

förloppet. Vidare ska operationssjuksköterskan genomföra adekvat 

informationsöverföring för att sträva efter kvalitet, patientsäkerhet och kontinuitet 

vid kirurgiska ingrepp (Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk 

sjuksköterskeförening [RFOP & SSF], 2011). Om operationssjuksköterskan 

inte deltar vid informationsöverföring finns det en risk att den kunskap 

operationssjuksköterskan har kring patientens perioperativa vård inte förmedlas. 

Detta kan resultera i att helhetsbilden kring patienten går förlorad. Om 

informationsöverföringen brister finns det risk att kvalité och kontinuitet i den 

perioperativa vården försämras, vilket kan påverka patientsäkerheten negativt. En 

litteraturstudie har valts för att sammanställa det aktuella forskningsläget inom 

området och belysa den perioperativa sjuksköterskans upplevelser av 

informationsöverföring, pre- och postoperativt. 

2 Bakgrund 

2.1 Perioperativ vård 
Ordet peri härstammar från grekiskan och betyder runt omkring. Perioperativ vård 

är ledning och organisering av det arbete som sker inom operationsavdelningens 

verksamhetsområde. Perioperativ vård är den vård som bedrivs runt omkring 

patientens operation och innefattar den pre-, intra- och postoperativa 

fasen.  Perioperativ sjuksköterska är benämningen på de specialistsjuksköterskor 

som arbetar i den perioperativa vården, det vill säga operations- och 

anestesisjuksköterskor (Lindwall & von Post, 2005). Deras ansvarsområde sträcker 

sig inte enbart i den intraoperativa fasen, utan omfattar även den pre- och 

postoperativa fasen. De ska sträva efter att skapa kontinuitet i den perioperativa 

vården (Lindwall & von Post, 2008). Den perioperativa sjuksköterskan är i grunden 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen  (RFOP & SSF, 

2011). I syfte att skapa ett gemensamt etiskt förhållningssätt för världens alla 

sjuksköterskor antogs en etisk kod av International Council of Nurses. Den första 

koden antogs 1953. Grundläggande ansvarsområden för legitimerade sjuksköterskor 

är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande för 
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patienten. Omvårdnaden ska ges med respekt för alla människors lika värde och ses 

som ett universellt behov (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017).   

 

Operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor har varsin 

kompetensbeskrivning som syftar till att beskriva deras yrkesroll, professionella  

kompetens och ansvarsområde (Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

[ANIVA] & Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2019; RFOP & SSF, 2011).  

Tillsammans har operations- och anestesisjuksköterskan ett ansvar för den 

perioperativa omvårdnaden samt skapa en trygg och säker vård för patienten och 

eventuella närstående. Den perioperativa sjuksköterskan har ett ansvar att planera, 

kritiskt reflektera och utvärdera den perioperativa vården. Denne har även ett ansvar 

att säkerställa patientens identitet, sidomarkering vid parigt organ samt ansvara för 

säker positionering av patienten inför operationen. Kompetensbeskrivningarna lyfter 

upp vikten av samarbete med alla medlemmar i operationsteamet (ANIVA & SSF, 

2019; RFOP & SSF, 2011).  

 

2.1.1 Patienten i den perioperativa vården 

I en litteraturstudie av Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson och von Vogelsang 

(2016) beskrivs det hur patienten vill bli bemött i den perioperativa vården. 

Patienten vill bli sedd som en hel människa, som en individ och inte enbart som 

patient eller ett objekt. De önskar att bli behandlade med värdighet och respekt. De 

vill känna sig betydelsefulla för den perioperativa sjuksköterskan och få individuellt 

anpassad och professionell vård. De perioperativa sjuksköterskorna tar patienterna 

och deras lidande på allvar genom att försöka lära känna dem och förstå varför de 

oroar sig inför kirurgin. För många patienter uppstår en rädsla för att tappa 

kontrollen när de är sövda och ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Det kan uppstå 

känslor av hjälplöshet och att vara beroende av andra (Arakelian et al.,  2016). I en 

intervjustudie av Ingvarsdottir och Halldorsdottir (2018) beskriver 

operationssjuksköterskor hur patienten förlorar kontrollen och blir helt beroende av 

medlemmarna i operationsteamet när denne är sövd. Vidare beskriver de hur de 

försöker infria detta ansvar, med respekt för patienten och dennes individuella 

behov (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018). I en svensk studie intervjuas patienter 

om deras upplevelser av att vara vakna under operation när de får regional anestesi. 

Patienterna återger att de kan uppleva att de har kontroll, samtidigt som de känner 

sig utelämnade. Patienten har svårt att se vilka som befinner sig inne på 

operationssalen på grund av kroppens position och drapering som skymmer sikten. 

När patienten inte har visuell kontroll över vad som händer inne på operationssalen 

upplever de att de lämnas utanför utan möjlighet att påverka sin situation. Patienten 

får förlita sig på personalen i operationssalen. Under regional anestesi upplever 

patienten att denne inte kan påverka sin kropp och ibland behandlas kroppen som ett 

objekt (Karlsson, Ekebergh, Mauléone, & Almerud Österberg, 2012). 

 

2.2 Operationssjuksköterskans yrkesansvar  
Specialiseringen mot operationssjukvård har funnits sedan 

sjuksköterskeutbildningens start på 1850-talet (RFOP & SSF, 2011). 
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Operationssjuksköterskan ska ansvara för aseptik, instrumentering, 

preparathantering samt infektion- och komplikationsförebyggande åtgärder i 

samband med behandling, operationer och undersökningar av patienter 

(Högskoleförordning, SFS 1993:100).  
 

Operationssjuksköterskan ska skydda patientens kropp och se till att patienten inte 

utsätts för risker (Blomberg, Bisholt, & Lindwall, 2018). Operationssjuksköterskan 

har en specifik kunskap i topografisk anatomi (Blomberg et al., 2018; Blomberg, 

Bisholt, Nilsson, & Lindwall, 2015). Operationsteamet ansvarar gemensamt för att 

positionera patienten utifrån dennes individuella behov för att undvika tryck- och 

nervskador (Blomberg et al., 2018; Blomberg et al., 2015; Kelvered, Öhlén, & 

Gustafsson, 2012). Operationssjuksköterskan ansvarar för att de kirurgiska 

instrumenten fungerar och att inget material oavsiktligt lämnas kvar i patienten 

(Blomberg et al., 2015; Kelvered et al., 2012). Postoperativa infektioner förebyggs 

genom att operationssjuksköterskan övervakar steriliteten på operationssalen 

(Blomberg et al., 2015). De eftersträvar god sårläkning, återhämtning och bra 

kirurgiskt resultat genom att upprätthålla god hygien, aseptisk miljö, en säker barriär 

(Kelvered et al., 2012), och normal kroppstemperatur (Blomberg et al., 

2015; Kelvered et al., 2012).  
 

Operationssjuksköterskan ska arbeta personcentrerat (RFOP & SSF, 2011). I 

den perioperativa kontexten innefattar personcentrerad vård att respektera patienten 

som en unik individ med de särdrag och önskningar som det innefat tar. Patienten 

ska ges möjlighet till delaktighet (Arakelian et al., 2016; RFOP & SSF, 2011). I 

mötet med patienten kartlägger operationssjuksköterskan önskemål, behov och 

problem (Blomberg et al., 2015), men även patientens sårbarhet (Kelvered et al., 

2012). Personcentrerad vård innefattar att patienten har tillgång till sin egen 

sjuksköterska som är närvarande både fysiskt och emotionellt genom 

hela den perioperativa processen och därmed ansvarar för att patienten inte blir 

lämnad ensam (Arakelian et al., 2016). Genom att skapa en trygg och individuell 

atmosfär vill operationssjuksköterskorna att patienten ska känna välbefinnande i den 

högteknologiska miljön på operationssalen (Kelvered et al., 2012).  

 

Enligt operationssjuksköterskornas kompetensbeskrivning (RFOP & SSF, 2011) 

behöver operationssjuksköterskan kompetens inom informations och 

kommunikationsteknologi då den perioperativa vården stöds av sådana 

system. Denne ska samverka med andra aktörer i det perioperativa vårdkedjan 

genom att planera, konsultera och informera. Kontinuitet, kvalitet, effektivitet och 

patientsäkerhet uppnås genom att operationssjuksköterskan initierar och genomför 

adekvat informationsöverföring i samband med patientens kirurgiska ingrepp 

(RFOP & SSF, 2011). För att kunna guida patienten genom den perioperativa 

vården behöver operationssjuksköterskan förbereda sig genom att få korrekt och  

pålitlig information (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018).   

 

2.3 Informationsöverföring inom hälso- och sjukvård 
Information innefattar innehållet i meddelanden som överförs vid muntlig eller 

skriftlig kommunikation (Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2014). 
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Kommunikation kan definieras som ett utbyte av tecken eller signaler, mellan två 

eller flera parter. Alla tecken och signaler kräver tolkning, vilket inte utförs på 

samma sätt av olika individer. Kommunikation kan bidra till att människor kommer 

närmare varandra eller att avstånd skapas. Professionell kommunikation är den 

kommunikation som hör till ett yrke, en profession. När det handlar 

om vårdpersonal, innefattar det både kommunikationen med patient och kollegor 

samt andra yrkesutövare (Eide & Eide, 2009). Informationsöverföring kan ses som 

ett samlat begrepp som innefattar kommunikation och hantering av dokument. 

Dokument som hanteras inom vården innefattar bland annat journaler, provsvar, 

remisser, läkemedelsordinationer och epikriser. Brister i informationsöverföringen 

uppstår ofta mellan olika team, professioner, vårdenheter och mellan personal och 

patient. Dessa brister kan ge negativa konsekvenser för patienten. 

Informationsöverföringen brister ofta vid journalföring, remisshantering och vid 

röntgen- och provsvar. De rådande dokumentationskraven i hälso- och sjukvården 

resulterar i stora mängder information i patientjournalen, vilket kan göra det svårt 

att överblicka informationen och viktig information kan bli svårtillgänglig (IVO, 

2014). 

Informationsöverföring inom hälso-och sjukvården sker skriftligt och verbalt 

(Dyrholm Siemsen et al., 2012; Matic, Davidson, & Salomonson, 2010). När en 

patient vårdas inom hälso- och sjukvården ska en personlig journal upprättas och 

dess syfte är att uppnå en god och säker vård (Patientdatalagen, SFS 2008: 355). 

Deltagarna i Dyrholm Siemsen et al. (2012) intervjustudie berättar om inkompatibla 

och otillgängliga IT- system som inte underlättar patientöverlämningen. Uppemot 

15 olika lösenord används för att få tillgång till databaser som behövs för att 

behandla patienten. Det finns även svårigheter i att använda den elektroniska 

läkemedelsmodulen (Dyrholm Siemsen et al., 2012). Matic et al. (2012) beskriver 

att elektroniska processer alltmer ses som en lösning på utmaningar inom överföring 

av information. Det eftersöks elektroniska verktyg som stöd till att förbättra de 

kliniska patientöverlämningarna. Potentiella fördelar med dessa verktyg beskrivs 

vara att de kan bidra till att tvetydigheten minskar, ökad effektivitet och att verbalt 

kommunicerad information kan jämföras mot de elektroniska verktygen för att 

uppnå överensstämmelse. Fördelarna med elektroniska verktyg beror dock på 

kvalitén på programmen och dess design (Matic et al., 2012).  

 

2.3.1 Patientöverlämningar inom hälso- och sjukvård 

Patientöverlämning defineras följande av Svenska MeSH “The transferring of 

patient care responsibility from one health-care professional to another” 

(Karolinska Institutet, 2018). Inom hälso- och sjukvården sker patientöverlämningar 

rutinmässigt, vilket är en central del för att upprätthålla kontinuitet i patientens vård 

(Matic et al., 2010). Ett utav de mest kritiska momenten gällande patientsäkerhet är 

när patienten och information förs över till ny personal (IVO, 2014). Enligt 

patientdatalagen (SFS 2008:355) ska informationshanteringen vara organiserad på 

ett sådant sätt att patientsäkerhet och god vårdkvalitet uppnås. Matic et al. (2010) 

återger i sin litteraturstudie att patientöverlämningar ofta är ostrukturerade, 

informella och innehåller felaktigheter. När det saknas struktur finns det en 

potentiell risk att subjektiv och irrelevant information överförs i samband med 
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rapporteringen vid patientöverlämningen. Det är betydelsefullt att information som 

överförs är giltig, pålitlig och objektiv, då den används för att fatta kliniska beslut. 

Genom att införa ett standardiserat sätt att rapportera information finns det 

möjlighet för personalen att ha gemensamma förväntningar på vad som ska 

kommuniceras (Matic et al, 2010). I en intervjustudie genomförd i Danmark 

intervjuas olika professioner gällande centrala faktorer som anses påverka 

patientsäkerheten vid patientöverlämningar. Två utav dessa faktorer är information 

och kommunikation. Deltagarna definierar kommunikation som utbyte eller flöde av 

skriftlig eller verbal information från en person till en annan, från sändare till 

mottagare. I studien framkommer det att det finns brister i den skriftliga och verbala 

informationsöverföringen i form av oklarheter eller total avsaknad av information. 

Detta beskrivs i sin tur resultera i situationer där patienten utsattes för risker 

(Dyrholm Siemsen et al., 2012). 

 

2.3.2 Informationsöverföring och patientöverlämning i perioperativ vård 

Enligt Blomberg et al. (2015) vill operationssjuksköterskor få möjlighet att lära 

känna patienten som en person via informationen som finns tillgänglig i patientens 

journal (Blomberg et al., 2015). Det kan förekomma brister i dokumentationen i den 

perioperativa vården. Både perioperativa sjuksköterskor och kirurgers 

dokumentation kan upplevas bristfällig. Bristerna återfinns i operationsberättelser, 

läkemedelsordinationer och dokumentation avseende utförda 

patientsäkerhetsåtgärder. Det förekommer att kirurger utelämnar uppgifter om 

planerade postoperativa åtgärder, kirurgiska resultat och komplikationer i 

dokumentationen. Kirurgens anteckningar kan även vara svåra att läsa och innehålla 

förkortningar (Braaf, Manias, & Riley, 2011). 

