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SAMMANFATTNING 

 

Introduktion: Operationssjuksköterskans roll har under årens lopp förändras i takt med 

vetenskapliga framsteg inom kirurgin. Operationssjuksköterskan har i olika utsträckningar fått ett 

större ansvar inom perioperativa omvårdnanden som inkludera pre-, intra- och postoperativt. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva operationssjuksköterskans uppfattning av ansvaret i 

den perioperativa omvårdnaden. 

Metod: Sex intervjuer genomfördes med operationssjuksköterskor vid ett sjukhus i Norrland. 

Insamlad data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I textanalysen identifierades fyra kategorier: Kontinuerligt utvärderande av det egna 

arbetet, Kompetens ger större ansvar, Upplever att en ökad patientkontakt skulle förbättra vården 

och deras kompetens och Operationssjuksköterskan har en egen uppfattning om hur hennes ansvar 

att följa riktlinjer och rutiner ser ut.  

Diskussion: Operationssjuksköterskorna upplevde att nya rutiner utvecklades då fel uppdagas. De 

beskrev ett mångsidigt arbete som var mer än bara instrumentering, och en ökad patientkontakt 

uppgavs kunna bidra till att vinna kunskap, både tekniskt och omvårdnadsmässigt. Hur ny 

information och nya riktlinjer och rutiner användes var i viss grad beroende av 

operationssjuksköterskan som individ. Nackdelen med denna studie är att deltagarna inte har pre- 

eller postoperativa dialoger, vore så fallet hade resulterat eventuellt utmynnat i fler alternativt andra 

kategorier.  

Slutsats: Operationssjuksköterskorna kände ett stort ansvar att utvecklas, att arbeta patientsäkert 

och med ett holistiskt synsätt. Författarna anser att det vore av värde att utföra ytterligare forskning 

och undersöka hur operationssjuksköterskans kompetens och kunskap skulle kunna användas mer 

inom den perioperativa vården.  

 

Nyckelord: Ansvar, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, operationssjuksköterska, perioperativ, 

uppfattning. 

  

 



ABSTRACT 
 

Introduction: Theater nursing role has over the years change as scientific advances in surgery. 

Theater nurse has to various degrees with a larger role in perioperative caring which include pre-, 

intra- and postoperatively. 

Purpose: The purpose of this study was to describe theater nurses perception of the responsibility 

of the perioperative nursing care. 

Method: Six interviews were conducted with theater nurses at a hospital in Norrland. The collected 

data were analyzed using the content analysis. 

Results: In text analysis identified four categories: Continuous evaluation of their own work, 

Competence gives greater responsibility, Experiencing that increased contact with patients could 

improve care and their talents and Theater nurses have their own idea of how her responsibility to 

follow policies and procedures look like. Theater nurses felt that new procedures were developed 

when errors are detected. They described a diverse work that was more than just instrumentation, 

and increased patient contact was believed to contribute to gaining knowledge, both technical and 

caring manner. What new information and new policies and procedures used were in some degree 

dependent on the theater nurse as an individual. 

Discussion: Theater nurses felt that new procedures were developed when errors were detected. 

They described a diverse work that was more than just instrumentation, and increased patient 

contact was believed to contribute to gaining knowledge, both technical and caring. What new 

information and new policies and procedures used were in some degree dependent on the theater 

nurse as an individual. The disadvantage of this study is that the participants have no pre- or 

postoperative dialogues, had it been so, the study would possibly have resulted in more or different 

categories. 

Conclusion: Theater nurses felt a great responsibility to develop, to work safely and treat the 

patient with a holistic approach. The authors believe that it would be worthwhile to conduct further 

research and study how theater nursing skills and knowledge could be used more within the 

perioperative care. 

 

Keywords: Content analysis, nursing, perioperative, responsibilties, theater nurse, understanding. 
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INTRODUKTION 

 

Operationssjuksköterskan  

Under början av 1900-talet ökade omfattningen av kirurgi dramatiskt till följd av vetenskapliga 

framsteg såsom antibiotika, anestesi med eter, antiseptiska medel och tillämpandet av ett aseptiskt 

arbetssätt. Många operationer som tidigare varit omöjliga kunde med hjälp av dessa upptäckter 

genomföras. I takt med att tekniken inom operationssjukvården utvecklades, bildades även ett 

behov av en mer specialiserad sjuksköterska (Bull & FitzGerald, 2006; McGarvey, Chambers & 

Boore, 2000). Med ny teknik krävs också nya kunskaper, färdigheter och beteenden för att kunna 

genomföra evidensbaserad omvårdnad. För sjuksköterskan är arbetsuppgifterna en korsning mellan 

traditionell omvårdnad och evidensbaserad klinisk träning (Goeschel, 2011). Enligt 

“Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning 

mot operationssjukvård” (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 

2011), som grundar sig på “Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” (Socialstyrelsen, 

2005), så ansvarar operationssjuksköterskan för ”patientens omvårdnad före, under och efter det 

kirurgiska ingreppet eller undersökningen”.  

