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Abstrakt 

 

Bakgrund: För att upprätthålla patienters säkerhet under en operation finns det 

rekommenderade riktlinjer att arbeta efter och stödja sig emot för 

operationssjuksköterskan. WHO har arbetat fram en checklista som används under 

operation för att höja patientsäkerheten. Syfte: Syftet var att beskriva 

operationssjuksköterskans uppfattningar om och behov av riktlinjer och dess påverkan 

på patientsäkerheten i operationssalen.  Metod: Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer i fokusgrupper. Innehållsanalys användes för att bearbeta texterna på ett 

induktivt sätt.  Resultat: Åtta subkategorier och tre kategorier framkom efter 

analysförfarandet. Kategorierna som bildades blev: Att sakna riktlinjer i det dagliga 

arbetet; Att känna sig säker i sitt arbete; Riktlinjers betydelse för patientsäkerhet. 

Operationssjuksköterskorna ansåg att riktlinjer är viktiga men tyckte samtidigt att 

erfarenhet och ärvd kunskap var viktigast i det dagliga arbetet. Många upplevde att 

deras yrkeserfarenhet gjorde att de kände sig trygga. De tyckte att riktlinjer måste 

finnas så att de rent juridiskt har något att luta sig emot om något skulle gå fel i 

samband med en operation. De tyckte vidare att oerfarna operationssjuksköterskor 

förmodligen har ett större behov av lättillgängliga och tydliga riktlinjer. Checklistan 

som framtagits av WHO är ett bra dokument att följa men är inte starkt nog i sig själv 

som riktlinje. Diskussion: Den erfarne operationssjuksköterskan känner främst 

trygghet med att lita på sig själv och det invanda arbetssättet. Men det utesluter inte 

behovet av att arbeta efter riktlinjer. Slutsats: Den oerfarne operationssjuksköterskan 

har förmodligen ett större behov och känner stöd i att arbeta efter riktlinjer. I 

kombination med att arbeta efter riktlinjer, lita på sig egen arbetsmetod och sig själv 

samt inneha erfarenhet främjas patientsäkerheten på bästa sätt.  

 

Nyckelord: Författning, Operationssjuksköterska, Patientsäkerhet, Riktlinjer, 

Uppfattningar 

 

 



Abstract 

 

Background: To obtain patient safety in the operating theatre during surgery 

guidelines are a common tool and support for the surgical nurse. WHO has developed 

a checklist to be used during surgery to improve patient safety. Objective: The 

objective was to describe nurses' perceptions of surgery, the need for guidelines and 

its impact on patient safety in the operating room. Results: Eight subcategories and 

three categories emerged after the analysis procedure. The categories formed were: 

need of confirmation in the daily work, the importance of feeling safe in their 

profession and patient security. The surgical nurses felt that guidelines were important 

but at the same time that experience and inherited knowledge was important in their 

daily work. Many felt that their experience was what made them feel safe. They 

thought that the guidelines must be provided so that they legally have something to 

lean on in case that anything goes wrong during surgery. They also thought that 

novice surgical nurses probably have a greater need for accessible and clear 

guidelines. The checklist that has been developed by WHO is a good document to 

follow, but it is not strong enough in itself as a guideline. Discussion: The 

experienced surgical nurse relies on herself and her habitual way of working. But that 

does exclude the need to base the work on guidelines. The inexperienced surgical 

nurse probably has a greater need for guidelines and the guidance can make them feel 

safer. Conclusion: The best way to keep a high patient safety standard is probably a 

combination of following guidelines, relying on your self and your work method, 

combined with work experience. 

 

Keywords: Constitution, Guidelines, Operating nurse, Opinion, Patient Safety 
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BAKGRUND 

 

EU, riksdagen, regeringen och statliga myndigheter tar fram regler som gäller för 

hälso- och sjukvården. Alla regler samlas i Socialstyrelsens författningssamling där 

även allmänna råd finns. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd fungerar 

som rekommendationer för att kunna följa regler och lagar. Socialstyrelsen tar också 

fram riktlinjer för bl.a. hälso– och sjukvård för att ge rekommendationer och stöd för 

enskilda instanser och speciella områden. Riktlinjerna bör följas men är inte juridiskt 

bindande (www.socialstyrelsen.se).  

 

I december 2008 fattade Socialstyrelsen beslut om att upphäva föreskriften (SOSFS) 

1982:19; ”Åtgärder mot att material oavsiktligt kvarlämnas i samband med operation” 

(Socialstyrelsen 2008:35). Ur den författningen framgick regler på hur dukar, 

kompresser och torkar skulle vara konstruerade och hanterade för att vara godkända 

för användning. Vidare framgick även hantering och kontroll av instrument, nålar, 

kanyler mm. I författningen fanns klara riktlinjer på hur kontroller före, under och 

efter operationen skulle genomföras och rapporteras till operatören 

(Författningshandboken, 2009, s 512). 

 

I en studie av Gerrish et.al. (2008) framkommer det att sjuksköterskor förlitar sig mer 

på sin personliga erfarenhet och kommunikation till kolleger än till formella källor. I 

en studie där över 1400 sjuksköterskor deltog varav hälften examinerade tidigare än 

1990 framkom det att den äldre generationen var mer säkra på hur de skulle bära sig 

åt för att nå evidensbaserad information medan den yngre generationen upplevde att 

det fanns flera barriärer för att kunna verkställa förändringar i verksamheten samt att 

de var mindre säkra på vilket sätt de lättast kunde nå evidensbaserad information. Den 

faktor som var rankad högst och som påverkade möjligheten att arbeta mest 

evidensbaserat var då sjuksköterskan mötte patienten och fick information från denne. 