Milby, Böhmer, Gerbershagen, Joppich och Wappler (2013) påvisar att 

informationsöverföring i samband med rapportering från operationssalen till 

postoperativ avdelning ofta är inkomplett. Viss information rapporteras frekvent 

medan annan information rapporteras mer sällan. Exempel på information som ofta 

förs fram är patientens namn, vilket kirurgiskt ingrepp som utförts samt 

cirkulatorisk instabilitet under ingreppet. Information som ofta utelämnas i 

rapporteringen är exempelvis allergier, postoperativ smärtbehandling och 

antibiotikabehandling (Milby et al., 2013). Randmaa, Mårtensson, Engström 

och Swenne (2015) studerar i sin observationsstudie 73 patientöverlämningar från 

operationssal till den postoperativa avdelningen. Syftet var att studera hur mycket 

informationsmottagaren på den postoperativa avdelningen kom ihåg av 

rapporteringen och vilka faktorer som påverkar detta. Under 77% av 

observationerna förekommer det störningsmoment. Ljud från patientens 

övervakningsutrustning är det mest frekventa störningsmomentet. Vid 30% av 

observationerna är den som lämnar information sysselsatt med andra arbetsuppgifter 

som exempelvis skriva anteckningar i journalen och kontrollera infusioner. Det 

uppskattas att mottagaren endast kommer ihåg hälften utav informationen från den 

muntliga rapporteringen. När rapporteringen saknar struktur och upplevs för lång 

kommer mottagaren av information ihåg mindre (Randmaa et al., 2015). Nagpal et 

al. (2013) visar i sin studie att bristande kommunikation vid rapportering ökar risken 
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för att arbetsuppgifter utförs fel. Studien visar även att kirurgisk information riskerar 

att inte rapporteras när överföringen av information sker ostrukturerat.    

3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen i litteraturstudien bygger på vårdvetenskaplig grund 

och utgår från det vårdvetenskapliga begreppet lidande och den perioperativa 

dialogen. 

3.1 Lidande 
Eriksson (2015) menar att lidande är en ofrånkomlig del av det mänskliga livet, att 

leva är bland annat att lida. Lidandet är helt och hållet ont och har ingen mening. 

Genom att genomgå lidande kan däremot människan tillskriva det mening. Lidandet 

är en kamp mellan det onda och det goda.  Det är en kamp för människans värdighet 

och dennes frihet att vara människa. Varje människas lidande är unikt. Lusten  är 

motsatsen till lidandet, det goda. I lidandet tas något definitivt ifrån oss, konkret 

eller symboliskt. I lidandet finns sorgen över det som har förlorats eller det som 

håller på att förloras.  Människan försöker lindra sitt lidande oberoende av vad 

som orsakat det. Denne för en kamp för att befria sig från det outhärdliga lidandet 

eller försöka försona sig med det. Lidandet är i sitt djupaste väsen ett döende. I 

“döendet” kan nytt liv uppstå, genom försoning. När människan går igenom lidandet 

och livet segrar, har lidandet blivit en kraftkälla till nytt liv. Om detta inte uppnås, 

sker istället ett stilla döende, där lidandet utplånar människan som hel person och 

hel människa. Lidandet leder därmed till att människas förändras eller 

upplöses.  Oftast orsakas lidandet av andra människor. Att ansvara för en annan 

människa innebär att inte förorsaka den något lidande. Vid lidande kränks alltid den 

andra personens värdighet och den bekräftas inte som fullvärdig människa. När 

lidandet hos en människa inte bekräftas resulterar det ofta i ett ökat lidande. Att 

däremot bekräfta lidandet innebär en tröst, att bli sedd och inte bli övergiven 

(Eriksson, 2015).  

 

Lindwall och von Post (2013) beskriver hur patienten i den perioperativa vården är 

en lidande människa som har blivit förråd av sin egen kropp och som därför måste 

genomgå kirurgi. Patientens kropp i den perioperativa vården utkämpar en ständig 

kamp för att bevara människan som en enhet och strävar efter att bli hel igen. I 

samband med operationen förlorar patienten kontrollen över sin kropp och måste 

överlämna kontrollen över kroppen till andra. Känslan av att förlora makten, 

kontrollen över kroppen och dess funktioner under operationen är ett lidande för 

patienten. Lidande för patienten i den perioperativa vården kan även vara rädsla för 

det okända, vara beroende av andra, att uttryck för smärta misstros, vakna upp under 

operationen eller inte vakna upp efter operationen. Patienten utsätts för lidande om 

kroppen behandlas på ett vårdslöst sätt eller lämnas naken under den preoperativa 

förberedelsen. Personalen kan även orsaka patienten lidande om de är otrevliga mot 

patienten eller de bråkar och tillrättavisar varandra inför patienten. Patienten måste 

genomlida denna typ av lidande då det är omöjligt för denne att lämna situationen 

(Lindwall & von Post, 2013). 
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3.2 Den perioperativa dialogen 
Den perioperativa dialogen är det vårdande som anestesi- och 

operationssjuksköterskan utför i samband med patientens operation. Vårdandet 

innefattar de samtal som den perioperativa sjuksköterskan har med patienten i den 

pre-, intra-, och postoperativa fasen, samt de behandlingar som utförs (Lindwall & 

von Post, 2005). Den perioperativa dialogen ska ses som en idealmodell, som utgör 

en grund för den perioperativa vården. Den innehåller omvårdnadsprocessens alla 

steg; analys av data, planering, genomförande och utvärdering (Lindwall & von 

Post, 2008; Lindwall & von Post, 2009). Mänsklig värdighet ligger till grund för den 

perioperativa dialogen (Lindwall & von Post, 2013) och dess syfte är att skydda 

patientens värdighet, lindra patientens lidande och skapa välbefinnande (Lindwall & 

von Post, 2008; Rudolfsson, 2010). 

 

Den perioperativa dialogen bidrar till kontinuitet i det perioperativa vårdarbetet. 

Kontinuiteten erbjuder sjuksköterskan en möjlighet att vaka över och bevara 

patientens värdighet under den perioperativa processen samt en möjlighet att lindra 

patienten oro och rädsla inför kommande ingrepp (Lindwall & von Post, 2008). 

Kontinuiteten ger patienten förutsättningar att känna tillit i den utelämnande 

situation som en operation kan innebära och våga överlämna sig själv och sin kropp 

i sjuksköterskans trygga händer (Lindwall & von Post, 2008; Rudolfsson, 2010).  

4 Problemformulering  

Informationsöverföring sker kontinuerligt i den perioperativa vården. I 

operationssjuksköterskans ansvarsområde ingår det att samverka och överföra 

adekvat information. Genom adekvat informationsöverföring främjas kontinuitet, 

kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet. Ett riskmoment gällande patientsäkerheten 

är när patienten och patientinformation lämnas över till ny personal. 

Patientöverlämningar mellan personal och olika vårdenheter sker frekvent i den 

perioperativa vården. Operationsteamet tar emot patienten från den preoperativa 

avdelningen och lämnar sedan över patienten till den postoperativa avdelningen 

efter avslutad operation. I samband med patientöverlämning finns det en risk att 

information som är betydelsefull försvinner och helhetsbilden av patientens 

situation går förlorad. Om information inte når fram kan planerade insatser för 

patienten utebli. Detta kan resultera i sämre vårdkvalitet och ge upphov till ett 

lidande för patienten. För att skapa kontinuitet för patienten kan yrkesutövande ske 

utifrån den perioperativa dialogen och därigenom ges möjlighet att lindra patientens 

oro och rädsla.  

 

Operationssjuksköterskan har ett nära samarbete med anestesisjuksköterskan i den 

perioperativa vården. I litteraturen förekommer dessa två specialiteter 

tillsammans under benämningen perioperativa sjuksköterskor. Författarna har därför 

valt att utgå från den perioperativa sjuksköterskans perspektiv för att inte gå miste 

om relevant kunskap som finns inom det valda problemområdet.   
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5 Syfte  

Syftet var att belysa den perioperativa sjuksköterskans upplevelser av 

informationsöverföring, pre- och postoperativt.   

6 Metod 

6.1  Design 
Studiens design är en litteraturstudie med systematisk datainsamling och analys i 

enlighet med Bettany-Saltikov och McSherry (2016), med en induktiv ansats.  

Induktiv ansats innebär att fenomenet studeras förutsättningslöst för att senare 

kunna beskrivas på ett så korrekt sätt som möjligt (Priebe & Landström, 2017). 

Litteraturstudie valdes för att sammanställa det befintliga kunskapsläget inom det 

valda området.  

En systematisk litteraturstudie identifierar forskning av hög kvalitet för att 

syntetisera all forskningsevidens som är relevant utifrån den specifika 

frågan (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Den karaktäriseras av att sökning 

av litteratur, urval och kvalitetsgranskning sker på ett systematiskt tillvägagångssätt. 

Alla delar ska redovisas tydligt (Rosén, 2017). För att kunna dra slutsatser av en 

systematisk litteraturstudie måste det finnas tillräckligt många studier av hög 

kvalitet inom det området som ska studeras (Forsberg & Wengström, 

2016). En systematisk litteraturstudie är en omfattande forskningsmetod för att 

begränsa förekomsten av systematiska fel,  bias (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016).   

 

6.2 Urval 
Inklusion- och exklusionskriterier ska vara fastställda och tydliga innan den 

systematiska litteratursökningen påbörjas.  När upplevelser studeras ska 

litteratursökningen huvudsakligen inkludera kvalitativa artiklar (Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016).    

 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara av kvalitativ design eller 

studier som innehöll kvalitativa delar i sitt resultat (mixad metod). Artiklar med 

mixad metod inkluderades endast då det tydligt gick att särskilja den kvalitativa 

delen från den kvantitativa delen i artikelns resultat. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 2010- 2020 och vara publicerade på engelska för att 

inkluderas. Ytterligare ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara publicerade 

i en vetenskaplig peer reviewed granskad tidskrift. Artiklarna från tidskrifterna som 

framkom vid sökning i PubMed kontrollerades avseende peer reviewed granskning 

via Ulrichsweb. I Cinahl användes peer reviewed som avgränsning vid sökning. 

Endast forskning som var relevant utifrån studiens syfte (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017) och besvarade frågan som skulle 

studeras inkluderades i litteraturstudien (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).   
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Exklusionskriterier var artiklar med kvantitativ design, icke engelskspråkiga, 

artiklar som ej besvarade studiens syfte, artiklar med låg kvalitet, publiceringsdatum 

före 2010 och artiklar ej publicerade i en peer reviewed granskad tidskrift. Inga 

artiklar exkluderades på grund av peer reviewed granskningen eller efter 

kvalitetsgranskning, då samtliga artiklar uppfyllde dessa kriterier.    

 

6.3 Datainsamling 
Population, Exposure, Outcomes, modellen (PEO) används för att besvara 

kvalitativa frågeställningar och identifierade meningsbärande sökord. Ytterligare 

kan T läggas till (PEO-T). T motsvarar type, vilket står för vilken studiedesign som 

ska inkluderas (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016), se tabell 1. PEO har använts 

systematiskt vid litteratursökningarna för att identifiera relevanta sökord, se tabell 1.  

 

 

Tabell 1. Exempel på sökord enligt PEO-T 

PEO-T Vad PEO-T motsvarar Exempel på sökord 

P- Population Perioperativa sjuksköterskor Perioperative nursing, perioperative 

care, Operating theatre nurse, Scrub 

Nurse, Operating Room Nursing 

E- Exposure Informationsöverföring Patient handoff, Hand off, Information 

transfer, Handover, Patient Transfer, 

Transitional care, Health Information 

Exchange, Electronic Data interchange, 

PACU 

O- Outcome De perioperativa 

sjuksköterskornas 

upplevelser 

Experience, Perspective, 

Interprofessional relations, 

Communication, Communication 

Barriers Teamwork 

T- Type Kvalitativa studier, eller 

studier med kvalitativa delar 

i sitt resultat 

 

 

Blocksökning kan användas som sökstrategi vid litteratursökning (SBU, 2017).  

Sökorden som identifierades med hjälp av PEO, kategoriserades i 3 olika block. 

Varje bokstav i PEO motsvarade ett block, se bilaga 3 och bilaga 4. SBU (2017) 

beskriver att varje block först söks separat och sedan i kombination med varandra 

(SBU, 2017). Vid databassökning kan en bibliotekarie hjälpa till (Forsberg 

& Wengström, 2016; Rosén, 2017). Författarna hade möte med bibliotekarie 

från Linnéuniversitetets bibliotek. Bibliotekarien visade hur blocksökning via PEO 

kunde genomföras. SBU (2017) beskriver att databassökningarna ska genomföras i 

minst två databaser för att bli tillräckligt omfattande (SBU, 2017). 
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Databassökningarna genomfördes i Cinahl och PubMed. PubMed innehåller 

huvudsakligen medicinska vetenskapliga tidskrifter inom medicin, omvårdnad och 

odontologi. Cinahl innehåller bland annat vetenskapliga tidskrifter, monografier och 

doktorsavhandlingar inom omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi (Forsberg 

& Wengström, 2016). Utifrån studiens syfte ansågs dessa två databaser vara 

lämpliga att använda vid litteratursökningen.  

Merparten av alla artiklar som läggs in i en databas kategoriseras med hjälp av 

indexeringsord. Indexeringsorden kommer från databasens hierarkiska ordlista, 

tesaurus. Tesaurus i PubMed benämns MeSH (SBU, 2017). Cinahls tesaurus 

benämns Cinahl Headings (Polit & Beck, 2016[2017]). Indexeringsorden skiljer sig 

åt mellan de olika databaserna (SBU, 2017) och sökningarna måste därför anpassas 

efter databasen (SBU, 2017; Rosén, 2017). Sökord, termer och synonymer 

kombinerades med de booleska operatorerna. För att skapa block och utvidga 

resultatet inom blocket användes operatorn OR. Mellan blocken användes operatorn 

AND (SBU, 2017). Databassökning redovisas i bilaga 3 och bilaga 4. 