 

Rudolfsson, von Post och Eriksson (2007) anser att för att operationssjuksköterskan ska kunna 

utveckla en helhetsyn av patienten krävs det en perioperativ dialog. Det inkluderar pre-, intra- och 

postoperativa samtal med patienten (Lindwall & von Post, 2005). Rudolfsson et al. (2007) och 

Rudolfsson, Ringsberg & Von Post (2003) anser att det är viktigt att patienten bemöts med 

värdighet och respekt och behandlas som en enhet bestående av kropp, själ och ande. Ur 

operationssjuksköterskans perspektiv innebär detta att låta patienten vara sig själv, det vill säga att 

visa förståelse, lyssna och finnas till för denna. Det innebär också att skydda patienten, att guida 

denna genom operationen samt ansvara för sina handlingar (Rudolfsson et al., 2007).  

 

Operationssjuksköterskan ska även kritiskt kunna reflektera och analysera omvårdnaden och 

styrande riktlinjer och rutiner. Hon ska självständigt eller i samarbete med andra kunna utveckla 

och värdera förbättrings- och forskningsarbeten, samt bidra till en god lärandemiljö för medarbetare 

och studenter (Riksföreningen för operationssjukvård och svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Många operationssjuksköterskor anser att deras jobb är en utmaning men även fascinerande, då de 

dels ska ge god och säker patientvård men också besitta sociala kunskaper för att se till att 

stämningen och samarbetet i teamet på operationsalen fungerar bra (Kelvered, Öhlen, & Åkerdotter, 

2011).  

 



Studier visar att genom att öppet utvärdera potentiella orsaker till fel och ha en positiv inställning 

till lärande på arbetsplatsen, där både administratörer och medarbetare arbetar med problemlösning, 

så leder detta till färre medicinska felbehandlingar (Chang & Mark, 2011; Chard, 2010). Att följa 

upp vårdprocesser och få feedback ökar även vilja att använda riktlinjer. Kliniska riktlinjer följs 

med större sannolikhet om de är klart och tydligt formulerade samt lätta att använda, och om de är 

evidensbaserad samt uppnår aktuell standard. (Bahtsevani, Willman, Stoltz & Östman, 2010).  

 

Ett exempel på en ny riktlinje som syftade till att öka säkerheten på operation är WHO:s checklista 

som introducerades på sjukhus i Sverige år 2007 som en extra säkerhetskontroll. Det innebär att 

arbetsteamet försäkrar sig om att det är rätt patient och rätt ingrepp genom att innan operation ta en 

”Time-out” och går igenom en lista med punkter. Ett år senare gjordes en uppföljningsstudie som 

visade att man ansåg att checklistan bidrog till en ökad patientsäkerhet och att personalen var 

positiv till den (Nilson, Lindberget, Gupta & Vegfors 2009), samt att den främjade teamarbetet 

(Kevered et al., 2011). 

 

Preoperativt 

Preoperativ omvårdnad syftar i regel till de förberedelser som sker innan patienten kommit till 

operationssalen, såsom iordningställande av instrument och inhämtande av information ur 

patientjournalen (McGarvey et al.,  2000). Enligt Rudolfsson et al. (2007) kan anonymiteten inför 

en patient leda till att man i mindre utsträckning tar ansvar för omvårdnaden och inte se patienten 

som en individ. Lindvall, Von Post & Bergbom (2003) menar att det preoperativa samtalet ger 

patienten en möjlighet att berätta om sina förväntningar och funderingar kring den kommande 

operationen. De menar att patienter upplever en känsla av lättnad då de sedan kommer till 

operationen och känner igen sköterskan, det fick dem även att känna sig viktiga. 

Operationssjuksjuksköterskan har då redan innan operationen hunnit etablerat en relation till 

patienten. 

 

Intraoperativt 

Med den intraoperativa fasen menas tiden från då patienten kommer in på operationsalen tills 

patienten lämnar operationssalen. Det är operationssjuksköterskans ansvar att försäkra sig om 

patientens säkerhet och värdighet samt att finnas till för att ge känslomässigt stöd och erbjuda 

information. I arbetet ingår också att ansvara över den sterila utrustningen, att bibehålla ett aseptiskt 

tillvägagångssätt, att patientens position är bra, att monitorera patientens fysiska status samt förlust 

av vätskor (Kelvered et al., 2011; McGarvey et al., 2000). Mithell & Flin (2008) anser att icke- 



tekniska färdigheter, såsom kommunikation, teamwork, förståelse för situation, ledarskap och att 

kunna fatta beslut är viktiga egenskaper hos operationssjuksköterskan som medlem i ett 

operationsteam. De menar att dessa färdigheter är av lika stor vikt som tekniskt kunnande kring 

exempelvis kirurgisk utrustning. 

 

Postoperativt 

Lindvall et al. (2003) och Rudolfsson et al. (2003) beskriver att ett postoperativt samtal gav 

patienterna en möjlighet att tacka sköterskan, men det gav också operationsjukssköterskan en 

kontinuitet som fick dem att känna att deras arbete var meningsfullt. Även Kelvered et al (2011) 

menar att postoperativa samtal är bra då patienten får möjlighet att ställa frågor som man kanske 

inte vågat ställa innan operationen. Rudolfsson et al. (2003), anser att det finns två huvudskäl till att 

operationssjuksköterskan bör träffa patienten postoperativt. För det första är det en möjlighet för 

operationssjuksköterskan att ta reda på hur patienten mår efter sitt ingrepp, för det andra ger det 

också henne en chans att utvärdera sitt arbete tillsammans med patienten.  

 

Operationssjuksköterskans roll kan se olika ut på olika sjukhus även i Sverige. Författarna till denna 

studie har valt att intervjua operationssjuksköterskor för att få en inblick i hur de ser på sitt arbete 

och hur de med egna ord beskriver sin syn på omvårdnad, hur deras ansvar ser ut och hur riktlinjer 

och rutiner berör dem.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva operationssjuksköterskans uppfattning av ansvaret i den 

perioperativa omvårdnaden. 