Att få information genom riktlinjer och policydokument var rankat som nummer fyra i 

avseende att arbeta så evidensbaserat som möjligt. Att få information genom media 

och internet var rankat lågt. De största barriärerna som den yngre generationen 

http://www.socialstyrelsen.se/


2 

 

sjuksköterskor uttryckte rankat i skala var att de verken hade tid att söka efter 

evidensbaserad information såväl som organisationens egen information. Därefter 

upplevde de att rapporterna inte var tillgängliga och näst efter det kom att de upplevde 

att de inte kände sig säkra på hur de kunde nå informationen. Studien sammanfattas 

med att det finns kulturella skäl till att den yngre generationen av sjuksköterskor inte 

lyckas genomföra att arbeta evidensbaserat.  

 

Flynn & Sinclair (2005) beskriver i en studie relationen mellan riktlinjer och 

sjuksköterskans faktiska arbete. Sjuksköterskans arbete är baserad på forskning och 

empiriska bevismaterial, till skillnad från tidigare då arbetet var relaterat till 

traditioner och ritualer. Principer, riktlinjer och protokoll är grunden till arbetssättet. 

17 sjuksköterskor intervjuades i fem fokusgrupper. Huvudfyndet i studien visade att 

flera sjuksköterskor endast anpassade sig till de riktlinjer som de tyckte passade för 

stunden och tillfället. Detta resulterar i att sjuksköterskan inte arbetar professionellt 

och att hon därmed sänker sin egen betydelse. Någon sa sig använda sig av riktlinjer 

för patientens skull och någon annan menade att ju mer erfarenhet man får i desto 

mindre utsträckning används riktlinjer. Deltagarna ansåg att de behöver riktlinjer som 

är anpassade till deras erfarenhet och till den nivå de befinner sig i. De tyckte att 

riktlinjer ibland kunde begränsa deras arbetssätt, de kände sig bakbundna och det 

gjorde det ibland svårare att fatta egna beslut. 

 

Miller et.al. (2004) påvisade i sin studie att då sjuksköterskan har kliniska riktlinjer att 

arbeta efter definieras och förbättras kvaliteten betydligt. Det garanterar vidare att 

ineffektivt arbete undanhålls och professionen tar plats och underhålls. Vidare 

framgick det i studien vikten av att riktlinjer används på ett likvärdigt sätt av chefer, 

sjuksköterskor och läkare för att hålla likvärdig kvalitet. De menade också att 

sjuksköterskan bör protestera om hon av något skäl inte kan förse själva vårdandet 

med denna evidensbaserade metod såsom att arbeta efter riktlinjer. Evidensbaserade 

kliniska riktlinjer förser sjuksköterskan med en arbetsmetod som sammankopplar 

teori och praktik. 
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Wong & Chung (2005) etablerar en definition i sin studie för hur sjuksköterskor på 

ledningsnivå arbetar i strukturella frågor, arbetsprocedurer och vad det resulterar i. 

Eftersom det har skett enorma förändringar gällande sjuksköterskans profession det 

senaste årtiondet ville man i studien se hur dessa frågor har utvecklats. I studien 

undersöktes vilka strukturella komponenter man använde sig av på 

sjuksköterskeledningsnivå, man ville också se vilka riktlinjer det fanns att arbeta efter 

samt vilket resultat det gav. Ett väsentligt fynd i studien var att då sjuksköterskor tar 

del i hur hälsosystemet ska fungera så är det speciellt viktigt att få stöd av skrivna 

riktlinjer. De menade att då man arbetar efter riktlinjer främjas både patientens 

säkerhet och professionalismen inom yrket som sjuksköterska.  

 

 

WHO (World Health Organisation) har arbetat fram en checklista som kan följas av 

operationslaget på operationssalen, innan, under och efter operationen. WHO 

rekommenderar opererande kliniker att använda sig av checklistan som ett 

arbetsredskap för att minimera risken för felbehandling av patienten samt att 

underlätta arbetet för personalen. Checklistan innehåller frågor som patientens 

identitet, orsak till operation, förväntad blödning, förväntade komplikationer mm. 

Checklistan ska betraktas som en mall som opererande kliniker kan använda sig av 

och omarbeta till ett eget styrdokument        

(http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/ss_checklist/en/).   

Checklistan har använts över hela världen och utvärderats i en stor studie av Haynes 

et.al (2009). Studien visade att patientsäkerheten ökade nämnvärt och operativa 

misstag, såsom operation av fel sida, fel patient etc., reducerades. Studien visade att 

antalet dödsfall och komplikationer minskade efter införandet av checklistan vilket 

ökar säkerheten för patienten.  

 

Christian et.al. (2006) undersökte i sin observationsstudie faktorer som påverkar 

patientens säkerhet inne på operationssalen. Resultatet visade att 

kommunikationsproblem och informationsmissar, osäkra nedräkningsmetoder och 

hög arbetsbelastning med flera parallella arbetsuppgifter var de saker som påverkade 
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patientsäkerheten negativt i alla av de studerade fallen. En annan faktor som 

påverkade negativt i en del av fallen var nedräkning av dukar och instrument som i de 

fall där de påverkade patientsäkerheten utfördes på ett felaktigt sätt eller av personer 

som inte hade behörighet att göra det. Studiens resultat visar att nedräkningen kan 

påverka patientsäkerheten negativt om den tar för mycket tid och resurser att utföra 

och om inte metoden är säker och enkel. Det framkom att i 88 % av fallen där 

främmande kropp hade lämnats kvar i patient efter operation hade en nedräkning av 

instrument och dukar gjorts och ansetts stämma innan slutning av buken. I studien 

efterfrågades därför säkrare och mer systematiska nedräkningsprotokoll. Att 

identifiera risker på en operationssal och arbeta för att motverka och minimera dessa 

leder till bättre patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö för de anställda.  