När litteratursökningen var genomförd skedde urvalet av vilka artiklar som skulle 

inkluderas i resultatet i två steg. Det första steget innefattade att läsa artikelns titel 

och abstract utifrån studiens syfte. Detta skedde systematiskt utifrån inklusion- och 

exklusionskriterierna. Andra steget innefattade att läsa de valda artiklarna i sin 

helhet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).   

Databassökningen kompletterades även med en manuell sökning. Manuell sökning 

innebär att de framkomna artiklarnas referenslistor studeras för att identifiera fler 

relevanta artiklar som eventuellt inte framkommit vid databassökningen (Forsberg 

& Wengström, 2016; Polit & Beck, 2016[2017]). Genom den manuella sökningen 

identifierades två artiklar: Nagpal et al., 2010 samt Randmaa, Engström, Swenne 

och Mårtensson, 2017.  

 

6.4 Kvalitetsgranskning 
Att kvalitetsgranska artiklar har till syfte att bedöma i hur stor utsträckning 

studieresultatet beror på bias (SBU, 2017). Bettany-Saltikov och McSherry (2016) 

ger som förslag att kvalitetsgranskning kan genomföras med Caldwell, Henshaw 

och Taylors (2011) granskningsmall, se bilaga 1. Granskningsmallen kan användas 

för att granska både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Den kvalitativa delen av 

granskningsmallen innehåller 18 frågor (Caldwell et al., 2011). Bettany-Saltikov 

och McSherry (2016) föreslår att de 18 frågorna ska poängsättas enligt följande:  

Nej = 0, Delvis= 1, Ja = 2. Maximalt antal poäng är 36 poäng. Ju högre poäng 

artikeln får vid granskning ju högre kvalitet anses artikeln ha. Artiklar med mindre 

än 20 poäng kan anses ha låg kvalitet, och ska därför exkluderas (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016). Inga artiklar exkluderades då samtliga granskade artiklar hade 

över 20 poäng. Artiklarnas poäng redovisas i artikelmatrisen, se bilaga 5. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes gemensamt av författarna.  
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6.5 Dataanalys 

Data extraherades och analyserades ur de inkluderade artiklarna resultat 

enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Metoden innehåller nio steg. 

och samtliga steg genomfördes gemensamt av författarna. Första steget innefattade 

att artikelns resultat lästes upprepade gånger. Detta för att erhålla en djupare 

förståelse. Genom första steget menar Bettany-Saltikov och McSherry (2016) att det 

skapas en medvetenhet om ”den levda världen” hos studiedeltagarna och möjlighet 

ges att se saker från deras perspektiv. Det andra steget innefattade en genomgång 

av forskningsfrågan och teman som framkom kodades. Kodningen genomfördes 

genom att teman ströks under med färg. Olika färger användes för varje kod som 

framkom. I det tredje steget klipptes färgkoderna ut och kategoriserades till 

meningsbärande enheter. Varje artikel fick ett nummer för att klargöra vilken 

färgkod som tillhörde respektive artikel. Det fjärde steget innefattade öppen 

kodning. Under detta steg identifierades så många rubriker som möjligt för att 

beskriva alla aspekter av innehållet. Överflödig information som inte var relevant 

utifrån ämnet uteslöts. I det femte steget grupperades samtliga rubriker som 

framkommit in under övergripande rubriker. Rubriker som bedömdes tillhöra 

samma kategorier grupperades tillsammans, vilket resulterade i mindre antal och 

bredare kategorier. Under det sjätte steget genomarbetades de nya breda 

kategorierna och liknande rubriker togs bort. Under det sjunde steget beskriver 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) att en utomstående kollega ska granska 

kategorierna. Detta för att se om samma kategorier framkommer och genomföra 

eventuella justeringar för att undvika bias. Detta steg genomfördes genom att 

resultatet och dataanalysen diskuterades under handledningstillfällena. Dock skedde 

detta på en mer generell nivå. Det åttonde steget innefattade att läsa artiklarnas 

resultatdel och försäkra sig om att huvudkategorierna och underkategorier täckte in 

all relevant data som hade extraherats. Detta steg innefattade även att göra de 

ändringar som ansågs nödvändiga. Det nionde steget innefattade att genomföra 

samma tillvägagångsätt för de resterande artiklarna som skulle inkluderas i studien. 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Se tabell 2 för exempel på analysprocessen. 

 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) beskriver hur resultatet sedan presenteras i 

huvudkategorier och underkategorier. Huvudkategorier och underkategorier 

skapades genom att liknande kategorier från de analyserade artiklarna 

sammanfördes. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen, enligt Bettany-Saltikov & McSherry (2016) 

Artikel/ 

sida/rad/

kolumn 

Meningsbärande enhet Öppen kodning Kod/ 

Kategori 

Under-

kategori 

Huvud-

kategori 

Sandelin 
et al., 

2019 
 

s. 2638- 

2639 
 
Rad: 21-

23/ 
1-26 
 
Höger 

kolumn/ 
vänster 
kolumn 

Operationssjuksköterskor uttrycker en önskan 
om att ta del av information om patienten och 

det kirurgiska ingreppet i god tid inför varje 
operation. Detta för att kunna anpassa vården 

utefter patientens specifika behov. 

Operationssjuksköterskorna beskriver hur det är 
svårt att förbereda sig då det alltid finns en risk 
att de flyttas till en annan patientens operation. 

Detta resulterade i att många valde att inte ta 
del av patientens information förrän det var 
bekräftat vilken patienten de skulle ha och 
patienten redan var på väg till operationssalen. 

Vilket i sin tur resulterade i att de inte hade en 
chans att förbereda sig fullt ut inför 
operationen. 

Önskemål om att ta 
del av information i 

god tid för att ha 
möjlighet att planera 

vården. 

Arbetsförhållanden 
som påverkar 
möjligheten att ta del 

av information i tid. 

Förutsättningar i 
arbetsmiljön för 

att ta del av 
information. 

Arbets-
miljöns  

påverkan på 
informations-

överföring. 

Förutsättningar  
för 

informations-
överföring. 

Reine et 

al., 2019 
 
s. 670- 
671 

 
Rad: 30-

44 
/1-19 

 
Höger 
kolumn/ 
vänster 

kolumn 

Deltagarna i studien framhåller vikten av att 

flera olika specialiteter närvara vid 
patientöverlämningen postoperativt för att öka 
kvaliteten på överlämnandet. ” I have worked in 
hospital where OR nurses transfer (join the 

team transferring the patient to the PACU) and 
in hospitals where they don´t. For postoperative 

care and for patient safety it feels better when 
they transfer, as they can give the report on the 

surgery” (less experiences nurse anaesthetic).  

Viktigt att olika 

professioner deltar i 
överföringen av 
information för 
kvaliteten på 

patientöverlämningen. 
Olika professioner har 

olika fokus.   

Professionens 

påverkan på 
överföring av 
information.  

Informations- 

överföringens 
påverkan av 
profession och 
personliga 

egenskaper.  

Människans 

inverkan på 
informations-
överföring.  

Calleja et 
al., 2016 
 

s. 2867 
 
rad: 5-17 
 

Vänster 
kolumn 

Beskriver hur personalen får information ifrån 
olika källor och hur de får sätta samman bitarna 
för att skapa en helhetsbild som de kan fatta 

beslut utifrån. 
 
”You are never getting the same information 
from the same spot. It´s from varying areas” 

Olika källor till 
information. 
Personerna får samla 

information och sätta 
samman dem till en 
helhet.   

Sätta samman 
information från 
olika källor. 

Problematiskt 
att skapa sig 
en helhetsbild. 

Utspridd och 
bristfällig 
information. 
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6.6 Forskningsetiska övervägande 
Etiska överväganden togs i beaktande när den systematiska litteraturstudien 

genomfördes. I Caldwell et al. (2011) granskningsmall finns en fråga som berör 

etiska aspekter. Om etiska aspekter inte behandlades i artikeln resulterade det i lägre 

poäng vid kvalitetsgranskning. Ingen artikel exkluderades relaterat till brister på 

etiskt övervägande, då samtliga artiklar förde ett etiskt resonemang. Etiskt 

förhållningssätt inom forskning handlar om att forskningen har god kvalitet och att 

undvika forskningsoredlighet (Polit & Beck, 2016[2017]). Urval och granskning har 

skett systematiskt enligt en given metod för att undvika bias. Samtliga artiklar som 

har besvarat studies syfte och uppfyller inklusionskriterier inkluderades i studiens 

resultat. Ingen exklusion har skett på grund av artiklarnas innehåll. 

 

World Medical Association (2013) har utvecklat Helsingforsdeklarationen som en 

etisk princip för medicinsk forskning som involverar människor. Riskerna för att få 

fram ny kunskaps mäts mot studiedeltagarnas hälsa och intressen. Om riskerna är 

högre än nyttan ska studien inte fortgå (World Medical Association, 2013). I en 

systematisk litteraturstudie undersöks befintlig forskning och frågorna ställs till 

litteraturen och inte fysiska personer (Forsberg & Wengström, 2016).   

En etisk egengranskning av litteraturstudien har genomförts (Etikkommittén Sydost, 

2020), se bilaga 2. Efter genomförd egengranskning bedömde författarna att ingen 

kontakt behövdes tas med Etikkommittén Sydost enligt deras uppsatta riktlinjer. 

Utifrån risk-nyttoförhållandet bedömdes nyttan överväga risken, då litteraturstudien 

bygger på redan publicerat material. 

7 Resultat 

Dataanalysen gav upphov till tre huvudkategorier och sju underkategorier som 

bildade studiens resultat. Huvudkategorierna var; Utspridd och bristfällig 

information, Förutsättningar för informationsöverföring samt Människans inverkan 

på informationsöverföring, se tabell 3. 

Tabell 3. Presentation av samtliga huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategori 
→  

Utspridd och 

bristfällig 

information 

Förutsättningar för 

informationsöverföring 

Människans inverkan på 

informationsöverföring 

Underkategori 
→  

Problematiskt 

att skapa sig 

en helhetsbild 

Arbetsmiljöns påverkan 

på 

informationsöverföring 

Informationsöverföringens 

påverkan av profession 

och personliga egenskaper 

Underkategori 
→  

Brister i 

skriftlig 

information 

och avsaknad 

av muntlig 

information 

Avsaknad och önskan 

om struktur  

Olika teamkonstellationer 

Underkategori 
→  

  Patienten påverkar och 

påverkas 
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7.1 Utspridd och bristfällig information  
Information som krävdes för att ge patienten vård var inte samlad och behövde 

inhämtas från olika källor för att kunna skapa sig en helhetsbild. Informationen 

kunde finnas, men vara ofta svårtillgänglig eller saknades helt. 

Informationsöverföring kunde ske både muntligt och skriftligt. Tanken var att 

patientens journal skulle vara huvudkälla till information, men dokumentationen 

beskrevs av många som bristfällig. Det beskrevs att det kunde uppstå problem när 

den muntliga kommunikationen helt ersattes av skriftlig. Brister i 

informationsöverföringen ansågs påverka patientens möjlighet till god vård. 

 

7.1.1 Problematiskt att skapa sig en helhetsbild 

En brist som beskrevs av de perioperativa sjuksköterskorna och övrig personal i 

teamet var att informationen om patienten inte fanns samlad. Detta ansågs 

problematiskt då det försvårade planering och beslut kring patientens vård (Calleja, 

Aitken, & Cooke, 2016; Malley & Young, 2017; Wong et al., 2011). Det beskrevs 

också att betydelsefull patientinformation kunde finnas, men att den ofta var 

svårtillgänglig (Malley & Young, 2017; Wong et al., 2011). Information kunde även 

saknas helt (Wong et al., 2011). Exempel på information som kunde missas att föras 

vidare från preoperativ avdelning till personalen på operationssalen var allergier, 

(Nagpal et al., 2010; Nagpal et al., 2012) samsjuklighet (Nagpal et al., 2010) och 

information kring läkemedel som patienten haft före operationen (Nagpal et al., 

2012). Detta kunde resultera i att viktiga preoperativa förberedelser uteblev, vilket 

potentiellt kunde påverka patientsäkerheten (Nagpal et al., 2010; Nagpal et al., 

2012). Planeringen för den postoperativa smärtlindringen var exempel på 

information som kunde gå förlorad vid ostrukturerad postoperativ rapportering 

(Nagpal et al., 2010). Den postoperativa rapporteringen ansågs fallera då all 

information inte gick fram. Detta ansågs bero på att informationen inte var samlad, 

var inkomplett eller att den var för omfattande. Informationsöverföringen upplevdes 

då som inkonsekvent och osystematisk (Nagpal et al., 2010; Nagpal et al., 2012). 

Det uttrycktes att det var tidskrävande att läsa all informationen för att kunna skapa 

sig en helhetsbild (Malley & Young, 2017). Att ha en central källa där all relevant 

information var samlad ansågs kunna förebygga brister i informationsöverföringen 

(Nagpal et al., 2012; Wong et al., 2011). Genom att integrera och föra samman 

information kunde operationssjuksköterskorna identifiera och stänga de luckor som 

uppstod. Detta genomfördes för att kunna ge patenten en god vård (Sandelin , 

Kalman, & Gustafsson, 2019).   

 

7.1.2 Brister i skriftlig information och avsaknad av muntlig information 

Kommunikationsbrister kunde uppstå när patienten förflyttades mellan olika 

vårdenheter. De var ofta relaterade till inadekvat skriftlig, verbal eller elektronisk 

kommunikation (Malley, Kenner, Kim, & Blakeney, 2015). En brist i 

informationsöverföringen beskrevs vara när muntlig kommunikation helt ersattes av 

skriftlig information och den skriftliga informationen bedömdes vara inkomplett 
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(Braaf, Riley, & Manias, 2015; Sandelin et al., 2019). Brister i den skriftliga 

informationen kunde bestå av att den var inaktuell, oläslig, inkorrekt eller 

otillräcklig. Olika informationskällor kunde innehålla motstridig information om 

samma fenomen. Detta kunde exempelvis gälla vilken sida av kroppen det  

kirurgiska ingreppet skulle utföras på (Braaf et al., 2015). 