 

METOD 

Design 

En empirisk kvalitativ deskriptiv design valdes för att få en djupare förståelse av 

operationssjuksköterskornas uppfattning av ansvaret i den perioperativa omvårdnaden (Polit & 

Beck, 2008, s.17). Data insamlades med hjälp av individuella intervjuer, vilka analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Urval 

Inga inklusion- eller exklusion kriterier fanns förutom att deltagarna var utbildade 

operationssjuksköterskor, det var således ett bekvämlighetsurval (Graneheim & Lundman, 2004;  



Polit & Beck, 2008,s. 338, 341). Åldern bland deltagarna varierade mellan 39-51 år och de hade 

arbetat som operationssjuksköterskor mellan 6-13 år. Totalt anmälde sig sex 

operationssjuksköterskor, varav alla genomförde intervjuen. 

 

Tabell 1. Deltagarna 

 

 Medel (Variationsvidd) 

Operationssjuksköterskans ålder 45 (39-51) 

Antal år som yrkesverksam operationssjuksköterska 11 (6-13) 

 

 

Tillvägagångssätt 

Enhetschef vid ett sjukhus i Norrland kontaktades via telefon och fick muntlig information 

angående studien och dess syfte och tillfrågades om studien fick genomföras på kliniken (se Bilaga 

1). Utöver ett muntligt godkännande gavs det även ett skriftligt samtycke. 

Operationssjukssköterskorna fick därefter ett informationsbrev via mail (se Bilaga 2) samt muntlig 

information om studiens syfte av författarna. Samtliga intervjuer ägde rum på kliniken och utfördes 

under deltagarnas arbetstid. Författarna fick tilldelat ett kontor på kliniken där intervjuerna utfördes. 

Alla intervjuer genomfördes under en och samma dag. Författarna fanns tillgängliga hela dagen och 

deltagarna intervjuades då de fick möjlighet under arbetsdagen. 40 minuter avsattes till varje 

intervju. I snitt tog var intervju 20 minuter, där den kortaste pågick i 17 minuter och den längsta 

pågick i 25 minuter. Alla intervjuer spelades in och författarna turades om att intervjua deltagarna. 

Den författare som inte intervjuade ställde inga frågor utan antecknade stödord.  

 

Vid samtliga intervjuer användes en intervjuguide (se Bilaga 3) som stöd. Frågorna syftade till att få 

svar på operationssjuksköterskans uppfattning om ansvar i den perioperativa vården. Ytterligare 

frågor ställdes utöver de som fanns i intervjuguiden då författarna önskade få fördjupad kunskap i 

något som deltagaren uttryckt. Vid tillfällen då deltagarna fann det svårt att svara på frågor så 

omformulerades frågan och ställdes på nytt.  

 

Bearbetning och analys 

Analysförfarandet har inspirerats av Graneheim och Lundman (2004). Författarna transkriberade 

ordagrant tre intervjuer var, därefter gick de tillsammans igenom och lyssna av intervjuerna för att 

försäkra sig om att transkriberingen skett på ett likvärdigt sätt. De transkriberade intervjuerna lästes  



igenom ett antal gånger för att ge författarna en bättre uppfattning om innehållet. Författarna tog 

därefter ut bärande meningsenheter var för sig för, vilka sedan jämfördes i syfte att få fram textens 

budskap. Efter att detta gjorts beslutade författarna att utföra en manifest innehållsanalys. I nästa 

steg så kodades samtliga bärande meningsenheter.  Därefter sorterades koderna in i olika 

subkategorier och slutligen i kategorier (se Tabell 1). 

 

Tabell 2. Analysförfarande. 

Bärande meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

”När det inte upplevs gå så bra.. så 

skriver man en upp en rutin..” 

”..om det nu händer något så tas det ju 

upp, och så ser man vad man kan 

förbättra eller förändra.. så man försöker 

ju hela tiden ta lärdom av det som blivit 

fel.” 

Mån om att arbetet 

ska fungera. 

Samarbete. 

Brist i rutiner leder 

till diskussioner 

Tar lärdom av andras 

misstag 

Kontinuerligt 

utvärderande av 

det egna arbetet  

”Att operationssjuksköterskeyrket är 

verkligen mycket, mycket mer än bara 

instrumentering..” 

”Är jag duktig då går det snabbare..” 

Yrket är mer än 

instrumentering. 

Duktig/Snabbare. 

Ska kunna mer än 

instrumentera. 

En bra 

operationssköterska 

är effektiv. 

 

 

Kompetens ger 

större ansvar. 

 

 

Etiskt övervägande 

All data hanterades på ett forskningsetiskt sätt, det vill säga alla deltagare fick i förhand muntlig 

samt skriftlig information om att all data behandlades konfidentiellt och att de när som helst, utan 

motivering, kunde avbryta sitt deltagande i studien. De fick även information om att de hade rätt att 

ta del av sin del av intervjun (i text) om så önskades, samt att det i resultatredovisningen inte skulle 

gå att urskilja enskilda individers uttalanden (Polit & Beck, 2008, s.170-174, 176-177). 

 

 

 

 

 



RESULTAT 

Den manifesta innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier (se Figur 1). 

Figur 1. Kategorier. 