 

Kontakt med Socialstyrelsen har tagits angående borttagandet av föreskriften. De 

menade att föreskriften inte längre uppfyller de författningsreglerande kraven och att 

det redogörs för undersöknings- och behandlingsmetoder som inte längre används.  

 

Med anledning av detta är det betydelsefullt att studera operationssjuksköterskors 

uppfattningar och behov av riktlinjer och dess inverkan på patientsäkerheten. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva operationssjuksköterskans uppfattningar om 

och behov av riktlinjer för att upprätthålla patientsäkerheten i operationssalarna. 

 

METOD 

Design 

Metoden som använts i denna studie är kvalitativ. Intervjuerna gjordes i fokusgrupper.  

För att få så mycket information som möjligt om det önskade ämnet så är målet i 

fokusgruppsintervjuer att i grupp samt i försiktig styrda diskussioner få information 

om personers känslor, reaktioner, åsikter och upplevelser. Moderatorn styr 

diskussionen med hjälp av skrivna frågor som leder till diskussion. (jmf. Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 81)(Polit & Beck 2008, s. 222, 394-395). Varje fråga hade hög 

grad av strukturering och låg grad av standardisering, likt semistrukturerade 

intervjuer. 

  

Deltagare 

Operationssjuksköterskor på centraloperation från två sjukhus inom Landstinget 

Västernorrland valdes slumpmässigt ut beroende av personaltäthet för dagen. Alla de 

intervjuade var kvinnor i åldern 40-60 år. Tre grupper med vardera fem 

operationssjuksköterskor i varje grupp medverkade.  

 

Procedur 

Personlig kontakt togs med verksamhetscheferna på de aktuella sjukhusen. 

Information om studiens syfte, intervjuupplägg och diskussionsområde skickades 

skriftligt till cheferna att ge vidare till operationssjuksköterskorna. Vid 

intervjutillfällena fick deltagarna återigen muntlig information om syfte, upplägg, 

intervjumetod och vad medverkan innebar. De informerades om att medverkan var 

helt frivillig samt att de kunde avbryta när som helst (jmf. Olsson & Sörensen, 2007, 
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s. 55-56).  Därefter påbörjades intervjun och mp3-bandspelaren slogs på efter att all 

praktisk information givits. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde vid tre olika intervjutillfällen, varav två under samma dag på 

samma sjukhus. Varje intervju tog ca 30 minuter och spelades in på en mp3-

bandspelare. Två intervjuer genomfördes i ett konferensrum och en intervju 

genomfördes på grund av platsbrist i en operationssal. Frågorna som utgjorde mall för 

diskussionerna hade bearbetats av författarna och delades upp i tre olika 

huvudområden, se bilaga 1. Upplägget följdes i största möjliga mån under intervjun. 

Efter intervjun tackades deltagarna och författarna förvarade materialet i låst utrymme 

under projektets gång. Det inspelade materialet transkriberades dvs. skrevs ned i 

löptext ordagrant och lästes därefter igenom noggrant av båda författarna med 

bandspelaren i bakgrunden för att utesluta att något missats. Varje deltagare fick 

informellt en ”egen” siffra som skrevs framför citatet i löptext för att hålla isär citaten. 

Inga namn eller andra personifierande information framgick av det transkriberade 

materialet. Efter transkriberingen raderades inspelningen (jmf. Polit & Beck, 2008, s 

180). 

 

Dataanalys   

För att forskningsresultatet ska kunna förstås och få en överförbarhet till verkligheten 

måste texterna bearbetas, struktureras och sammanställas. Forskaren strävar efter att 

upptäcka beståndsdelar och identifiera nyckelhändelser från intervjumaterialet. Från 

texten minimerar man långa meningar och gör dem till minsta möjliga utan att förlora 

innebörden (Olsson & Sörensen, 2007, s. 98-99). Analysen av det kvalitativa 

intervjumaterialet utfördes i enlighet med innehållsanalys inspirerad av Graneheim 

och Lundman (2004) och Granskär & Höglund-Nielsen (2008). Den transkriberade 

löptexten lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna. Markering av det som 

ansågs vara kärnan i arbetet gjordes med hänsyn till syftet. Därefter sammanfördes 

texterna och innehållsanalysen tog vid. Meningsenheter valdes ut, citaten 
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kondenserades, kodades och bildade subkategorier och kategorier. För exempel på 

analysförfarandet se bilaga 2.  

 

Etiska överväganden 

Etisk värdering av medicinsk forskning och hur forskningsetisk medicinsk granskning 

bedrivs i Sverige finns beskrivet i ett policydokument Medicinska forskningsrådet. 

Detta har sin grund i Helsingforsdeklarationen. Ur denna framgår bl.a. att forskaren 

bör vara kompetent och ha god kunskap inom det valda ämnet. Vidare betonas och 

vikten av att väga vinst av forskning mot risker och obehag för försökspersonerna.  

Vinsterna ska alltid vara större än riskerna (Olsson & Sörensen, 2007, s. 53, 56).  