Operationssjuksköterskornas huvudkälla till information var patientens elektroniska 

journal. Dokumentationen i journalen ansågs ofta inkomplett och därför behövde 

information inhämtas via alternativ informationskälla. Exempel på alternativ 

informationskälla som återgavs var att ringa kirurgen före operationsstart, för att 

exempelvis få kompletterande information som krävdes för preoperativa 

förberedelser (Sandelin et al., 2019). 

Informationsöverföring ansågs av samtliga medlemmar i operationsteamet inklusive 

de perioperativa sjuksköterskorna vara en betydelsefull aspekt i den postoperativa 

patientöverlämningen. Den beskrevs innefatta en kombination av skriftlig 

dokumentation i elektronisk journal och muntlig rapportering. Trots att 

informationen om den perioperativa vården skulle vara dokumenterad i journalen, 

ansågs den muntliga rapporteringen vara en viktig del för att upprätthålla kvalitén på 

den postoperativa patientöverlämningen (Reine, Rustøen, Ræder, & Aase, 2019).  

 

7.2 Förutsättningar för informationsöverföring 
Förutsättningarna för att ta del av och föra vidare information påverkades av 

arbetsmiljön. Exempel på arbetsmiljöfaktorer som inverkade negativt på 

informationsöverföringen ansågs vara effektivitetskrav, förändringar i 

personalplaneringen och tidsbrist. Det fanns oklara rutiner kring hur information 

skulle rapporteras till den postoperativa vårdavdelningen. Personalen eftersökte en 

struktur på hur informationen skulle överföras. Brister i informationsöverföringen 

kunde resultera i negativa konsekvenser för verksamheten. 

 

7.2.1 Arbetsmiljöns påverkan på informationsöverföring 

Den faktor som ansågs bidra mest till uppkomsten av brister i 

informationsöverföringen var arbetsmiljö. Exempel på arbetsmiljöfaktorer kunde 

vara förändringar i personalplaneringen med kort framförhållning, stress och brist 

på administrativt stöd (Nagpal et al., 2012). Operationssjuksköterskor beskrev att de 

kunde bli förflyttade till en annan operationssal med kort framförhållning, vilket 

påverkade deras möjlighet att ta del av information i tid (Sandelin et al., 2019). 

Effektivitetskrav påverkade operationsplaneringen så att operationer kunde planeras 

om för att utnyttja operationssalen effektivt. Detta skapade en känsla av förvirring 

hos personalen då de inte visste vilken patient som de skulle vårda härnäst (Braaf et 

al., 2015). Tidsbrist ansågs av de perioperativa sjuksköterskorna vara en bidragande 

orsak till att inte kunna tillgodogöra sig information (Braaf et al., 2015; Kaptain , 

Ulsøe, & Dreyer, 2019; Malley et al., 2015). Det fanns även risk att 

dokumentationen blev bristfällig och att information utelämnades i journalen när 

personalen hade ont om tid (Braaf et al., 2015). Operations- och 

anestesisjuksköterskor uttryckte en önskan om att ha möjlighet att ta del av 

information gällande patienten i god tid för att kunna planera den perioperativa 
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vården (Sandelin et al., 2019; Wong et al., 2011). Operationssjuksköterskor 

upplevde att det skapades stressfulla situationer när det hastigt tillkom ny 

information i samband med operationsstart.  Detta genererade förlängd intraoperativ 

tid, vilket kunde leda till förskjutningar i operationsschemat (Sandelin et al., 2019). 

Brister i informationsöverföringen kunde resultera i att operationer behövde ställas 

in (Nagpal et al., 2012; Wong et al., 2011). Vid akuta situationer upplevde 

personalen att tillgången till information försämrades (Wong et al., 2011). 

Oklara rutiner i verksamheten påverkade den postoperativa 

informationsöverföringen negativt (Braaf et al., 2015; Reine et al., 2019). Det fanns 

oklara rutiner hur kirurgisk information skulle förmedlas till den postoperativa 

vårdavdelningen. Journalen där den kirurgiska informationen dokumenterades följde 

inte alltid patienten, utan kunde komma efter den muntliga rapporteringen. Den 

kirurgiska informationen dokumenterades inte alltid korrekt (Braaf et al., 2015). På 

den postoperativa vårdavdelningen kunde det vara oklart vem som skulle ta emot 

patienten och informationen, då personalen kunde vara upptagna av andra 

arbetsuppgifter. Intraoperativa skiftbyten precis innan rapporteringen kunde leda till 

att personal som inte hade medverkat under operationen fick rapportera utan 

möjlighet att sätta sig in i informationen innan de skulle rapportera (Reine et al., 

2019). Det rådde även en enighet om att det krävdes tillräckligt med tid för att utföra 

informationsöverföring postoperativt (Braaf et al., 2015; Lane-Fall et al., 2018; 

Reine et al., 2019). Tidsbrist ansågs vara det största hindret för god 

informationsöverföring (Lane-Fall et al., 2018). På jourtid påverkades 

informationsöverföringen mer av tidsbrist då färre personal fanns tillgänglig (Reine 

et al., 2019). 

 

7.2.2 Avsaknad och önskan om struktur 

Det fanns en önskan om att den postoperativa rapporteringen skulle följa en struktur 

och vara standardiserad (Lane-Fall et al., 2018; Nagpal et al., 2010; Nagpal et al., 

2012; Randmaa et al., 2017; Reine et al., 2019). Elektroniska checklistor, protokoll 

och rapporteringsverktyg gavs som förslag för att skapa struktur och standardisering 

vid den postoperativa informationsöverföringen (Nagpal et al., 2010; Nagpal et al., 

2012; Reine et al., 2019). Viss oenighet rådde om checklista var nödvändigt (Lane-

Fall et al., 2018; Reine et al., 2019). I en studie återgav anestesisjuksköterskorna att 

de använde sig av en struktur som till exempel SBAR för att komma ihåg viktig 

information vid rapporteringen. De upplevde att det underlättade att ha skriftlig 

information framför sig under rapporteringen. Däremot upplevdes den elektroniska 

patientjournalen komplicera inhämtandet av information, då den var tidskrävande att 

använda (Randmaa et al., 2017). Att stabilisera patienten i avseende smärta och 

vitalparametrar innan den verbala rapporteringen påbörjades ansågs viktigt för att 

undvika avbrott i rapporteringen. Avbrott skapade en osäkerhet vad som hade sagts 

och den verbala rapporten blev ostrukturerad (Reine et al., 2019).  

Perioperativa sjuksköterskor och övriga teammedlemmar uttryckte vikten av att  

begränsa mängden information vid postoperativ rapportering (Nagpal et al., 2010; 

Randmaa et al., 2017). De upplevde att det fanns en risk att för mycket information 

rapporterades till den postoperativa avdelningen när det saknades struktur. Detta 

tillsammans med att de postoperativa sjuksköterskorna hade svårt att prioritera 
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information ledde till att betydelsefull information försvann (Nagpal et al., 2010). 

Information som personalen antog var känd eller mindre betydelsefull rapporterades 

inte alltid och utelämnades i dokumentationen (Braaf et al., 2015). I studie med 

fokusgrupper uttryckte anestesisjuksköterskor och anestesiologer vikten av att 

överföra information till den postoperativa avdelningen gällande händelser som 

avvek från det normala (Randmaa et al., 2017). 

 

7.3 Människans inverkan på informationsöverföring 
Personliga egenskaper, yrkeserfarenhet och profession påverkade hur 

informationsöverföringen skedde. Det varierade vilka professioner som deltog vid 

den postoperativa rapporteringen. När medlemmar ur det kirurgiska teamet inte 

deltog ansågs det finnas en risk att all kirurgisk information inte överfördes. 

Patienten sågs som en god källa till information samtidigt som dennes tillstånd 

påverkade informationsöverföringen.  

 

7.3.1 Informationsöverföringens påverkan av profession och personliga 

egenskaper 

Hur informationsöverföringen skedde varierade utifrån personliga egenskaper inom 

personalen och mellan olika vårdenheter. Variationer var relaterade till den 

personliga förmågan att rapportera och dokumentera information. De personliga 

egenskaperna påverkade även vad som ansågs relevant att dokumentera och 

rapportera (Calleja et al., 2016). Olika teammedlemmar hade olika behov av 

information. De perioperativa sjuksköterskorna ansåg att de hade ett annat 

perspektiv och informationsbehov jämfört med övriga professioner (Malley et al., 

2015; Wong et al., 2011). Det beskrevs att det saknades struktur på hur information 

skulle överföras till andra teammedlemmar (Wong et al., 2011). När 

informationsöverföringen brast mellan olika professioner och mellan olika enheter 

som vårdade patienten uppstod bristande kontinuitet (Calleja et al., 2016; Kaptain et 

al., 2019; Malley et al., 2015). När kontinuiteten upprätthölls upplevde personalen 

att det bidrog till en bättre vård för patienten (Calleja et al., 2016).  

Alla medlemmarna i operationsteamet inklusive de perioperativa sjuksköterskorna 

menade att yrkeserfarenhet och personliga egenskaper hos överföraren och 

mottagaren av information påverkade kvalitén på den postoperativa rapporteringen. 

De uppfattade att nivån av engagemang och ansvarskänsla hos den som 

rapporterade påverkade hur informationsöverföringen utfördes. De beskrev det som 

sitt ansvar att se till att väsentlig information rapporterades, för att eftersträva god 

kvalitet på informationsöverföringen (Reine et al., 2019). De perioperativa 

sjuksköterskorna uttryckte en osäkerhet kring mottagarens kunskap och förmåga att 

ta emot informationen som de rapporterade (Randmaa et al., 2017; Reine et al., 

2019). Det rådde osäkerhet kring vad mottagaren av den postoperativa 

rapporteringen förväntade sig för information (Randmaa et al., 2017). Ett hinder vid 

den postoperativa rapporteringen ansågs vara osäkerheten kring de andra 

professionernas förväntningar (Lane-Fall et al., 2018; Randmaa et al., 2017). De 

olika professionerna ansåg att de hade olika fokus på vad de ville rapportera 

(Randmaa et al., 2017; Reine et al., 2019). 
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7.3.2 Olika teamkonstellationer 

Vilka medlemmar ur operationsteamet som medverkade vid den postoperativa 

rapporteringen varierade mellan de olika studierna (Lane-Fall et al., 2018; Nagpal et 

al., 2010; Nagpal et al., 2012; Randmaa et al., 2017; Reine et al., 2019). 

Medlemmarna i operationsteamet inklusive de perioperativa sjuksköterskorna 

uttryckte att kvalitén på den postoperativa rapporteringen kunde förbättras om flera 

olika professioner medverkade (Nagpal et al., 2010; Randmaa et al., 2017; Reine et 

al., 2019). Det beskrevs att medlemmar från det kirurgiska teamet (kirurg eller 

operationssjuksköterska) inte alltid deltog i den postoperativa rapporteringen och 

det uttrycktes önskemål om att de skulle medverka (Nagpal et al., 2010; Nagpal et 

al., 2012; Randmaa et al., 2017; Reine et al., 2019). Det ansågs finnas en risk att all 

kirurgisk information från den intraoperativa fasen inte framfördes när det 

kirurgiska teamet inte medverkade vid rapporteringen (Nagpal et al., 2010; Nagpal 

et al., 2012). Alla i operationsteamet hade en specifik roll och det ansågs viktigt att 

alla medverkade och var engagerade vid rapporteringen (Lane-Fall et al., 2018). 

Det beskrevs att bristande kommunikation mellan det kirurgiska teamet och 

anestesiteamet (anestesiolog och anestesisjuksköterska) förekom preoperativt. Detta 

ledde till brister i informationsöverföringen som i sin tur ansågs påverka patientens 

vård (Nagpal et al., 2012). Anestesiteamet uttryckte att de hade som uppgift att föra 

över all information från den intraoperativa fasen till den postoperat iva avdelningen. 

Detta gällde även den kirurgiska informationen som de upplevde att de inte var så 

väl insatta i (Nagpal et al., 2010; Randmaa et al., 2017). Anestesisjuksköterskorna 

upplevde att de var förpliktigade att rapportera all information från operationsteamet 

postoperativt, även den kirurgiska informationen. De var osäkra på om all kirurgisk 

information rapporterades till dem innan de lämnade operationssalen med patienten. 

De uttryckte att de inte hade tillräckligt mycket kunskap för att kunna rapportera 

den kirurgiska informationen om de själva inte erhållit denna information (Randmaa 

et al., 2017). Operationssjuksköterskor uttryckte vikten av att förmedla information 

gällande kirurgin och de omvårdnad som de själva varit delaktiga i (Reine et al., 

2019). Anestesisjuksköterskorna fokuserade i sin tur på information kring 

anestesiologisk omvårdnad (Randmaa et al., 2017). Att informationen inte 

framfördes ansågs kunna ge negativa konsekvenser för patientens återhämtning 

(Nagpal et al., 2010; Randmaa et al., 2017).    