 

 

 

Kontinuerligt utvärderande av det egna arbetet 

Deltagarna framhåller att rutiner och riktlinjer är av särskild vikt inom den operativa verksamheten 

och att arbetet i sig är väldigt strukturerat I ovanstående kategori beskriver deltagarna att nya 

riktlinjer och rutiner ofta växte fram då det skett oavsiktliga fel eller då brister i befintliga rutiner 

uppmärksammats. 

 

”Nedskrivna rutiner blir det genom trial –and-error ..När det inte upplevs gå så bra, så 

därför skriver man en ny rutin” 

”Det kan ju uppkomma då något händer..en brist” 

 

Bristande rutiner ledde i sin tur till diskussioner inom arbetsgruppen. Majoriteten av deltagarna 

uttryckte att de kände en öppenhet kring utvärderandet av rutiner, de ansåg att det låg på det egna 

ansvaret att meddela sina kolleger då de upptäckte att de fanns fel eller brister i rutinerna. De ansåg 

sig också ha ett ansvar att vara kritisk till nya rutiner i syfte att utvärdera dessa.  

 

”Brist i rutiner..ja, då blir det ju diskussioner oftast i yrkesgruppen. Men finns det en 

rutin..ja då har vi bestämt oss för det” 

”Jag tror vi är ganska öppna och blir det fel så brukar man rätta till det” 

”..man tar lärdom av andras misstag” 

 

Angående följsamheten av riktlinjer och rutiner och hurvida det fanns faktorer som bidrog  



respektive hämmade så påtalade deltagarna vikten av kunskap. De ansåg att en ökad förståelse av 

syfte bidrog till en högre följsamhet. Att arbeta efter riktlinjer och rutiner handlade mycket om att 

förstå varför de skulle göra som det stod skrivet, en deltagare uttryckte det så här: 

 

”VARFÖR gör man så..vad hände ifall jag INTE gör så. Vad är det som kan bli fel, vad blir 

konsekvenserna ifall jag inte följer rutinen, att man inte..förstår varför man gör 

rutinerna”....”..det ska finnas ett syfte, varför gör vi så här”....” man bara följer rutinerna- 

och då har jag gjort rätt, utan att man förstått varför man har gjort rätt” 

 

Upplever att en ökad patientkontakt skulle förbättra vården och deras kompetens 

Deltagarna uppgav att deras yrkesgrupp som regel har en mycket begränsad tid på sig att skapa en 

god patientkontakt. Dels på grund av att de inte hade som rutin att samtala preoperativt med 

patienten samt att det inte gavs något utrymme för just operationssjuksköterskans möte med 

patienten.  

 

 ”Jag har en jättekort tid att skapa en relation till patienten.” 

 ”..en del patienter kan du hinna få en bra kontakt, ett bra gensvar..” 

”..det optimala hade varit att hinna prata med patienten innan dom kommer till operation.” 

 

Några hade erfarenhet av preoperativt samtal från tidigare arbete, de uttryckte att det var värdefullt 

för patienterna, men även för dem själva då de lättare fick en god patientkontakt.  

Deltagarna uppfattade också att den begränsade tiden kunde skapa en situation där många 

medarbetare cirkulerade runt patienten samtidigt, exempelvis inför operationsstart kunde både 

narkossjuksköterska och narkosläkare samtala med patienten, i sådant fall kunde 

operationssjuksköterskan göra gott genom att hålla sig i bakgrunden. Att för många involverade sig 

samtidigt kunde leda till att patienten kände sig förvirrad och osäker, helst såg man att patienten 

fick kontakt med någon ur personalen, då oftast narkossjuksköterskan eftersom hon är den första 

som möter upp patienten och ofta har ett pågående samtal med patienten.  

 

“..om man är för många som blandar sig i så blir det inte heller bra tycker jag, det blir ju 

lite oroligt, men man får ju visa att man finns där.. man måste vara ödmjuk helt enkelt..” 

 

Då operationen är avslutad skedde enligt rutin en muntlig rapport till nästa vårdansvariga 

sjuksköterska, som befann sig på uppvaket eller på den postoperativa avdelningen. Enligt de 

gällande riktlinjer och rutin fanns ingen möjlighet till uppföljning för deltagarna. De uppgav att en 



uppföljning eller återkoppling av vissa patienter skulle kunna ge kunskap både tekniskt och 

omvårdnadsmässigt. Flera av deltagarna uttalade en önskan om att få veta hur patienter klarat av sin 

återhämtningen efter operationen. 

  

”Den enda uppföljningen det har du när du pratar med operatören…../....det är väldigt 

många man vill veta hur det går för..” 

”..det skulle ge mig en tillfredställelse att få se ibland – hur gick det för den här människan 

egentligen……/…. Man får ju återkopplingen, tycker jag personligen, ger jättemycket…” 

 

Kompetens ger större ansvar 

Det tar tid att lära sig operationssjuksköterskeyrket, i början är det svårt att se bortom det tekniska. 

Nyexaminerade har fokus på de praktiska momenten: uppläggning, sterilitet, instrumentering, 

korrekt användning av kläder, handskar, munskydd, operationens förfarande, röntgen- och 

kamerautrustning etc. Deltagarna ansåg att yrket bestod av mer än detta, det innebar även att ha en 

helhetsyn på patienten, att kunna se och tolka varje situation och vad som var speciellt för just den 

patienten.  