 

Tillstånd till att genomföra fokusgruppsintervjuerna erhölls från verksamhetscheferna 

från de båda operationsklinikerna.  Inga etiska hinder uppkom under studien med 

anledning av att hänsyn har tagits till etiska principer såsom att de intervjuade inte får 

utsättas för fysiskt eller psykiskt obehag i samband med forskning på något sätt. Rätt 

till integritet och skydd mot insyn har prioriterats. Respekt har funnits såsom att 

information om forskningsprojekt gavs på ett sådant sätt att de intervjuade förstod 

aktiviteten samt att rätt fanns till konfidentialitet, självbestämmande och frivillighet. 

Inga personuppgifter inhämtades eller sparades efter det fullföljda projektet (jmf 

Olsson & Sörensen, 2007, s 53-60).  
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RESULTAT 

Analysen av insamlade data resulterade i åtta subkategorier och tre kategorier (tabell 

1) som presenteras nedan och illustreras med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1 En översikt på subkategorier och kategorier 

Kategorier     Subkategorier 

Att sakna riktlinjer i det dagliga arbetet   Att bli tagen på allvar 

     Att bli sedd 

Att känna sig säker i sitt arbete    Bristande information 

Upplevelser av att 

arbeta utan 

författningen 

Att känna sig säker 

med sin arbetsmetod 

Den ärvda 

arbetsmetoden  

Att arbeta strukturerat 

Riktlinjers betydelse för patientsäkerhet  Att främja 

patientsäkerhet 

 

 

 

Att sakna riktlinjer i det dagliga arbetet 

Att bli tagen på allvar 

Flera operationssjuksköterskor ifrågasatte starkt motivet till borttagandet av 

Socialstyrelsens författning 1982:19. Några menade att det handlade om brist på 

kunskap och förståelse på ledningsnivå. De tyckte att de utan denna författning inte 

längre finns något som stärker operationssjuksköterskans ansvarsområde.  

 

”Den som har tagit bort regeln, den kan ju inte förstå innebörden i 

det. Och sen tror jag faktiskt att det är så, så som jag tänkte på. Då 
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kan dom ju inte komma och åtala oss på något sätt. Finns det inte 

papper på det att det är viktigt så…” 

 

Operationssjuksköterskorna kände att de hade tappat tyngd i sin yrkesroll och 

upplevde sig som överkörda av högre instanser. De kände sig också nedvärderande 

och inte tagna på allvar.   

 

”ja, men det känns ju lite nervärderande för vår yrkeskompetens att 

dom tagit bort den menar jag…” 

 

Att bli sedd 

Flertalet av de intervjuade operationssjuksköterskorna berättade att de inte kände till 

att författningen var borttagen. Borttagandet av författningen gav dem en känsla av att 

inte vara betydelsefulla. De menade att ingen på ledningsnivå brydde sig om dem eller 

var intresserade av hur de arbetade. De menade vidare att det inte fanns någon insikt 

från beslutsfattarna om hur operationssjuksköterskan arbetar och att de därför kanske 

inte har belägg för borttagandet. De tyckte att den lokala arbetsgivaren borde ha haft 

kännedom om detta och informerat om en så viktig fråga. Detta ledde till en känsla av 

att inte bli sedd.    

 

”nä… dom har ju ingen verklighetsförankring med operation alls, 

överhuvudtaget. Dom vet ju inge vad vi jobbar med. Att den är viktig 

och behövs” 

 

Bristande information 

Någon hade upptäckt borttagande av författningen av en slump strax innan hon skulle 

vara handledare till en elev. Alla ställde sig frågan om vem som skulle informera om 

detta även om de poängterade att man som operationssjuksköterska också har ett eget 

ansvar att ta del av förändringsarbete. En del tyckte att det var dåligt att inte cheferna 

hade belyst det.  De undrade också varför en så viktig information inte hade tagits upp 

i branschtidningen Uppdukat, vilket dock en person tyckte sig ha läst där.  
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”vi visste ju inget om det, det är ju Ni som berättar det” 

 

Många av operationssjuksköterskorna tyckte att det låg på arbetsgivarens ansvar att 

informera om viktiga förändringar och flera tyckte att den bristande informationen var 

under all kritik. 

 

”Det kan ju vara lite konstigt att dom inte tar upp det på, alltså jag 

menar om det här på avdelningen...” 

 

Ovetskapen om den borttagna författningen gjorde att de kände sig underskattade och 

inte tagna på allvar eftersom de inte hade fått någon information.  De menade vidare 

att de som var på ledningsnivå inte hade tagit hänsyn till deras yrkeskompetens. 

 

”Ja, men det känns ju lite nervärderande för vår yrkeskompetens att 

dom tagit bort den menar jag” 

 

 

Att känna sig säker i sitt arbete 

Upplevelser av att arbeta utan författningen 

De kände sig överkörda eftersom de som har tagit bort författningen inte har förstått 

hur viktig den var som ett arbetsredskap och riktlinje för operationssjuksköterskor. 

Om riktlinjerna är lokala eller nationella hade ingen betydelse ansåg de intervjuade. 

De menade att det ger samma trygghet oavsett och det är det som räknas både för 

arbetslaget och den enskilda operationssjuksköterskan. De upplevde ett behov av att 

ha riktlinjer att luta sig emot så att de vet hur de ska arbeta och känna trygghet samt 

att de vet vad som gäller om någon operation skulle bli felaktigt utförd och patientens 

säkerhet skulle påverkas. De ansåg vidare att checklistan (se bilaga 3) som 
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arbetsredskap i sig själv inte har tillräcklig tyngd ur säkerhetssynpunkt. De menade att 

tyngden vilar på operationssjuksköterskans erfarenhet och noggrannhet. 