De perioperativa sjuksköterskorna ansåg att det var en fördel om mottagaren av 

informationen hade läst om patienten före rapporten. De utryckte vikten av att 

anpassa informationen i rapporten efter mottagaren erfarenhet och kunskap (Reine 

et al., 2019). Anestesisjuksköterskorna önskade bekräftelse på att mottagaren hade 

förstått informationen som förmedlats (Randmaa et al., 2017). Perioperativa 

sjuksköterskor med mindre yrkeserfarenhet uttryckte en osäkerhet gällande att 

rapportera till oerfaren mottagare. De såg en risk att inte ha förmåga att rapportera 

all relevant information, samtidigt som de inte var säkra på om mottagaren kunde 

fånga upp om något saknades (Reine et al., 2019).  
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7.3.3 Patienten påverkar och påverkas 

De perioperativa sjuksköterskorna och de övriga teammedlemmarna såg patienten 

som en viktig källa till information (Kaptain et al., 2019; Sandelin et al., 2019; 

Wong et al., 2011). När operationssjuksköterskorna hade möjlighet att möta 

patienten före operationen upplevde de att de erhöll betydelsefull information som 

bidrog till att det blev lättare att ge patienten god vård. De beskrev att det var lättare 

att fatta beslut som bidrog till en ökad patientsäkerheten intraoperativt (Sandelin et 

al., 2019). De perioperativa sjuksköterskorna ansåg att det var lättare att ge en 

individanpassad vård när de kände till patientens historia och individuella behov.  

De ansåg att de hade ett behov av ökad kunskap inom sin specifika profession 

(Kaptain et al., 2019). De perioperativa sjuksköterskorna och övriga 

teammedlemmar uttryckte att de hade minimal kunskap om patientens situation 

(Kaptain et al., 2019; Malley et al., 2015) och vad patienten hade erhållit för 

information innan de möttes (Kaptain et al., 2019). De beskrev att patienterna blev 

besvikna då de hade blivit lovade något av en annan vårdgivare som inte var känt 

utav dem, och som de inte kunde uppfylla. (Kaptain et al., 2019; Malley et al., 

2015). De beskrev även hur patienterna blev irriterade och tappade tilltron till de 

perioperativa sjuksköterskorna när de inte hade tillgång till den information som 

patienten tidigare framfört. De perioperativa sjuksköterskornas arbetsbelastning 

ökade då de ständigt fick be patienterna om ursäkt för att kompensera 

informationsbristen (Malley et al., 2015). Ibland förekom det att löftet som annan 

vårdpersonal givit patienten fanns dokumenterad i den elektroniska journalen, men 

oftast var denna information framförd muntligt (Kaptain et al., 2019).  

Perioperativa sjuksköterskor och de övriga medlemmarna i operationsteamet 

beskrev patientöverlämnandet postoperativt som varierande beroende på 

patientkategori och kontext. De svåraste överlämningarna var om patientens 

tillstånd var kritiskt och skulle överlämnas till högspecialiserad vård som till 

exempel intensivvårdsavdelning. Informationsöverföringen blev mer omfattande vid 

kritiskt sjuka patienter. Informationsöverföringen var lättare om patienten var ung, 

frisk och hade genomgått en komplikationsfri operation. Teamkonstellationen vid 

rapportering till postoperativ vård såg olika ut beroende på patientens tillstånd. 

Rapportering av kritisk sjuka patienter krävde mer personalresurser och 

medicinskteknisk utrustning. Vid komplikationsfria ingrepp med stabila patienter 

följde vanligtvis anestesi- och operationssjuksköterska med patienten till den 

postoperativa avdelningen för rapportering (Reine et al., 2019).  

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen kommer begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

användas för att diskutera studiens metod (Henricson, 2017). Dessa begrepp 

kommer att användas för att diskutera magisteruppsatsens styrkor och svagheter. 
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8.1.1 Metodval 

En litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt utifrån Bettany-

Saltikov och McSherry (2016) har genomförts. Syftet med en systematisk 

litteraturstudie är enligt Rosén (2017) att skapa sig en bild av aktuellt kunskapsläge 

inom ett valt område. Detta för att skapa ett underlag för att utföra evidensbaserad 

vård (Rosén, 2017). Kvalitativ metod kan användas när upplevelser ska studeras 

(Polit & Beck, 2016[2017]). Rosén (2017) beskriver att en systematisk 

litteraturöversikt kan inkludera kvalitativa och kvantitativa artiklar. Vid 

examensarbete bör det avgränsas till en studiedesign utifrån syftet (Rosén, 

2017). Studiens syfte kan även besvaras med en kvalitativ intervjustudie, då det är 

upplevelser som studeras. Då även kartläggning av det aktuella forskningsområdet 

skulle genomföras, valdes därför en litteraturstudie inkluderande kvalitativa artiklar 

som metod. 

 

8.1.2 Urval och datainsamling 

Henricson (2017) menar att framtagandet och valet av relevanta sökord är en central 

del i litteraturstudien. PEO-modellen har använts systematiskt vid framtagandet av 

sökord och vid databassökning (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). PEO-

modellen har använts vid framtagande av sökord för att täcka in så många olika 

aspekter som möjligt av det valda området, se tabell 1, bilaga 3 och bilaga 4. Genom 

att använda sig systematiskt av denna modell ökar möjligheten att täcka in så stor 

del som möjligt utav den tillgängliga forskningen inom det aktuella 

problemområdet. Detta stärker trovärdigheten och pålitligheten i studien. När 

kunskap inhämtades om problemområdet noterades relevanta sökord från 

vetenskapliga artiklar. Provsökningar genomfördes och därefter modifierades 

sökorden innan den slutgiltiga databassökningen genomfördes.  

Författarna har valt att studera perioperativa sjuksköterskors upplevelser och inte 

endast operationssjuksköterskor, då de har ett tätt samarbete och överför 

information i samma kontext. Studiens syfte bidrar till att belysa 

informationsöverföring ur flera perspektiv. När kunskap inhämtades inom det 

aktuella problemområdet uppmärksammades det att stor del av forskningen baseras 

på anestesisjuksköterskornas upplevelser. Sökordet operationssjuksköterska valdes 

därför att läggas till för att säkerställa att deras perspektiv kom med vid sökningen. 

På engelska benämns operationssjuksköterska på flera olika sätt. De begrepp som 

identifierades och användes vid databassökning var följande; Operating room nurs*, 

Operating theatre nurs*, Perioperative nurs*, Scrub nurs*. 

Blocksökning har använts vid databassökning. Söktermerna inom blocket söks först 

separat med den booleska operatorn OR. Blocken kombineras därefter med 

operatorn AND (SBU, 2017), se bilaga 3 och bilaga 4. En bred sökstrategi har  

använts. Detta beskriver SBU (2017) bör användas vid systematiska översikter och 

syftar till att få med så många relevanta studier som möjligt. När en bred sökning 

används ökar chanserna att hitta relevanta studier som svarar på syftet, samtidigt 

som risken att relevant forskning förbises minskar. Bred sökning genomförs genom 

att ta hänsyn till databasens tesaurus, att inte kombinera för många sökblock samt 

kombinera fritext- och indexeringsord. Nackdelen med indexeringsorden är att de 

kan vara för generella och det finns en risk för felindexering. För att sökningen ska 
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täcka in ett område krävs en kombination av indexeringsord och fritextord. Med 

hjälp av fritextord hittas artiklar som inte blivit  indexerade ännu, vilket gör att den 

allra senaste forskningen kan hittas (SBU, 2017). Som sökstrategi har blocksökning 

med tre block använts och en bred sökstrategi för att få ett så uttömmande resultat 

som möjligt.  

Sökprocessen har dokumenterats, se bilaga 3 och bilaga 4. Genom att redovisa 

datainsamlingen noggrant stärks överförbarheten (Henricson, 2017).  

Databassökningarna har genomförts i Cinahl och PubMed. Genom att använda sig 

av flera databaser stärks studiens trovärdighet och möjligheten att hitta relevant 

forskning ökar (Henricson, 2017). Först har databassökningen genomförts i Cinahl 

och därefter i PubMed. Vid sökningen i PubMed framkom fem artiklar som redan 

framkommit vid tidigare sökning i Cinahl. Att dubbletter återfinns vid sökning anses 

höja trovärdigheten (Henricson, 2017). 

Vidare har även manuell sökning genomförts för att täcka in den forskning som inte 

framkommit vid databassökningen. Polit och Beck (2016[2017]) beskriver att 

manuell sökning genomförs genom att studera artiklars referenslistor för att 

identifiera ytterligare artiklar inom det valda området. Den manuella sökningen 

anses stärka trovärdigheten genom att chansen ökar att samtlig befintlig forskning 

täcks in inom det valda problemområdet.  

Vid databassökning kan en bibliotekarie hjälpa till (Forsberg & Wengström, 2016; 

Rosén, 2017). Författarna har haft möte med bibliotekarie från Linnéuniversitetet 

innan databassökningen genomfördes, vilket anses ökar trovärdigheten och 

pålitligheten i studien. Vid mötet har genomgång av de specifika databaserna utförts 

samtidigt som författarna erhållit förslag på söktermer och sökstrategier. Genom att 

mötet hölls före databassökningarna påbörjades har sökningen genomförts på ett 

systematiskt och vedertaget sätt. 

Datainsamling begränsas genom publiceringsdatum (SBU, 2017). Om referenser 

som är äldre än tio år ska inkluderas ska detta motiveras. Det kan vara betydelsefullt 

att inkludera referenser som är äldre än tio år om det är särskilt betydelsefulla inom 

ämnet (Henricson & Mårtensson, 2017). Som avgränsning vid databassökning har  

publiceringsdatum använts. Artiklarna som inkluderats i studiens resultat har 

publicerats de senaste tio åren. Vidare har även peer reviewed använts som 

avgränsning. Detta beskriver Polit och Beck (2016[2017]) innebär att forskning 

kvalitetsgranskas innan publicering. Att enbart inkludera artiklar som är publicerade 

i en peer reviewed granskad tidskrift stärker trovärdighet (Henricson, 2017). 

Samtliga artiklar som inkluderats i föreliggande studiens resultat har publicerats i en 

peer reviewed granskad tidskrift. Att använda sig av ett standardiserat sätt att välja 

ut artiklarna utifrån förutbestämda kriterier ökar även trovärdigheten av resultatet 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

Litteraturstudiens resultat bygger på artiklar publicerade i Australien, Danmark, 

USA, Storbritannien, Sverige och Norge, se bilaga 5. Författarna har 

uppmärksammat att organisationen för hur operationssjukvården fungerar ser olika 

ut i olika länder och olika professioner kan ha olika uppgifter. En del av forskningen 

kommer ifrån de nordiska länderna, vilka verkar ha en liknande struktur på 

operationssjukvården som i Sverige. Att inkludera forskning från olika länder kan 
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vara både en styrka och svaghet. Genom att nordiska studierna ingår kan 

överförbarheten och pålitligheten öka genom att resultatet går att applicera i svensk 

operationssjukvård. Samtidigt som överförbarheten kan minska då artiklar 

publicerade i andra länder också är inkluderade. 

Fokusgrupper som kvalitativ intervjumetod har ökat i popularitet inom forskningen 

under de senaste decennierna (Polit & Beck, 2016[2017]; Wibeck, 2017). 

Fokusgrupper som metod är lämplig då nya och komplexa ämnen ska studeras. En 

av de största fördelarna med fokusgrupper är att metoden ger utrymme att upptäcka 

sådant som forskaren inte kunnat förutse. I interaktionen och diskussionen mellan 

deltagarna får forskaren tillgång till en bredd av åsikter samtidigt som en fördjupad 

förståelse av deltagarnas upplevelser och erfarenhet erhålls (Wibeck, 2017). 

Majoriteten av de artiklar som inkluderats i föreliggande studie har fokusgrupper 

som intervjumetod, se bilaga 5. Detta beror troligtvis på att fokusgrupper som metod 

lämpar sig bra till att studera det valda problemområdet. Inklusionskriteriet att 

artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren har troligtvis också bidragit till 

detta utfall. 

Vid kvalitetsgranskning av artiklarna: Nagpal et al., 2010 och Nagpal et al., 2012 

framkom det att samma artikelförfattare har genomfört datainsamlingen under 

samma tidsperiod. Detta kan öka risken för bias, då artiklarna kan grunda sig på 

samma datainsamling. Data i artiklarna är bearbetad utifrån olika syften och 

resultatet i artiklarna har olika perspektiv, därför inkluderades båda artiklarna. 

Föreliggande studies resultat bygger på analysen av tolv kvalitativa artiklar. 

Forsberg och Wengström (2016) menar att det inte finns några regler för hur många 

artiklar som ska inkluderas i en litteraturstudie. Hur många studier som inkluderas 

utgår från vad som framkommer vid litteratursökning samt vilka krav det ställs på 

det material som ska inkluderas (Forsberg & Wengström, 2016). En omfattande 

databassökning har genomförts för att i möjligaste mån täcka in den forskning som 

finns inom området. Då det är första gången som författarna gör en systematisk 

databassökning med block kan det inte uteslutas att relevant forskning kan ha 

förbisetts i sökningen. Initialt fanns det en ambition om att inkludera fler artiklar än 

vad som framkommit vid sökning. Ett större antal inkluderade artiklar hade 

troligtvis ökat resultatets trovärdighet.  

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) beskriver att kvalitetsgranskningen är ett 

betydelsefullt steg för litteraturstudiens systematik, då kvalitén på studierna 

påverkar resultatet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Kvalitetsgranskning av 

artiklar har till syfte att bedöma i hur stor utsträckning studieresultatet beror på bias 

(SBU, 2017). Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet har granskats enligt 

Caldwell et al. (2011) granskningsmall, se bilaga 1. Artiklarnas poäng framgår i 

artikelmatrisen, se bilaga 5. Denna granskningsmall valdes då den finns väl 

beskriven i Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) metodlitteratur. Samtliga 

artiklar kvalitetsgranskades gemensamt, vilket stärker trovärdigheten. Ingen artikel 

har bedömts ha låg kvalitet och därav har igen artikel exkluderats på grund av 

kvalitetsaspekter. 
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8.1.4 Dataanalys 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) niostegs modell för dataextraktion och 

analys har använts. I det sjunde steget ska en utomstående kollega läsa artiklarna 

och se om det framkommer samma kategorier, utan att jämföra med redan 

framkomna kategorier. Detta steg syftar till att öka trovärdigheten och för att 

undvika bias (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Henricson (2017) beskriver att 

trovärdigheten och pålitligheten ökas om utomstående deltar och granskar 

analysprocessen och resultatet. Detta kan ske med hjälp av handledare eller 

handledningsgrupp (Henricson, 2017). Författarna till föreliggande studie anser att 

de inte har haft möjlighet att be någon utomstående sätta sig in i materialet, då det är 

en tidskrävande process som kräver rätt kompetens. Författarna har haft fyra 

handledningstillfällen i grupp med handledare. Under dessa tillfällen har uppsatsens 

analysprocess och resultat diskuterats. Kategorierna som framkommit har 

diskuterats kontinuerligt. Dock får det ses som att trovärdigheten och pålitligheten 

kan ha minskats genom att analysmetoden samtliga steg inte följts fullt ut.  