 

”..att operationssjuksköterskeyrket är verkligen mycket, mycket mer än bara instrumentera.. 

men som nyfärdig så är det ju det som man måste fokusera på, men det är mycket, mycket 

mera.” 

”Det är svårt att börja se patienten för en man har uppfattat att man hanterar all utrustning 

och operationens tillvägagångssätt innan man kan se bortom horisonten..” 

 

Erfarenhet gjorde att operationssjuksköterskan arbetade smidigare, att arbetet på operationssalen 

fungerar felfritt i större utsträckning då eventuella extraåtgärder fårutsågs i större grad samt att 

arbetet går snabbare.  

 

”..att man har allt man behöver och att man har tänkt i förväg.. i vårat yrke går det mycket 

ut på att förebygga.. och att förutse.. det är ju också en konst.. man lär sig efter några år…” 

 

I samband med ett ökat tekniskt kunnande används mer tid till att fokusera på den individuella 

patienten. Då operationssjuksköterskan i större utsträckning satte fokus på patienten tog de även på 

sig ett större ansvar. Att arbeta patientfokuserat innebar ett djupare engagemang i patienten än att  



enbart delta i det tekniska. En del av arbetet var att tala för patienten, att yttra sina funderingar om 

det skedde något som gick emot patientens bästa intresse. Det var även att delvis kontrollera att det 

arbete operationsteamet utför, ger nytta och inte skada. 

 

”.. det är ju patienten som är anledningen till att vi alla är här.. man är deras advokat 

litegrann, så ser jag, man måste stå upp för dom ibland…” 

”att bibehålla patientens välmående under operationen.. och även ta ställning till när man 

inte kan ta hänsyn till det..” 

”..patienten ska ju inte utsättas för värre ingrepp än vad man gör redan – dom ska ha det så 

bra som möjligt..” 

 

Operationssjuksköterskan har en egen uppfattning om hur hennes ansvar att följa riktlinjer 

och rutiner ser ut 

De var alla överens om att rutiner och riktlinjer var det som låg till grund för deras arbete. Samtliga 

riktlinjer och rutiner ansågs finnas tillgängliga på arbetsplatsen, både i pärmar som var 

lättillgängligt utplacerade utanför operationssalarna samt via intranätet. Deltagarna liksom övrig 

personal uppdaterades även kontinuerligt via mail och på möten.  

 

”Vi har checklista till varje..och så ändrar man och uppdaterar med jämna mellan rum” 

”Kommer det något nytt så brukar enhetschefen för det första skicka ut det..( på mailen) och 

sen, alla vet ju att dom finns, pärmarna..så kommer man som ny så blir man informerad.  

 

Att arbeta utifrån mallar över riktlinjer och rutiner beskrev de som viktigast då man var novis inom 

deras arbete. Med erfarenhet ansåg de att de mer “kunde” rutinerna och inte var beroende i lika hög 

grad av skriftliga check-listor.  

 

”rutinerna ligger i botten..det är dom vi ska utgå ifrån”   

”Kan du något sämre desto mer måste du vila på det skrivna rutinerna…det kan du alltid gå 

tillbaka och vila på om du är osäker” 

 

En del menade att man anpassade sig i olika grad till nya riktlinjer och rutiner beroende på hur 

länge man arbetet och såg en skillnad mellan de som arbetat länge i jämförelse med de som var 

noviser.  

 



”Visst är det så att vissa rutiner inte följs dom som jobbat väldigt länge ..dom är som inte 

lika noga med rutiner som vi nya är. Det tycker jag att man ser” 

”Har man jobbat länga så kan det bli en falsk trygghet, så att säga..att man gör saker fast 

man kanske ändå gör fel” 

 

Några deltagare menade att operationssjuksköterskans personlighet kan vara av betydelse för 

följdsamheten och hur de uppfattar vikten av ny information. Engagemang och egenintresse 

medförde i sig att de kunde tilldelas större ansvar inom ett visst området. 

 

”det är ju en personlighetsgrej, det är det ju..man tycker att vissa saker inte är så viktiga 

”Att man inte tror på den skrivna rutinen..man har en annan uppfattning..  och där är det ju 

personlighet” 

”att mitt skötebarn är det här och någon annan tycker kanske ”det här” är det viktigaste…” 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva operationssjuksköterskans uppfattning om ansvaret  

i den perioperativa omvårdnaden. Operationssjuksköterskorna upplevde att nya riktlinjer och rutiner 

utvecklades i störst grad i samband med att fel eller brister i befintliga rutiner uppdagades. De 

beskrev ett mångsidigt arbete som var mer än bara instrumentering samt att en ökad patientkontakt 

kunde bidra till att vinna kunskap, både tekniskt och omvårdnadsmässigt. 

Operationssjuksköterskorna utvärderade och förnyade ständigt rutiner i syfte att öka 

patientsäkerheten, men hur ny information och nya riktlinjer och rutiner användes var i viss grad 

beroende av operationssjuksköterskan som individ. 

 

Metoddiskussion 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval innebär att man ber de som är tillgängliga att frivilligt delta i studien. 

Formen är väl använd, då det är ett enkelt och tidsekonomiskt sätt att samla in data. Svagheter finns 

i denna urvalsmetod, bland annat att de som deltar kanske inte är generaliserbara för hela 

populationen samt att det inte nödvändigtvis utgör de mest informationsrika källorna (Polit & Beck. 