 

”eftersom ingen förståelse finns från de som tagit bort författningen 

om hur viktig den är så kan de inte åtala oss om något i vårt arbete 

skulle gå fel” 

 

 

Flera operationssjuksköterskor tyckte att det var synd att författningen var borttagen 

eftersom det inte finns särskilt många former av riktlinjer att arbeta efter. Det 

framgick vidare vikten av att det bör finnas tydliga och lättillgängliga riktlinjer för de 

som kommer nya. De tyckte att då riktlinjer är nedskrivna väger det tyngre än om det 

inte är det. Det diskuterades vilken betydelse den borttagna författningen hade i 

frågan om vem som bär det yttersta ansvaret om något skulle gå fel under en 

operation.  

 

”händer det nånting... så sitter nån kanske på pottkanten höll jag på 

att säga…” 

 

Att inte veta vem som bär ansvaret om något skulle gå fel under en operation gav en 

känsla av uppgivenhet och många ifrågasatte den egna tryggheten och säkerheten.  

 

”om det inte ges tid att räkna ner, om jag har haft nånting jättestort och så. På nåt vis 

upplever jag att jag inte ges tid till det och så… Jag kan ju känna att min yrkesroll, ja, 

jag tappar tyngd. Det måste jag säga” 

 

Att känna sig säker med sin arbetsmetod 

Operationssjuksköterskorna anser att det är viktigt att ha författningar som innefattar 

säkerhet och kontrollmetoder på operationssalen allt för att de ska känna sig säkra i 

sin yrkesroll och känna stöd i det dagliga arbetet. De menade också att det inte räcker 
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med endast skriva riktlinjer.  Varje operationssjuksköterska måste även ha sitt eget 

kontrollsystem och verkligen kunna lita på sig själv i svåra och stressade situationer. 

  

”För smäller det till och blir besvärligt på nån operation då måste 

man liksom, ja då måste man vara helsäker på sin metod så att 

säga” 

 

”Men det är ju så självklart att det stämmer, det är klart att det 

måste stämma på slutet, annars så blir man ju lätt förtvivlad” 

 

I intervjuerna framkom att då man har erfarenhet inom yrket som 

operationssjuksköterska påverkas säkerheten avseende arbetsmetoden. Det framkom 

även att de hade förståelse för oerfarna och nyexaminerade operationssjuksköterskor; 

att de inte har lika mycket erfarenhet till en början. De menade att för den nyanställde 

behövs nedskriva riktlinjer som tydligt beskriver hur man ska arbeta och vad som 

gäller ur säkerhetssynpunkt. De menade vidare att det inte är lätt överhuvudtaget för 

den oerfarne operationssjuksköterskan eftersom man oftast som ny är försiktig och 

inte kan eller vågar visa sina eventuella bristfälliga kunskaper.  

 

”Är man ny kanske man kikar lite mer, det är ju så har man gått och jobbat då är 

man liksom inne i…” 

 

”men det beror kanske på hur länge man har jobbat också för 

kommer man som ny så kanske man är lite mer försiktig…” 

 

Den ärvda arbetsmetoden 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de gärna vill lära andra oerfarna 

operationssjuksköterskor att arbeta på ett invant och säkert sätt på det sätt som de 

alltid har gjort. De beskrev att denna ärvda arbetsmetod är så självklar att inget 

dokument behövs som beskriver tillvägagångssättet på operationssalen. Att räkna 
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instrument, se till att antal nålar, knivblad och kompresser stämmer samt att ansvara 

för säkerheten kring patienten och assistera operatören skickligt var självklart.  

 

”Ja, när det gäller räkningen så är det ju som vi alltid gör. Före, 

det vi plockar upp, under operation, som det går då och efter, när 

man avslutar. Eller hur!...och så jobbar ju vi…och har alltid gjort” 

 

Den ärvda arbetsmetoden gav en trygghet i sig och alla medverkande kände sig trygga 

med det och trodde att alla gjorde och tyckte samma. Ett uttryck för någon form av 

yrkesstolthet framkom. 

 

”Vi jobbar som vi alltid har gjort” 

 

”Ja för mig spelar det ingen roll att den har tagits bort för jag är 

upplärd att räkna och gör det ändå... Om man säger.. så att... Det är 

så inrutat att man gör det så att den är borta förändrar ingenting 

tycker jag. Inte för mig” 

 

Att arbeta strukturerat 

Att inte ha något dokument som styrker det man gör i sitt arbete upplevdes som 

mycket frustrerande. Att alla gör på samma sätt för att säkerställa patientens säkerhet 

ansågs viktigt och att det finns en bestämd struktur i det man gör. De flesta trodde att 

alla arbetade på ungefär likadant sätt men att det mest viktiga var att var och en hade 

struktur och ett eget arbetssätt som fungerade för att hålla kontroll på allt i 

operationssalen. 

 

”man kan ju bara räkna före under och efter jag menar du kan ju 

inte… det kan ju inte bli så olika på olika ställen” 
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Alla ansåg att det borde finnas dokument som stärker deras arbetssätt och som 

beskriver ansvarsdelen men också att de arbetar som de är vana vid och som de alltid 

har gjort. 