I Caldwell et al. (2011) granskningsmall bedöms även etiska aspekter. Alla 

inkluderade artiklar i litteraturstudiens resultat för ett etiskt resonemang. Forsberg 

och Wengström (2015) och Henricson (2017) beskriver att det är betydelsefullt att 

vara medveten om sin förförståelse vid tolkning av data för att inte förvränga 

innehållet i en artikel. Författarnas förförståelse har varit begränsad inom studiens 

område då ingen tidigare arbetat inom perioperativ vård, men kunskap har erhållits 

via verksamhetsförlagd utbildning och pågående studier. Tidigare arbete som 

sjuksköterskor har givit en förförståelse kring informationsöverföring och 

rapportering. Författarnas kunskap inom området har ökat då resultat av forskning 

inhämtas. Kontinuerliga diskussioner har förts under arbetets gång för att undvika 

att förförståelsen påverkat analysen. Kjellström (2017) menar att en etisk aspekt att 

ta hänsyn till i en litteraturstudie är risken för feltolkning av innehållet i artiklarna 

på grund av begränsad kunskap i engelska. Författarna har varit noga med att 

identifiera eventuella brister i förståelsen av det engelska språket. I de fall det 

uppkommit oklarheter kring tolkningen av ord och meningar har dessa slagits upp i 

uppslagsverk. Det första steget i  dataanalysen innefattar att läsa samtliga artiklars 

resultatdel upprepade gånger. Detta steg bedöms ha bidragit till en god förståelse för 

innehållet i artiklarna och att brister i språkförståelse har identifierats. I de fall det 

har uppstått oklarheten kring betydelsen av innehållet har texten lästs i sitt 

sammanhang för att bibehålla en god förståelse och undvika feltolkning.   

Att utelämna resultat eller data och endast presentera sådant som går i linje med 

förutfattat eller önskat resultat räknas som oredlighet inom vetenskap (Kjellström, 

2017). Genom att ha använt angivna inklusions- och exklusionskriterier samt 

eftersträvat ett systematiskt tillvägagångssätt har risken för att detta uppstått 

minskat. Samtliga artiklar som svarat mot studiens syfte och inklusionskriterier har 

inkluderats i resultatet. Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) analysmodell har 

bidragit till ett systematiskt tillvägagångsätt. Genom att följa analysmetoden har 

författarna försäkrat sig om att all relevant data identifieras och presenteras i 

resultatet och risken för att data ska ha utelämnats har minskat. 
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8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa perioperativa sjuksköterskors upplevelser av 

informationsöverföring, pre- och postoperativt. I föreliggande studies resultat 

framkommer det att informationsöverföring är komplext. Följande områden har 

väckt störst intresse och har därför valts att lyftas fram i diskussionen: Patienten i 

informationsöverföringen, Arbetsmiljön beskrivs som en betydelsefull faktor som 

påverkar informationsöverföringen och Professionens roll i 

informationsöverföringen. Dessa områden kommer tillsammans med den teoretiska 

referensramen att utgöra strukturen för resultatdiskussionen. 

 

8.2.1 Patienten i informationsöverföringen 

I föreliggande studies resultat framkommer det att perioperativa sjuksköterskor ser 

patienten som en viktig källa till information. De beskriver hur det är lättare att ge 

patienten en individanpassad vård om de mött patienten före operationsstart. Marko, 

Saväng och Bjerså (2016) studerar patientens upplevelse av god vård inom kirurgisk 

vård. Patienterna uttrycker att de befinner sig i en sårbar situation som bidrar till att 

de känner sig nervösa och oroliga. Patienten upplever att stressfria möten med 

personalen, även om de är korta är betydelsefulla för dem. Mötena bidrar till en 

upplevelse av att bli sedd som en hel person och inte enbart som ett objekt eller en 

diagnos (Marko et al., 2016). Enligt Eriksson (2015) innebär det en tröst för en 

människa att bli bekräftad i sitt lidande och bli sedd som en fullvärdig människa. En 

människa som inte blir bekräftad i sitt lidande riskerar att få ökat lidande (Eriksson, 

2015).  

I föreliggande studies resultat beskriver operationssjuksköterskor att de i mötet med 

patienten erhåller betydelsefull information som gör det lättare att fatta beslut om 

patientens vård. Svenska operationssjuksköterskor återger i en intervjustudie att de 

ofta träffar patienten första gången när denne kommer in på operationssalen 

tillsammans med anestesisjuksköterskan. Under detta korta möte vill 

operationssjuksköterskan försöka skaffa sig en bild av patienten samt skapa ett 

förtroende (Brodin, Hellzén, & Häggström, 2017). När operationssjuksköterskorna 

har tid och möjlighet att möta patienten innan operationen i samband med 

preoperativt samtal beskriver det hur ett utbyte av information sker mellan dem och 

patienten. Eventuella frågor som patienten har gällande sitt kirurgiska ingrepp kan 

förtydligas av operationssjuksköterskan. I sin tur erhåller operationssjuksköterskan 

information av patienten som ger en ökad förståelse för patientens situation. Genom 

informationen som de får från patienten kan de förbereda sig bättre och utöva en 

säker omvårdnad (Sandelin & Gustafsson, 2015). I föreliggande studies resultat 

framkommer det att det i praktiken kan vara svårt för operationssjuksköterskor att få 

möjlighet att möta patienten före operation. Operationssjuksköterskan förlorar då en 

betydelsefull källa till information, patienten själv. I Blomberg, Bisholt och 

Lindwalls (2019) studie där svenska operationssjuksköterskor intervjuas beskriver 

de hur organisationens krav och förväntningar inte ger dem möjlighet och tid att 

möta patienten. De beskriver att om arbetet inte flyter på snabbt nog finns det risk 

att patienten förlorar sin plats i operationskön, vilket resulterar i ett lidande för 
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patienten. Operationssjuksköterskorna försöker möta organisationens krav genom 

ett högt arbetstempo, men får inte möjlighet att läsa tillräckligt i patientens journal 

eller genomföra pre- och postoperativa samtal (Blomberg et al., 2019). Enligt 

Lindwall och von Posts (2005) perioperativa dialog ska samtal ske mellan den 

perioperativa sjuksköterskan och patienten i samtliga faser i den perioperativa 

vården. Genom att arbeta utifrån den perioperativa dialogen kan 

operationssjuksköterskan bidra till kontinuitet, skydda patientens värdighet och 

lindra patientens lidande (Lindwall & von Post, 2008). I Pulkkinen, Junttila och 

Lindwalls (2016) studie undersöks patienters upplevelse av att vårdas enligt den 

perioperativa dialogen. Patienterna upplever att de får en individanpassad vård och 

känner tillfredsställelse. Patienterna uttrycker det positivt att de inte behöver berätta 

sin historia om och om igen för olika personer (Pulkkinen et al., 2016). Detta 

bekräftas i föreliggande studies resultat där patienterna uttrycker en besvikelse över 

att ständigt upprepa information då sjuksköterskorna inte hade tillgång till den 

information de tidigare uppgett. Frågan väcks varför den perioperativa dialogen inte 

praktiseras i större utsträckning, då den kan vara en användbar modell att arbeta 

utifrån för att optimera informationsöverföringen.  

 

8.2.2  Arbetsmiljön beskrivs som en betydelsefull faktor som påverkar 

informationsöverföringen 

I föreliggande studies resultat framkommer det att arbetsmiljön påverkar 

möjligheten att ta del av nödvändig information. Effektivitetskrav, tidsbrist och 

snabba förändringar i personalplaneringen resulterar i att personalen inte har 

möjlighet att tillgodogöra sig information. Det framkommer i Björn, Rissén, 

Wadensten och Josephson (2017) intervjustudie genomförd i svensk 

operationssjukvård att perioperativa sjuksköterskor upplever att ledningen på 

operationsenheterna har som mål att öka produktiviteten och att det är 

operationsplaneringen som styr det dagliga arbetet. Operationsplaneringen ändras 

dagligen, vilket resulterar i minskad tid för förberedelse och journalläsning (Björn et 

al., 2017). Operationssjuksköterskorna beskriver att de hindras av organisationen att 

vara en del i den perioperativa vården. De beskriver även att ingen hänsyn tas till 

patientens individuella behov vid operationsplaneringen. De upplever en frustration 

över att inte kunna påverka patientens vård (Blomberg et al., 2019). I en enkätstudie 

av Björn, Lindberg och Rissén (2015) studeras vad perioperativa sjuksköterskor 

anser vara faktorer som bidrar till en attraktiv arbetsplats. Det framkom att det är 

betydelsefullt för sjuksköterskor som arbetar på operationsavdelningar att kunna 

påverka sin egen arbetssituation. Det är också en utav de faktorer som visar störst 

signifikant skillnad mellan vad sjuksköterskorna önskar och hur de upplever sin 

nuvarande arbetssituation (Björn et al., 2015). Det råder brist på 

specialistsjuksköterskor i Sverige. Efterfrågan kommer att öka då Sveriges 

befolkning blir fler till antal och blir äldre (Socialstyrelsen, 2018). Arbetsplatsen 

kan bli attraktiv om personalen har möjlighet att påverka sin arbetssituation och det  

inte enbart är effektivitetskrav som styr det dagliga arbetet. Det ska finnas 

förutsättningar att hinna förbereda sitt arbete. Detta kan ske genom att det finns 

möjlighet att möta patienten preoperativt, tillgodogöra sig information om patienten 

och ingreppet och inte känna stress av att bli förflyttad till en annan operationssal. 
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Bristen på specialistsjuksköterskor kan komma att öka ytterligare i samhället om 

personal slutar för att de inte kan påverka sin arbetssituation. 

I föreliggande studies resultat beskriver perioperativa sjuksköterskor att en brist i 

informationsöverföringen är att det inte finns en samlad källa till information. 

Informationen beskrivs som utspridd och bristfällig, vilket försvårar planeringen och 

beslutsfattandet i patientens vård. En central källa till information där all 

patientinformation finns samlad anses kunna minska bristerna i 

informationsöverföringen. Operationssjuksköterskorna ser den elektroniska 

journalen som en huvudkälla till information. I en dansk studie (Søndergaard, 

Lorentzen, Sørensen, & Fredriksen, 2017) beskriver perioperativa sjuksköterskor att 

dokumentation i elektroniska journaler är tidskrävande. Deras dokumentation 

påverkas även av rådande kultur på arbetsplatsen. De upplever även att ingen har 

möjlighet att läsa den mängd av information som finns i patientens journal. Att ha 

journalsystem som är anpassad efter den perioperativa vården underlättar 

dokumentationen, förutsatt att personalen är insatt i hur journalsystemen fungerar 

(Søndergaard et al., 2017). I föreliggande studies resultat beskriver 

anestesisjuksköterskor hur de upplever att den elektroniska patientjournalen 

försvårar inhämtandet av information, då den är tidskrävande att använda. Enligt 

operationssjuksköterskornas kompetensbeskrivning (RFOP & SSF, 2011) behöver 

operationssjuksköterskan kompetens inom informations- och 

kommunikationsteknologi då den perioperativa vården stöds av sådana system. 

Enligt en rapport från expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 

(Regeringskansliet, Finansdepartementet, 2018) framkommer det att hälso- och 

sjukvårdspersonalen i många svenska regioner upplever de befintliga IT-systemen 

inom sjukvården som icke användarvänliga. De saknar stöd som de efterfrågar för 

att kunna använda IT- systemen. Istället för att avlasta verksamheten beskrivs det 

hur systemen skapar dubbelarbete. I enlighet med studien ifrån Danmark 

(Søndergaard et al., 2017) beskrivs även problem med överdokumentation 

(Regeringskansliet, Finansdepartementet, 2018). Detta framkommer även i 

föreliggande studies resultat där de perioperativa sjuksköterskorna och övriga 

personal i operationsteamet beskriver hur betydelsefull patientinformation kan 

finnas, men att den ofta är svårtillgänglig. 

 

8.2.3 Professionens roll i informationsöverföringen 

I föreliggande studies resultat framkommer det att det varierar vilka professioner 

som deltar vid den postoperativa rapporteringen. Vid postoperativ rapportering 

överlämnas patienten fysiskt till ny personal på den postoperativa avdelningen 

samtidigt som informationsöverföring sker. Resultatet påvisar att det finns en 

osäkerhet kring om all information som berör patienten kommer fram till den 

postoperativa vårdavdelningen. En observationsstudie av Lillbridge, Botti, Wood 

och Redley (2017) visar att all information inte överförs vid postoperativ 

rapportering. När betydelsefull patientinformation saknas är sjuksköterskan tvungen 

att lämna patienten för att eftersöka informationen. Information som kan behöva 

eftersökas är exempelvis ordination på postoperativ smärtlindring, vilket vid 

avsaknad kan resultera i ökad smärta för patienten (Lillbridge et al., 2017). Det 

förekommer många störningsmoment vid rapporteringen samtidigt som många 
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arbetsmoment utförs parallellt med informationsöverföringen (Randmaa et al., 

2015). IVO (2014) identifierar att ett utav de mest kritiska momenten för 

patientsäkerheten är när information ska föras över till ny personal. Författarna till 

föreliggande studie ser informationsöverföringen som sker vid den postoperativa 

rapporteringen som ett riskmoment. Om all information inte når fram kan detta ge 

negativa konsekvenser för patientens fortsatta vård.  