2008, s. 341:, 354). Författarna valde trots detta denna urvalsmetod på grund av tidsekonomiska 

skäl, samt att de även ville att deltagarna skulle ställa upp på frivillig basis. Då detta är en kvalitativ 

studie med endast sex deltagare så kan resultatet ej ses som generaliserbart. Författarna avsikt var 

endast att belysa operationssjuksköterskan roll och deras syn på ansvar. 

 



Tillvägagångssätt. 

Brinkman & Kvale (2009, s 180-183) beskriver kvalitetskriterier för intervjuer, bland annat ska 

”Intervjun tolkas i stor utsträckning under själva intervjun” samt ska intervjuaren ”försöka verifiera 

sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns lopp”. Att intervjun utförs på detta sätt är 

avgörande för kvaliteten på den följande analysen, verifieringen samt rapporteringen (Brinkmann et 

al., 2009).  En möjlig bias till denna studie är avsaknade av en pilotintervju, som kunde ha 

medverkat till en utveckling av intervjuguiden (se Bilaga 3) samt gjort författarna mer erfarna att 

leda en intervju, och i större utsträckning tolka dessa under genomförandet. Att studien 

genomfördes under en och samma dag kan ha inverkat på genomförandet, författarna tror sig ha 

blivit bättre på att intervjua om de efter varje session fått större möjlighet att reflektera och/eller 

transkribera var intervju. Dock fick deltagarna inga tillfällen att diskutera frågor och eventuella svar 

sinsemellan, vilket bör inverka positivt då det stärker att deltagarna endast uttrycker sina egna 

uppfattningar, åsikter och upplevelser som då ej är färgade av medarbetarnas. Författarna övervägde 

intervjuernas längd och om de var tillräckligt många i antalet för att kunna ge ett bra underlag till en 

analys. Att det insamlade materialet var tillräckligt fastställdes av författarna efter att de påbörjat sin 

analys. En möjlig orsak till att intervjuerna inte blev längre kan vara att det blev en “2 mot 1” 

situation då intervjuarna var två stycken och deltagaren var ensam, de kan ha medfört att deltagarna 

kan ha känt sig i underläge, vilket eventuellt kan ha resulterat i kortare svar. Dock inser man att ett 

större antal/längre intervjuer skulle ha gett mer information och eventuellt utmynnat i fler alternativt 

andra kategorier.  

 

Bearbetning och analys 

All insamlad data bröts ner i bärande meningsenheter först av författarna var för sig, därefter 

sammanställdes de bärande meningsenheterna för att garantera en likvärdig tolkning, där syftet var 

att förkorta texten samtidigt som man bibehöll det väsentliga i innehållet (Granheim & Lundman., 

2004). Författarna gjorde således de bärande meningsenheterna i två steg i syfte att bevara sin 

objektivitet och minimera risken för bias genom egna tolkningar. Datan har behandlats av två 

personer i samråd med två handledare vilket minimerar utrymme för subjektiv tolkning.  

 

Resultatdiskussion  

Preoperativt 

Det fanns inga riktlinjer eller rutiner för ett preoperativt samtal mellan operationssjuksköterskan och 

patienten i författarnas studie. I och med att det inte ingick i deras arbete kände de heller inget 

ansvar för just detta. Dock har kategorin Upplever att en ökad patientkontakt skulle förbättra  



vården och deras kompetens vuxit fram delvis ur deltagarnas uppfattning om vad ett preoperativt 

samtal skulle kunna medföra. De tror att det skulle vara lättare att bemöta patienten på 

operationssalen efter att ett preoperativt samtal genomförts. Något som stärks av en studie gjord av 

Rudolfsson et al. (2003), som beskriver att sjuksköterskan med hjälp av det preoperativa samtalet 

bland annat har större möjlighet att lyssna in patienten och anpassa sig till personen, att det blev 

lättare att delge information utan att det blev forcerat samt gjorde att sjuksköterskan bättre kunde 

planera kommande vård (bemötande, uppläggning, speciella behov etc.). Lindvall et al. (2009) 

beskriver i sin studie att sjuksköterskan är mer och bättre förberedd om hon fått träffat patienten 

innan operation, och hon kan på så sätt arbeta mer patientsäkert och snabbare då patientens 

önskningar är kända. 

 

Intraoperativt 

I författarnas studie framgick det att deltagarna ansåg det som sitt ansvar att konstant utvärdera sin 

kunskap och att en del av deras arbete bestod i av att ta till sig ny vetenskap och förnya sina 

arbetsätt. Enligt Riksorganisationen för operationssjukvård och svensk sjuksköterskeförening 

(2011) så ingår det i operationssjuksköterskans arbete att granska vården som ges, att kunna 

analysera samt kritiskt reflektera över sina handlingar, vilket även operationssjuksköterskorna i 

denna studie uppgav som ett av sina ansvarsområden. Detta utmynnade i kategorin Kontinuerligt 

utvärderande av det egna arbetet. I författarnas studie framkom det även att det på deltagarnas 

arbetsplatsen fanns det en positiv syn på utvärdering samt att man försökte lära av sina egna och 

andras misstag genom att ständigt utvärdera sitt arbete. Författarna anser att en positiv lärandemiljö 

är viktigt för att arbetsplatsen ska ha en fungerande arbete med problemlösning, vilket även stöds av 

artiklar skrivna av Chang et al. (2011), Chard (2010) och Goeschel (2011).  