”ja men det är ju självklart, man måste ju även ha riktlinjer så att man vet, så vi gör 

samma system allihopa” 

 

 

Riktlinjers betydelse för patientsäkerhet  

Att främja patientsäkerhet 

Några operationssjuksköterskor menade att effekten av den borttagna författningen 

blir att säkerheten runt patienten kan påverkas. Någon annan menade att det blir 

försämrad patientsäkerhet eftersom det inte finns något att luta sig mot rent juridiskt 

om det skulle hända något allvarig fel under en operation. Operationssjuksköterskorna 

ansåg att eftersom de med sin invanda yrkesroll och kompetens vet hur de ska arbeta 

så är patientsäkerheten ändå säkrad. De menade att de i yrket som 

operationssjuksköterska självklart tar ansvar för att allting stämmer och att inga 

instrument lämnas kvar i patientens buk genom att noggrant räkna instrument och 

dukar. Viljan att utföra patientsäker vård framfördes.  

 

” Ja, alla vet ju vad dom ska göra och det bidrar väl till en säkrare vård” 

 

”Men det är ju som sunt förnuft ändå det här med att man inte ska 

lämna grejor kvar i buken på patienten” 

 

Operationssjuksköterskorna menade att när de vet hur de ska arbeta och vet vad de har 

för riktlinjer att arbeta efter skapar det en trygghet för sig själv och patientens säkerhet 

främjas därmed.  
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”jag menar… det är ju vårt yrke att se till att inte lämna kvar nåt, 

allt allting stämmer…” 

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva operationssjuksköterskans uppfattningar om 

och behov av riktlinjer för att upprätthålla patientsäkerheten på operationssalarna.  

 

Deltagarna uttryckte en stor önskan om att bli bekräftade i sitt arbete och upplevde att 

de alltför sällan fick det från sin omgivning och i synnerhet från sin ledning. Att det 

funnits ett officiellt dokument som tydligt förklarade hur betydelsefullt deras arbete är 

upplevde de som en bekräftelse och bevis på vikten av deras funktion i vården. När 

frågorna vid intervjun lades fram och därmed informationen om att författningen 

tagits bort möttes författarna av förvåning. Det visade sig att de flesta av 

operationssjuksköterskorna inte kände till att författningen tagits bort. De blev 

upprörda och kände sig överkörda av högre instanser eftersom de inte hade fått veta 

något och tyckte att det var märkligt att en sådan viktig del i deras arbete inte verkade 

ha någon vikt hos Socialstyrelsen. De ställde sig frågande till hur beslutet om att ta 

bort författningen hade tagits. Att denna föreskrift tagits bort upplevde de negativt då 

de fick känslan av att ingen uppskattar eller värderar deras arbete och kompetens. 

 

Resultatet i vår studie visar att det finns behov av stöd i form av riktlinjer och speciellt 

för den oerfarne operationssjuksköterskan. Ett antal fynd från vår studie 

uppenbarades. Dels så kanske den borttagna författningen inte var befogad att tas bort 

därför att de anser att riktlinjer behövs, för sig egen och för patientens trygghets skull, 

men också för att ha något att luta sig emot rent juridiskt om något skulle gå fel i 

samband med operation. Dessutom framgick det vid ett flertal tillfällen att oerfarna 

operationssjuksköterskor med mindre erfarenhet absolut kan tänkas behöva tydliga 

och lättillgängliga riktlinjer att arbeta efter.  
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Intervjuerna gav en tydlig bild av att de erfarna operationssjuksköterskorna anser att 

säkerhet i yrket inte är något man kan läsa sig till och att riktlinjer är bra att ha 

tillgång till men att det inte kan ersätta erfarenhet eller ge den trygghet en 

operationssjuksköterska behöver i sitt dagliga arbete. Åsikten är att man måste skaffa 

sig erfarenhet själv. Riktlinjer kan vara viktiga under denna process men att själva 

arbetet och den erfarenhet det ger ändå är det viktigaste. Riktlinjer upplevs i viss mån 

som ett skydd då man kan använda dessa som försvar om någon skulle anklagas för 

att ha begått ett misstag i samband med operation. Att följa riktlinjer ger på detta sätt 

trygghet. 

 

I en studie av McDonald et.al. (2005) undersöktes operationssjuksköterskors och 

läkares upplevelser kring regler och riktlinjer i det kliniska arbetet. 

Operationssjuksköterskorna i studien var positiva till bestämda riktlinjer som lätt kan 

följas och användas som mall i arbetet för en säker vård kring patienten. De 

framhävde den stora fördelen med att ha någon form av checklista att arbeta efter och 

vikten av att signera att man läst riktlinjerna innan operationen börjar. Läkare däremot 

kunde i studien tycka att riktlinjer och styrdokument kunde försvåra arbetet och att det 

till och med kunde vara till last. För dem var mer oskrivna regler och gamla seder 

viktigt. Operationssjuksköterskorna tyckte många gånger att kirurgernas brist på 

intresse för riktlinjer och skrivna regler ibland utsatte patienter för fara och att 

attityden mot dessa också gjorde så att stämningen på jobbet försämrades.  