I föreliggande studies resultat framkommer det att det kirurgiska teamet inte alltid 

medverkar vid postoperativ rapporteringen. Det resulterar i att anestesiteamet även 

får rapportera den kirurgiska informationen. Detta kan leda till en osäkerhet i 

anestesiteamet när de behöver föra vidare information som de inte är så väl insatta i. 

Den postoperativa rapporteringen kan upplevas som ostrukturerad. Milby et al. 

(2013) bekräftar i sin studie att informationsöverföringen från operationssal till 

postoperativ avdelning kan vara inkonsekvent och inkomplett. Göransson, 

Lundberg, Ljungqvist, Ohlsson och Sandblom (2016) studerar patientsäkerhet i 

Sverige. Patientsäkerhetsrisker vid kirurgiska åtgärder är ofta relaterade till 

kommunikationsbrister mellan kirurgisk personal och anestesipersonal. Det finns 

brister i rutiner hur rapportering ska ske mellan olika vårdenheter. Som förslag för 

förbättring ges bland annat ett system där all betydelsefull medicinsk information 

finns dokumenterad samt att kirurgen är med och ger standardiserad muntlig och 

skriftlig rapport till den postoperativa vårdavdelningen (Göransson et al., 2016). Ett 

exempel på hur problematiken med ostrukturerad rapportering kan lösas studeras i 

en interventionsstudie av Nagpal et al. (2013). En ny rapporteringsmall 

implementerades vid patientöverlämning till den postoperativa avdelningen. 

Rapporteringsmallen innefattar att en deltagare från vartdera teamet 

(kirurgi/anestesi) ska delta och förmedla sin specifika information. Den största 

skillnaden som observeras efter implementeringen är att en större del av den 

kirurgiska informationen går fram än tidigare. Det ses även en ökning i överföringen 

av information från anestesiteamet, även om den inte är lika markant (Nagpal, et al., 

2013). 

I enlighet med den perioperativa dialogen ska sjuksköterskan följa patienten genom 

den perioperativa vårdens samtliga faser, vilket även inkluderar den postoperativa 

fasen. Genom att följa patienten bidrar den perioperativa sjuksköterskan till 

kontinuitet i patientens vård (Lindwall & von Post, 2008). Kontinuitet och 

patientsäkerhet uppnås även genom att operationssjuksköterskan initierar och 

genomför adekvat informationsöverföring i samband med patientens kirurgiska 

ingrepp (RFOP & SSF, 2011). I föreliggande studies resultat framkommer det att 

anestesisjuksköterskor känner sig förpliktigade att föra över all information från 

operationssalen även den kirurgiska informationen. De uttrycker en osäkerhet 

gällande detta då de är osäkra på om all kirurgisk information förmedlas till dem, 

innan de ska rapportera. De perioperativa sjuksköterskorna har olika fokus på vad 

som är betydelsefull information att överföra utifrån sin profession. 

Operationssjuksköterskorna uttrycker att de har betydelsefull information att 

förmedla och uttrycker en önskan om att delta vid postoperativ 

informationsöverföring. Samtidigt visar föreliggande studies resultat att de inte 

alltid medverkar vid patientöverlämningar. I Blomberg et al. (2019) intervjuas 

operationssjuksköterskor. De upplever att anestesisjuksköterskans information 

prioriteras högre av sjuksköterskan på den postoperativa vårdavdelningen och att de 
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möts av nonchalans när de överför information utifrån sin profession. Detta leder till 

att operationssjuksköterskorna upplever att deras kompetens är mindre betydelsefull 

för patientens fortsatta vård (Blomberg et al., 2019). Frågan väcks om detta kan vara 

en bidragande orsak till att operationssjuksköterskor i mindre utsträckning deltar i 

postoperativ informationsöverföring. Enligt sjuksköterskornas etiska kod är 

sjuksköterskornas grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande för patienten (SFF, 2017). Eriksson 

(2015) menar att ansvara för en annan människa innebär att inte förorsaka denne 

något lidande. I föreliggande studies resultat framkommer det att om 

informationsöverföringen fallerar riskerar detta att få negativa konsekvenser för 

patienten. Att som operationssjuksköterska inte medverka vid 

informationsöverföring anser författarna måste öka risken att all betydelsefull 

information gällande patienten inte når fram. Detta kan resultera i ett ökat lidande 

för patienten, vilket går emot sjuksköterskornas etiska kod.  

 

8.3 Klinisk implikation 
Förhoppningen är att resultatet i denna litteraturstudie ska bidra till ökad 

medvetenhet och kunskap gällande informationsöverföring i perioperativ vård. 

Bristande informationsöverföring kan få betydande konsekvenser för patienten, då 

information som behövs för att ge patienten vård går förlorad. 

Operationssjuksköterskan bör få möjlighet att ta del av information gällande 

patienten innan det kirurgiska ingreppets start, via patientjournal men även genom 

att möta patienten fysiskt.  Därigenom ges förutsättningar att planera och ge 

patienten en så god vård som möjligt. Operationssjuksköterskan behöver förmedla 

sin specifika information från den intraoperativa fasen till den postoperativa 

avdelningen, för att sträva efter att upprätthålla kvalitet och kontinuitet i den 

perioperativa vårdkedjan. Genom den kunskapen som har framkommit i studiens 

resultat kan förhoppningsvis nya rutiner tas fram för informationsöverföring på 

författarnas kommande arbetsplatser. Operations- och anestesisjuksköterskan bör ha 

som gemensam arbetsuppgift att möta patienten på den preoperativa avdelning och 

lämna över patienten till den postoperativa avdelningen. Det ska vara en självklar 

arbetsuppgift för operationssjuksköterskans att följa patienten i den perioperativa 

vården. Det ska inte kunna prioriteras bort på grund av tidsbrist eller verksamhetens 

effektivitetskrav. 

9 Slutsats 

Det finns flera faktorer som påverkar informationsöverföring pre- och postoperativt. 

Informationsöverföring är betydelsefull och ett kritiskt moment i patientens vård. 

Det är en arbetsuppgift som bör ges utrymme och prioritet i verksamheten. Ett 

operationsteam består av olika professioner med specifik yrkeskunskap. Det är 

därför betydelsefullt att alla ges möjlighet att föra vidare den information som är av 

betydelse för patienten, utifrån den egna professionen. Då medlemmar av det 

kirurgiska teamet inte alltid medverkar vid den postoperativa patientöverlämningen 

anser författarna att det finns en risk för att kirurgisk information kan gå 

förlorad. Operationssjuksköterskan bör sträva efter att aktivt delta vid 
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informationsöverföringen för att säkerställa att patienten får en säker vård med god 

kvalitét. 

Forskning inom informationsöverföring i perioperativ vård verkar vara ett nytt 

forskningsområde. Framtida forskning kan fokusera på varför inte 

operationssjuksköterskor deltar i samma utsträckning i informationsöverföring som 

anestesisjuksköterskorna. Vidare forskning kan även innefatta att undersöka vad 

bristande informationsöverföring får för konkreta konsekvenser för patienten. Detta 

kan genomföras via journalgranskning, för att studera vilken information som går 

förlorad och vilka eventuella konsekvenser kan få. 
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Bilaga 1.  
Granskningsmall: Caldwell et al. 2011 
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Bilaga 2 

Etisk egengranskning 
 

  Ja  Kanske  Nej  

1  

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

    X  

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

    X  

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

    X  

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

    X  

5  

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

    X  

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

    X  

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

      

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

      

9  

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

      

10  

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

      

12  
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare)  
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Bilaga 3  

Sökning genomförd i Cinahl 20200203 

Sökning Sökord Begräns-

ningar 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Artiklar 

lästa i 

fulltext 

Kvalitets-

granskade 

artiklar 

Inklu-

derade 

artiklar 

Perioperativa sjuksköterskor 

S1- 

Ämnesord 

(MH "Perioperative Nursing") OR (MH 
"Perioperative Care+") 

 61,799     

S2- 

Fritextord 

(“Perioperative nurs*” OR “Operating room 
nurs*" OR “Perioperative care" OR 

“Operating theatre nurs"* OR "Scrub nurs*") 

 24,053     

S3 S1 OR S2  62,853     

Informationsöverföring 

S4- 

Ämnesord 

(MH "Hand Off (Patient Safety+)") OR (MH 
"Transfer, Discharge") OR (MH “Electronic 

Data Interchange”) 

 10,309     

S5- 

Fritextord 

(“Hand Off” OR “Transfer discharge” OR 
“Patient transfer*” OR “Information 
transfer*” OR “Postoperative handover*” OR 
“Shift handover*” OR Handover* OR 

“Patient Handoff” 
OR “Perioperative pathway*” OR “Clinical 
handover*” OR “post anaesthetic care unit*” 
OR “post anaesthesia care unit*” OR pacu” 

OR “ Patient handover” “Electronic Data 

Interchange”) 

 12, 941     

S6 S4 OR S5  13,009     

Upplevelser 

S7- 

Ämnesord 

(MH “Interprofessional relations+”) OR (MH 
“Communication+”) OR (MH “Teamwork”) 

 280,643     

S8- 

Fritextord 

(“Interprofessional relation*” OR 
Communication OR “Communication 
barrier*” OR Teamwork OR Experience* OR 

Perspective* ) 

 646,541     

S9 S7 OR S8  784,284     

Perioperativa sjuksköterskor OCH Informationsöverföring OCH Upplevelser  

S10 S3 AND S6 AND S9  153     

  Published 
Date 
(2010-

2020) och 
Peer 
reviewed 

113 42 12 5 5 
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Bilaga 4  

Sökning genomförd i PubMed 20200203 

Sökning Sökord Begräns-

ningar 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Artiklar 

lästa i 

fulltext 

Kvalitets-

granskade 

artiklar 

Inklu-

derade 

artiklar 

Perioperativa sjuksköterskor 

S1- 

Ämnesord 

"Operating Room Nursing"[Mesh] OR 
“Perioperative Nursing"[Mesh] OR 
“Perioperative Care"[Mesh] 

 153, 795     

S2- 

Fritextord 

 

((Operating room nursing OR Operating room 

nurse OR Operating room nurses) OR 

(Operating theatre nursing OR Operating 
theatre nurse OR Operating theatre nurses) OR 
“Perioperative care” OR (Perioperative nursing 
OR Perioperative nurse OR Perioperativ 

nurses) OR (Scrub nurse OR scrub nurses)) 

 37, 455     

S3 S1 OR S2  163,353     

Informationsöverföring 

S4- 

Ämnesord 

“Patient Handoff"[Mesh] OR “Patient 
Transfer"[Mesh] OR ”Transitional care 
"[Mesh] OR ” ”Health Information Exchange” 

"[Mesh] 

 10, 602     

S5- 

Fritextord 

(Patient Handoff OR (Patient Transfer OR 

Patient Transfers) OR (Handover OR 
Handovers) OR (Postoperative handover OR 

Postoperative handovers) OR (Shift handover 

OR Shift handovers) OR (Information transfer 
OR Informations transfers) OR 
perioperative pathway OR (clinical handover 

OR clinical handovers) OR (post anaesthetic 
care unit OR post anaesthetic care units OR 
postanesthesia care unit OR postanesthesia care 
units OR PACU) Transitional care OR 

“Handoff” OR (Patient handover OR Patient 
handovers) OR Health Information Exchange) 

 84, 898     

S6 S4 OR S5  84, 898     

Upplevelser 

S7- 

Ämnesord 

“Interprofessional Relations"[Mesh]  OR 
“Communication"[Mesh] OR  “Communication 

Barriers"[Mesh] 

 343046     

S8- 

Fritextord 

((Interprofessional Relation OR 
Interprofessional Relations) OR 
Communication OR (Communication Barriers 
OR Communication Barrier) OR (Experience 

OR Experiences) OR (Perspective OR 
Perspectives) OR Teamwork) 

 158,557
1 

    

S9 S7 OR S8  158,557
1 

    

Perioperativa sjuksköterskor OCH Informationsöverföring OCH Upplevelser 

S10 S3 AND S6 AND S9  556     

  Publication 
date 10 

years 

318 87 42 10 10, varav 5 
stycken var 

dubletter 
från Cinhal 
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Bilaga 5  

Artikelmatris 

Författare År, land, 

databas 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 

Braaf, S., 

Riley, R, & 

Manias, E 

 

 

 

 

2015, 

Australien, 

Cinahl 

Utforska hur misstag 

i kommunikationen 

uppstår i dokument 

och dokumentation 

genom den 

perioperativa vården 

samt sjuksköterskors 

interaktioner med 

andra 

sjuksköterskor, 

kirurger och 

anestesipersonal 

Kvalitativ studie. 350 

timmar observationer, 

20 semistrukturerade 

intervjuer och 2 fokus 

grupper. 

 

Totalt deltog 125 

stycken. Kirurger, 

anestesiologer och 

sjuksköterskor. 107 

stycken deltog i 

observationerna. 30 

personer deltog i 

fokusgrupper och i 

intervjuer. 

Misstag i kommunikationen uppstod när 

personalen förlitade sig helt på 

dokument och dokumentation för att 

överföra information vid 

patientförflyttning, dålig kvalitet på 

dokument och dokumentation, 

problematik på att få tillgång till 

information. Det professionella 

yrkesutövandet i verksamheten, 

effektivitet och produktivitetskrav, 

budgetbegränsningar i hälso- och 

sjukvårdspersonalens samordningen 

dominerade kommunikationen genom 

dokument och dokumentation 

34/36 

Författare År, land, 

databas 
Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 
Calleja, P., 

Aitken, L. & 

Cooke, M. 

 

 

 

2016, 

Australien, 

Cinahl 

Att förstå: (1) 

personalens 

uppfattningar kring 

bästa genomförandet 

för informations-

överföring för 

multitraumapatienter 

under utskrivning 

från akutvården; (2) 

vilken information 

som ska överföras; 

(3) och hur 

informationen ska 

överföras. 