 

Kategorin Kompetens ger större ansvar, syftar till deltagarnas syn på att operationssjuksköterskan 

växer in i sin roll och kan med tiden se och utföra mer för att bättre vårda patienterna. En 

nyexaminerade operationssjuksköterskan är mycket fokuserad på det praktiska arbetet medans den 

erfarna operationssjuksköterskan har ett bredare fokus i och med sin erfarenhet. Kelvered et al. 

(2011) beskriver att operationssjuksköterskornas arbete på operationsalen består i att dels känna till 

patientens sjukdomshistoria, men även att veta att patienten ligger rätt på bordet, att kunna material 

och instrument samt hantera dessa korrekt. Detta överrensstämmer med resultatet i författarnas 

studie. Men utöver detta angav deltagarna att omvårdnaden och bemötandet av patienten var av 

största vikt för dem. I en annan studie gjord av Bull & FitsGerald (2006) där 

operationssjuksköterskor tillfrågades om hur de utför omsorg så betonade de dels vården av 



patientens kropp och dels den emotionella omvårdnaden. Detta styrks av författarnas studie där 

deltagarna prioriterar dels det praktiska men också bemötandet och patientens psykiska status.  

 

Att nyexaminerade operationssjuksköterskor inte har samma helhetsyn som en mer erfaren 

operationssjuksköterska framkommer i en studie av Gillespie, Chaboyer, Wallis, Chang & Werder 

(2008), i studien redovisas att de nyutbildade operationssjuksköterskorna på grund av detta sågs 

som ”inkompetenta” av äldre och mer erfarna kollegor. I författarnas studie omnämns inte 

nyexaminerade som inkompetenta, de förväntas inte ha samma helhetsyn på patienten, utan med 

erfarenhet så växer de in i rollen,. De menar att erfarenhet och bredare kompetens, leder i sin tur till 

ett större ansvaret. 

 

Kompetens ger större ansvar innebar också att operationssjuksköterskor med erfarenhet och 

kunskap också tog en mer aktiv roll i det opererande teamet. Timmons och Tanner (2005) 

undersökte i sin studie operationssjuksköterskas syn på sitt arbete ur en emotionell synvinkel och 

kom fram till att ”se efter kirurgen” och ”hålla kirurgen nöjd” var en del i arbetet. De beskrev detta 

som operationssjuksköterskans ”värdinna” roll, något som deltagarna i författarnas studie ej 

framhållit. Istället har de beskrivit att de är ansvariga för att “tala för patienten”, vilket också 

skildras i en studie gjord av Rudolfsson et al. (2007), där operationssjuksköterskan ser det som sin 

plikt att skydda patienten. Det kan enligt deltagarna i författarnas studie även innebära att 

kontrollera att det arbete operationsteamet utför ger nytta och inte skada.  

 

Hanks (2010) visade i sin studie att sjuksköterskan hade en “advokat” roll där hon såg det som sin 

uppgift att försvara patientens rättigheter och att försäkra sig om att  patienten fick patient 

säkervård. Författarnas studie skiljer sig från studien gjord av Gillespie et al. (2008), i och med att 

deltagarna ej ansåg sig ansvara för kommunikationen i lika hög grad. Dock finns det i båda 

studierna stöd för att en bra operationssjuksköterska definieras som ”steget före”, då hon är effektiv 

och ofta kan förutse eventuella extraåtgärder. I författarnas studie och likaså i en studie gjord av 

Alfredsdottir och Bjornsdottir (2008) beskriver operationssjuksköterskorna sitt arbete som 

preventivt.  

 

Att Operationssjuksköterskan har en egen uppfattning om hur hennes ansvar att följa riktlinjer och 

rutiner ser ut är en kategori som stöds av Bahtsevani et al. (2010) som i sin studie beskriver att 

personalens attityder och vilja att arbeta med nya riktlinjer är av betydelse för användandet av dem. 

Detta bekräftas i författarnas studie som beskriver personligheten som en avgörande faktor för hur  



man tar till sig ny kunskap. Det som skiljer sig från studien gjord av Bahtsevani et al. (2010) är att i 

författarnas studieresultat framhölls noviser och nyexaminerade som mer angelägna att följa och ta 

till sig nya riktlinjer och rutiner. Vad detta beror på har författarna inget direkt svar på, dock läggs 

mer och mer fokus på evidensbaserad forskning i vidareutbildningen av operationssjuksköterskor, 

således kanske nyexaminerade operationssjuksköterskor själva lägger mer fokus på att följa de 

riktlinjer och rutiner de vet är evidensbaserade. 

 

Postoperativt 

Deltagarna hade inte några riktlinjer eller rutiner som innebar att de involverades i den 

postoperativa vården. De upplevde att deras ansvar över patienten slutade då de lämnat över och 

rapporterat patienten till nästa vårdansvarig sjuksköterska på uppvaket eller på den postoperativa 

avdelningen. Dock saknade många informationen om hur det gått för patienten i efterförloppet, 

vilket utmynnar i kategorin Upplever att en ökad patientkontakt skulle förbättra vården och deras 

kompetens. De kunde se fördelar med en postoperativ uppföljning, några uttryckte att det skulle 

kunna bli en kvalitetssäkring av sitt arbete. Andra uttryckte att de kände en tillfredställelse då de 

fick bekräftelse på att de utfört ett bra arbete.  