 

Deltagarna i studien ansåg att riktlinjer var bra att ha tillgång till och att de fick mer 

tyngd i sitt arbete med hjälp av dessa. De påtalade samma som visas i studien ovan att 

läkarna verkade vara mer negativt inställd till riktlinjer och styrdokument och att en 

del av operatörerna verkade motvilliga till att arbeta med checklistan. De tyckte att då 

man arbetar efter riktlinjer och föreskrifter främjas patientens säkerhet. Men de ansåg 

att operationssjuksköterskans kompetens ändå var viktigast. Att arbeta för att främja 

patientsäkerheten ska vara i fokus för alla sjuksköterskor. I en studie av Letvak (2003) 

belyses den erfarna äldre operationssjuksköterskan och dennes sätt att se på sitt 

arbete. Där framkom att de äldre operationssjuksköterskorna upplevde sig själva som 

duktiga i sitt yrke och respekterade på sin arbetsplats. Någon sa att erfarenheten borde 



17 

 

överföras till yngre kollegor för att främja patientsäkerhet. En annan påtalade att det 

var stor skillnad på utbildningen idag jämfört med för 20-30 år sedan. De menade att 

sjuksköterskorna som utbildades idag knappt hade sett en operationsklinik från 

insidan innan de skulle börja arbeta som operationssjuksköterskor. Dessutom så 

upplevde de stor oro angående nyrekrytering av operationssjuksköterskor och 

ifrågasatte nivån på utbildningen. 

 

Omvårdnaden ska vara förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta 

innefattar att följa författningar, riktlinjer och rutiner. Lindwall och von Post (2000, s. 

23-24) menar att för att kunna skapa och bevara en vårdande patientsäkerhet krävs det 

ett perioperativt tänkande. Den perioperativa sjuksköterskan har förmåga till 

reflektion, eftertanke och självkritik. Kompetensen grundar sig i ett etiskt 

förhållningssätt, en klinisk blick, flexibilitet, goda vetenskapliga och medicinska 

kunskaper och tekniska färdigheter.   

 

Checklistan från WHO är en ny form av riktlinje. Operationssjuksköterskorna tyckte 

att checklistan var bra men att den ibland kunde kännas besvärlig att arbeta efter, 

speciellt i de fall patienten var vaken eftersom patienten då hör vad teamet säger. 

Överlag tyckte de att det kändes skönt att använda checklistan då det blir en sista 

kontroll på att det är rätt patient på operationsbordet och att rätt sida/ingrepp ska 

göras. Detta gav en säkerhet både för sig själv och för patienten. Men de påtalade 

också att den i sig själv inte har tillräcklig tyngd och tillade att 

operationssjuksköterskans erfarenhet och noggrannhet måste vägas in. Ur 

patientsäkerhetssynpunkt är checklistan värdefull vilket visats i en studie av Haynes 

et.al. (2009). Där undersöktes effekten av användandet av en checklista som är 

utformad på liknande sätt som checklistor inom flygvärnet. För att undersöka effekten 

av checklistan genomfördes interventioner på åtta olika sjukhus i olika länder runt 

hela världen. Man mätte först komplikationer och antal dödsfall under en tid innan 

man satt in checklistan som ett arbetsredskap och använde sedan checklistan under en 

månad och gjorde samma mätningar under tiden. Resultaten visade att antalet dödsfall 

minskade från 1,5 % till 0,8 % och komplikationer av olika slag minskade från 11 % 
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till 7 %. Resultatet av studien visar att användandet av checklista under operation kan 

minska komplikationer och antalet dödsfall signifikant. 

 

Vid ett flertal tillfällen under intervjun påpekades att trots att man använder sig av 

riktlinjer ändå alltid måste förlita sig på sig själv, sin egna säkra arbetsmetod och 

finna trygghet i den. Vi tycker att det kan finnas en viss fara i detta sätt att resonera. 

Vi misstänker att operationssjuksköterskorna känner sig säkra med sin egen 

arbetsmetod genom att de med åren skapat erfarenhet inom yrket. Vidare kan 

erfarenhet vara en ”färskvara”. Om den erfarne operationssjuksköterskan slutar av 

något skäl går dennes expertis förlorad. Erfarenhet går inte att ge vidare till någon 

annan eller köpa utan den byggs upp efter lång tids arbete inom yrket. Därför tror vi 

att skrivna och tydliga riktlinjer och författningar är viktiga att kunna tillgå för alla 

operationssjuksköterskor och speciellt för den oerfarne.  

 

Hos Benner finner vi stöd för detta.  Nybörjaren följer regler medan experten litar till 

sin intuition. Med talang och erfarenhet kan nybörjaren utvecklas till expert som 

intuitivt uppfattar vad som behövs göras, utan att behöva hjälp av regler eller 

medvetna slutledningar. Utvecklingen av förmågan till engagemang formas av 

avdelningskulturen och av de metoder och rutiner som används. Teori och praktik bör 

gå hand i hand där den studerande får möjlighet att utveckla sin kompetens (Benner 

et.al. 1999, s. 59, 74-75, 129). 
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Metoddiskussion  

Datainsamlingen skedde i form av intervjuer där konstruktiv dialog uppkom mellan 

respondenter och författarna. Två författare har låtit texten tala och har inte lagt in 

några egna värderingar och har heller inte förbisett någon information vilket 

sammantaget ger ökad trovärdighet. Intervjutiden var begränsad till ca 30 minuter.  En 

rekommenderad intervjutid bör vara längre. Detta kan vara en nackdel i vår studie. Då 

en längre kvalitativ intervju hålls ger det deltagarna en chans att uppleva sig trygga 

och bekväma i situationen och leder till mer informationsrika svar. Men eftersom 

struktur fanns under intervjuernas gång upplevde författarna ändå situationen som att 

värderingar, upplevelser och uppfattningar kom fram på ett tillfredställande sätt. Vid 

ett intervjutillfälle förtydligades dock åsikter och upplevelser efter det att 

bandspelaren hade stängts av. Detta kan ha minskat studiens trovärdighet eftersom 

dessa utsagor inte fanns med i datamaterialet. En annan svaghet i studien som kan 

påverka trovärdigheten är att den åldersgrupp som intervjuades generellt sett tillhörde 

den äldre generationen (mellan 40-60 år). För att öka studiens trovärdighet hade det 

varit intressant att även få åsikter från en yngre generation operationssjuksköterskor 

för att se om någon skillnad fanns. Åsikterna i resultatet stärktes med valda citat.  