Kvalitativ studie med 

fokusgrupps-intervjuer 

Fokusgrupperna  

genomfördes inom 

fem kliniska 

områden som vårdar 

traumapatienter: 

Akutvård, 

perioperative vård, 

intensivvård, ”high 

dependency care 

unit” och 

traumaenhet. 26 

sjuksköterskor och 

två medicinskt 

ansvariga läkare 

deltog. 

Fem fokusgrupper genomfördes. Tema 

som uppstod var: föränderlighet, 

kontinuitet, sätta samman bitarna och 

värdering/kontext . Temana influerades 

av personalens uppfattningar av kvalitén 

på informationsöverföringen för 

multitraumapatienter som skrivs ut från 

akutvården. 

 

28/36 

Författare År, land, 

databas 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 

Kaptain, K.,  

Ulsøe, M-L. 

& Dreyer, P 

 
 

 

Danmark, 

2019,  

Cinahl 

Var att utforska 

patienter och hälso- 

och 

sjukvårdspersonals 

upplevelser av 

patientens kirurgiska 

väg i en perioperativ 

miljö- 

Fenomenologisk- 

hermeneutiks ansats. 

Observationer, 

semistrukturerade 

intervjuer och 

fokusgrupper 

Observationer 

utfördes under 120 

timmar. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

24 patienter. Hälso- 

och 

sjukvårdspersonal 

som ingick i 

patientens 

perioperativa väg 

intervjuades. 13 

intervjuades enskilt 

och 13 fokusgrupper 

genomfördes (totalt 

37 deltagare). 

 

Patienterna efterfrågade individuell 

information anpassat efter deras liv och 

sjukdomsupplevelse. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen önskade en snabb 

överblick för patientens individuella 

behov i den perioperativa vårdprocessen 

i det elektroniska journalsystemet. 

Överenskommelser med patienter nåde 

inte alltid mottagaren, det var bristande 

interprofessionell kommunikation och 

ett komplex teamarbete mellan många 

olika professioner. Detta gjorde väg 

osammanhängande och okoordineras. 

Hälso- och sjukvårdspersonal som hade 

möjlighet att prata om andra saker än 

sjukdomen med ett leende och humor 

gav patienten en känsla av trygghet. 

33/36 
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Författare År, land, 

databas 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 

Lane-Fall, 

M.B., Pascaul 

J.L., Massa, 

S., Collard, 

M.L., Pfeifer, 

H.G., Di 

Taranti, L.J., 

Linehan, M,, 

Fleisher, L, 

A. & Barg 

F.K. 

 

 

 

USA, 2018,  

PubMed 

Studien är en del i 

projektet 

HATRICC vars 

syfte var att 

standardisera 

överlämning 

mellan 

operationsenhet 

och intensivvård. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

fokusgrupper och 

enkäter. 

62 individuella 

intervjuer utfördes 

och tre fokusgrupper 

hölls med 19 

deltagare. Hälso- 

och 

sjukvårdspersonal 

som var kopplade 

till överlämningen 

bland annat 

anestesiologer, 

kirurger, 

anestesisjukskötersk

or, sjuksköterskor, 

intensivvårdssjukskö

terskor inkluderades. 

 

Deltagarna framhöll vikten av 

överlämningen mellan operationsenheten 

och intensivvårdsavdelning. De 

identifierade svårigheter för att uppnå den 

optimala överlämningen. Huvudsakliga 

problem vad tidspress, oklara 

förväntningar och förvirring vilken 

information personalen vill ha. Deltagarna 

var positiva till ett standardiserat 

rapporteringsformulär förutsatt att det inte 

var för omfattande. Enkätsvaren visade att 

opålitlig information fördes över vi 

överlämningen från Operationsenhet till 

intensivvårdsenhet i nuläget. Genom 

fynden i studien och tidigare forskning 

utvecklades ett rapporteringsformulär som 

lämpade sig för patientöverlämning och 

informationsöverföring. 

 

27/36 

Författare År, land, 

databas 
Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 
Malley, A., 

Kenner, C., 

Kim, T. & 

Blakeney B. 

 

 

USA, 2015, 

PubMed 

Var att identifiera 

hur 

sjuksköterskorna 

bidrog till 

transition i vården 

i den perioperativa 

miljön och 

identifiera rollen 

av den 

preoperativa 

bedömningen. 

Kvalitativ deskriptiv 

design. 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. 

 

Sjuksköterskor med 

perioperativ 

erfarenhet 

inkluderades. 4 

fokusgrupper, 24 

deltagare totalt. En 

preanastetisk 

fokusgrupp och 3 

postoperativa 

fokusgrupper  

Teman som framkom i fokusgrupperna var 

” Att förstå patientens sårbarhet”, 

”multidimensionell kommunikation”, 

”hantera patientens förväntningar” och 

”sjuksköterskans roll för att kompensera 

luckor”. 

30/36 

Författare År, land, 

databas 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 

Malley, A.M. 

& Young, 

G.J.  

 

 

 

USA, 2016, 

PubMed 

: Att utforska 

oklarheter och 

utmaningar av 

vårdtransitioner i 

den preoperativa 

miljön.. 

 

Kvalitativ deskriptiv 

design. 

Semistrukturerade 

intervjuer.. 

30 deltagare 

personal, varav 10 

deltagare från 

primärvården, 10 

deltagare från 

anestesi och 10 

deltagare från 

kirurgi, varav minst 

en 

specialistsjuksköters

ka inom varje 

specialitet. 10 

preoperativa 

patienter deltog.                         

 

 

Teman som uppstod var: (1) Behov av 

klarhet och syfte för preoperativ vård, (2) 

koordination av vården, (3) 

interprofessionella gränser för vård och (4) 

otillräckligt med tid och resurser. 
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Författare År, land, 

databas 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 

Nagpal, K., 

Arora, S., 

Vats, A., 

Wong, H.Q., 

Sevdelis, N., 

Vincent, C. & 

Moorthy K 

 

 

 

2012, 

Storbritanien, 

PubMed 

Syftet var att 

utforska 

kommunikation 

och missar i 

informations-

överföring genom 

patientens hela 

kirurgiska väg.  

Författarna avser 

att studera 

specifikt missar i 

informationsöverf

öring och 

kommunikation, 

dess orsaker, 

påverkan och 

potentiella 

interventioner. 

 

Kvalitativ ansats med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

18 

semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

medlemmar ur det 

multidisciplinära 

teamet. 

Yrkeskategorier som 

intervjuade var 

kirurger, 

anestesiologer och 

sjuksköterskor(opera

tionssjuksköterskor, 

postoperativa 

sjuksköterskor och 

avdelnings-

sjuksköterskor). 

Preoperativ var brist på kommunikation 

mellan anestesiolog och kirurg var det 

vanligaste problemet. Ofullständig 

överlämning avdelning till operationssal 

och från operationssal till postoperativ 

vårdavdelning var andra stora problem. 

Arbetsmiljö, brist på protokoll och 

”primitiv” informationsöverföring 

rapporterades som den mest 

förekommande anledningen till misstag 

i kommunikation. Deltagarna 

rapporterade att dessa misstag kan leda 

till högre morbiditet och mortalitet. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen höll 

med om att standardisering och 

systematisering av kommunikation var 

viktig för att förbättra patientsäkerheten. 

 

30/36 

Författare År, land, 

databas 
Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 
Nagpal, K., 

Arora, S., 

Abboudi, M., 

Vats, A., 

Wong, H.Q., 

Manchanda, 

C., Vincent, 

C. & Moorthy 

K 

 

 

 

 

2010, 

Storbritannien, 

Hittad vid 

manuell 

sökning 

Att identifiera 

informationsöverf

öringen och 

kommunikationsp

roblem vid 

postoperativ 

överlämning och 

utveckla och 

validera ett nytt 

protokoll för att 

standardisera 

kommunikation, 

 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer samt 

delphimetoden 

18 stycken personer 

från följande 

personalkategorier 

intervjuades: 

Kirurger, 

anestesiologer och 

sjuksköterskor(opera

tionssjuksköterskor, 

postoperativa 

sjuksköterskor och 

avdelningssjuksköte

rskor). Delphimetod 

användes för att 

uppnå konsensus om 

det nya protokollet. 

Det granskades av 

50 experter inom 

kirurgisk vård. 

Mycket av informationsöverföringen 

och misstag i kommunikationen i den 

postoperativa fasen anses höra samman 

med en ofullständig överlämning. All 

hälso- och sjukvårdspersonal ansåg att 

överlämningen bör vara strukturerad och 

att ett standardiserat formulär kan vara 

hjälpsamt för att inte utelämna viktig 

information. Utifrån intervjuerna 

skapades ett nytt protokoll för att 

standardisera överlämningen. 

Protokollet granskades av experter 

enligt delphimetoden. 

 

30/36 

Författare År, land, 

databas 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 

Randmaa, M., 

Engström, 

M., Swenne, 

L, C. & 

Mårtensson, 

G. 

 

 

 

2017, Sverige, 

Hittad vid 

manuell 

sökning 

Att utforska olika 

professioners 

(anestesisjuksköte

rskor, 

anestesiologer och 

postoperativa 

sjuksköterskors) 

beskrivning och 

reflektioner av 

den postoperativa 

överlämningen. 

Fokusgrupper med 

deskriptiv design och 

användande av 

innehållsanalys. 

6 fokusgrupper med 

totalt 23 deltagare 

som deltar vid 

postoperativ 

överlämning. 

Grupperna delades 

in utefter 

yrkeskategori. 

Fördelningen var 

följande: 8 stycken 

anestesisjukskötersk

or, 7 anestesiologer 

och 8 postoperativa 

sjuksköterskor. 

Mönster och 5 kategorier framkom: 

1: Ha olika fokus vid överlämningen, 2: 

Osäkerhet när information fördes över 

från ett team till ett annat, 3: strävan 

efter att uppnå kvalitet på 

överlämningen, 4: väga för och 

nackdelar vid överlämning ”bedside”, 5: 

ha olika perspektiv på av överförandet 

av ansvar.  
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Författare År, land, 

databas 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 

Reine, E., 

Rustøen, T.  

& Ræder, J 

 

 

 

2019, Norge, 

Cinahl 

A: Att utforska 

faktorer som 

påverkar kvalitén i 

postoperativ 

upplevda av olika 

professionella 

grupper som är 

involverade. B: Att 

upptäcka möjliga 

skillnader i 

upplevelse av 

kvalitet på den 

postoperativa 

rapporteringen i 

professionella 

grupper relaterat till 

yrkeserfarenhet. 

Kvalitativ explorativ 

design. 

Semistrukturerade 

fokusgrupp 

intervjuer. Tematisk 

analys, sedan 

genomfördes: Sub-

analys genomfördes 

för jämföra om 

erfarenheter 

påverkade för att 

besvara syfte B. 

37 deltagare. 

Anestesiologer, 

operationssjuksköter

skor, 

anestesisjukskötersk

or, postoperativa 

sjuksköterskor. 

Deltagarnas 

kategoriseras i mer 

eller mindre erfarna. 

 

Dataanalysen identifierade följande 

faktorer, som påverkar kvaliteten på det 

postoperativa överlämnandet. Timing och 

intressekonflikter, rapporterings struktur, 

patientens tillstånd, personliga egenskaper 

hos den som rapporterar och teamets 

sammansättning. Skillnaderna som 

framkom inom professionerna mellan de 

olika erfarenhetsnivåerna var relaterade till 

ansvar, struktur och anpassning.  
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Författare År, land, 

databas 
Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 
Sandelin, A., 

Kalman. & 

Åkesdotter 

Gustafsson, 

B. 

 

 

 

2019, 

Sverige, 

Cinahl 

Att beskriva 

operationssjuksköter

skors erfarenhet av 

förutsättningar för 

säker intraoperativ 

vård. 

Kvalitativ deskriptiv 

design. Narrativa 

intervjuer 

16 erfarna 

operationssjuksköter

skor intervjuades. 

De arbetade vid 4 

olika sjukhus i 

Sverige. 

Operationssjuksköterskor strävade efter att 

få adekvat information om patientens vård, 

den kirurgiska åtgärden och utrustningen 

för att vara väl förberedd inför det 

intraoperativa arbetet. Informationen från 

de elektroniska journalsystemen beskrevs 

som fragmentarisk och därför krävde 

operationssjuksköterskan en preoperativ 

dialog mellan medlemmarna i teamet. 

Professionellt och kollegialt samarbete och 

ett engagerat ledarskap tordes bidra till 

ökad patientsäkerhet. 
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Författare År, land, 

databas 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 

Wong, HWL., 

Forrest, D,, 

Healey, A., 

Shirafkan. H., 

Hanna, G.B., 

Vincent, C. & 

Sevdelis, N 

 

 

 

 

 
 

2011, 

Stor-

brittannien 

PubMed 

Syftet var att 

besvara följande 

frågor: Från vilken 

källa får 

operationspersonal 

information ifrån 

före kirurgisk 

åtgärd? Vilken 

information är 

betydelsefull för 

dem? Hur är 

kvalitén på den 

information som 

operationspersonal 

får? 

Mixad metod 

intervju. 

Kombination mellan 

öppna frågor och 

frågor där deltagarna 

skulle gradera sina 

svar 

33 deltagare som 

arbetar i kirurgiska 

team, varav 16 

kirurger och 

anestesiologer och 

17 sjuksköterskor. 

Patienten kom fram som toppen av 

informationen. Kirurger och 

anestesiologer litade mer på information 

från kollegor, men även information från 

provsvar och röntgenundersökningar. 

Läkarna var även mer kritiska till kvalitén 

på informationen än vad sjuksköterskorna 

var. Anestesiologer framstod som den 

mest pålitliga informationskällan, medan 

information från kirurgerna framstod att 

den saknade kvalitet (vilket även 

kirurgerna höll med om). Ju längre 

personalen hade arbetat på operation desto 

mer negativa tankar hade de om 

information- vilket var ett oväntat fynd.  

Kommunikationsövning, standardiserade 

kommunikationsprotokoll och 

Informationsteknologi (IT) skulle fungera 

som en central källa för information var 

förslag till interventioner.  
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