 

I studien framkom en hög grad av överensstämmelse. Operationssjuksköterskornas 

uppfattningar visade sig vara huvudsakligen likartade. De tyckte vidare att det var 

stimulerande att få delge sina uppfattningar. Handledning och seminarier har 

tillsammans med kurskollegor upplevts som berikande och varit ett stöd under hela 

studiens gång.  

 

 

 

 

 



20 

 

SLUTSATSER 

Resultatet i denna studie är på många sätt motsägelsefullt. Det motsägelsefulla 

resultatet är ett problem men samtidigt mycket intressant. Deltagarna ansåg att 

oerfarna operationssjuksköterskor med mindre erfarenhet behöver tydliga och 

lättillgängliga riktlinjer att arbeta efter samtidigt som de tyckte att det den säkraste 

arbetsmetoden är att förlita sig på sin egen erfarenhet och den ärvda arbetsmetoden.  

 

Det kan vara så att nyutbildade operationssjuksköterskor är i ett större behov av 

skrivna riktlinjer därför att de så länge de är oerfarna inte har den erfarenhet som 

krävs för att ge trygghet. Vi anser att den trygghet operationssjuksköterskan får 

genom både den ärvda arbetsmetoden och erfarenheten inte utesluter att arbeta med 

och efter riktlinjer. Vi menar att då man kombinerar detta främjas patientens säkerhet.    

 

Behovet av bekräftelse kom tydligt fram från studien och vikten av att känna sig sedd 

och hörd framhävdes. Författarna tror att det finns behov av att känna sig tagen på 

allvar för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt och att det i sin tur ger en känsla 

av säkerhet i sin egen yrkesroll.  

 

Till fortsatt forskning kan det vara intressant att med liknande frågeställningar 

intervjua yngre operationssjuksköterskor och få veta om det skiljer sig i 

uppfattningarna.  Avslutningsvis tror vi att författningar, riktlinjer och rutiner i 

slutändan har en avgörande betydelse för patientens säkerhet och för den egna 

operationssjuksköterskans trygghet i sitt arbete.   
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Bilaga 1 

Lagar och förordningar 

Kan Ni berätta om hur Ni tänker kring att denna författning togs bort? 

- Upplever Ni att det har påverkat Er i ert dagliga arbete? På vilka sätt? 

- Varför tror Ni att Socialstyrelsen valde att ta bort denna lag? 

- Upplever Ni att det har gett några effekter i Ert dagliga arbete? Hur, på vilket 

sätt? Positiva/negativa?  

 

Riktlinjer 

Kan ni försöka beskriva vad Ni anser att ett optimalt styrdokument innefattar? 

- Hur ser ni på behovet av riktlinjer i Ert arbete? 

- Vet Ni vilka riktlinjer Ni arbetar efter? 

- På vilket sätt använder Ni dem? 

- Vilka effekter ger det att arbeta efter riktlinjer?  

 

Checklistan 

Hur tror Ni att det kommer att bli att arbeta med WHO:s rekommenderade 

checklista?  

- I vilken utsträckning tror Ni att ni kommer att använda den? 

- Vem tycker Ni har ansvaret att ta upp checklistan på salen vid op.start? 

- Vilket behov tror Ni det finns för att omarbeta checklistan? (om Ni tror att Ni 

kommer att ha behov?) 

- Vilka effekter ger checklistan? (pos/neg?) 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Sub-kategori Kategori 

Ja men det känns ju 
lite nervärderande 
för vår 
yrkeskompetens att 
dom tagit bort den 
menar jag. 

Borttagandet av 
författningen känns 
nedvärderande  

Känslan av att 
vara 
underskattad 

Att bli tagen på 
allvar 

Operationssjuksköt
erskans behov av 
bekräftelse i det 
dagliga arbetet 

… jag tänker 
litegrann såhär då 
försvinner ju min 
tyngd. Man har ju 
det här med att, 
operatören måste ju 
vänta och ge mig tid 
att räkna ner och 
det. Då kan ju inte 
jag egentligen 
hävda det längre då 
i så fall om man inte 
inrättar rutin för det 
lokalt och säger det. 
Då skulle ju han 
kunna säga att nej, 
då skulle ju han 
kunna dra då 

Utan författningen 
finns inget som 
stärker 
operationssjuksköte
rskans 
ansvarsområde. 

Känslan av att 
vara 
underskattad 

Att bli tagen på 
allvara 

Operationssjuksköt
erskans behov av 
bekräftelse i det 
dagliga arbetet 

Spontant kan jag 
känna direkt, när 
man hör sånt dära, 
att. Ja, dels tror jag 
att det beror på 
okunskap från högt 
uppsatt håll men att 
man inte riktigt tar 
det på allvar, vad 
viktigt det är. 

Det beror på 
okunskap från högt 
uppsatt håll och det 
tas inte på allvar, 
om hur viktig 
författningen är 

Känslan av att 
vara överkörd 

Att bli tagen på 
allvar 

Operationssjuksköt
erskans behov av 
bekräftelse i det 
dagliga arbetet 
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