 

I Rudolfsson et al. (2003) och Lindvall et al. (2009) beskriver operationssjuksköterskor som har ett 

postoperativt möte med patienten att de under det mötet får information om hur patienten upplevde 

vården, de får en möjlighet att utvärdera vården tillsammans med patienten och även tillfälle att ta 

del av patientens uppskattning vilket gjorde dem stärkta i sin roll och gav dem energi. Kelvered et 

al. (2011) menar att operationsåret läkning eller patientens välbefinnande efter operation även har 

betydelse för operationssjuksköterskan. I deras studie kände operationssjuksköterskorna ett fortsatt 

ansvar för patienten, att insatt drän eller stomi fungerade korrekt, något som inte deltagarna i 

författarnas studie nämner.  

 

Författarna tror även att en eventuell uppföljning skulle kunna påverka kategorin 

Operationssjuksköterskan har en egen uppfattning om hur hennes ansvar att följa riktlinjer och 

rutiner ser ut. Bahtsevani et al. (2010) betonar att all personal bör få adekvat uppföljning av 

resultatet av nya riktlinjer/rutiner för att stärka stödet och öka villigheten att arbeta utifrån dessa. I 

författarnas studie framkommer det inte att uppföljning av resultat skulle öka rutinföljsamheten 

dock fanns det tecken på att mer bakgrundsinformation om nya riktlinjer skulle kunna öka 

följsamheten. Lindvall et al. (2003) beskriver även att sjuksköterskan som får följa en patient i den 

perioperativa omvårdnaden får kontinuitet  och att det ger en mening till arbetet. Det är författarnas 



uppfattning att om operationssjuksköterskan ges möjlighet att följa upp patient och sitt arbete så 

skulle det kunna resultera i högre compliance gällande riktlinjer och rutiner.  

 

Den lärdom författarna har tagit av denna studie är att operationssjuksköterskor känner ett stort 

ansvar för sina patienter och att deras arbete utgår nästan uteslutande ifrån riktlinjer och rutiner. 

Riktlinjer och rutiner är oumbärliga och operationssjuksköterskan ser det som sitt ansvar att 

utvärdera och granska dem i syfte att samtidigt utvärdera sitt egna arbete. Allteftersom de får 

erfarenhet så arbetar operationssjuksköterskorna mer patientfokuserat och tar det på sitt ansvar att 

hjälpa patienten med det “lilla extra”, vårdande handlingar som inte finns skrivna i riktlinjer och 

rutiner.   

 

Klinisk betydelse 

Med denna studie hoppas författarna kunna belysa den roll som operationssjuksköterskan skulle 

kunna ta framförallt i den pre- och postoperativa vården. Operationssjuksköterskans 

arbetesuppgifter ser olika ut på olika arbetsplatser inom Sverige och varierar sig även stort i övriga 

världen. Författarna tror att en utökad roll för operationssjuksköterskan skulle kunna leda till bättre 

vård. Hur operativ verksamhet ska kunna tillämpa detta har författarna inget svar på, men de anser 

att det vore av värde att fortsätta forska och undersöka hur operationssjuksköterskans kompetens 

och kunskap skulle kunna användas inom vården.  

 

Slutsats 

Operationssjuksköterskorna i denna studie uppger att de känner ett stort ansvar att utvecklas, att 

genomföra en patientsäker vård samt att ha en helhetssyn på patienten som är anpassad efter 

individen. De har en önskan att vara mer aktiv i den pre- och postoperativ dialogen. Nackdelen med 

denna studie är att deltagarna inte har pre- eller postoperativa dialoger, vore så fallet hade 

intervjuerna möjligtvis varit mer er innehållsrika och resulterat i fler alternativt andra kategorier. 
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Bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Till Enhetschefen 

 

Förfrågan om godkännande för genomförande av intervjustudie under vecka 6 2012. 

 

Operationssjuksköterskan var den första specialistutbildade sjuksköterskan och har genom åren fått 

en mer väldefinierad roll. Denna ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter det 

kirurgiska ingreppet eller undersökning.  

 

Vi ansöker om godkännande att genomföra en studie vars syfte är att belysa 

operationssjuksköterskans uppfattning av ansvaret i den perioperativa omvårdnaden. Studien 

genomförs som en del av vår utbildning till specialistsjuksköterskor i Operationssjukvård vid 

Mittuniversitetet och kommer om godkännande ges utföras i form av individuella intervjuer med ca 

fem operationssjuksköterskor. Denna studie sker under handledning av Lektor Mats Sjöling. 

Resultatet av studien kommer att utmynna i en magisteravhandling som kommer att finnas 

tillgänglig för Er. 

 

Varje enskild intervju beräknas ta cirka 40 minuter och vi har ett önskemål om att detta kan ske 

under arbetstid. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan kunna transkriberas 

ordagrant. Innehållet kommer att behandlas enligt god forskningsetik. Gällande sekrettes och 

forskningsregel följs, vilket innebär att all data kommer att avpersonifieras och hanteras så att 

anonymitet bibehålls.  

 

Vi hoppas på Ert godkännande av vår studie. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Linda Sandström      Sara Holm 

Leg. Sjuksköterska      Leg. Sjuksköterska 

Studerande – Specialistutbildning    Studerande – Specialistutbildning 

Operationssjuksköterska     Operationssjuksköterska 

Mittuniversitetet      Mittuniversitetet 

Tel: 073-0450469      Tel: 070-6481291 

E-post: lindasandstrom1986@gmail.com   E-post: saramholm@hotmail.com 

 

Du är välkommen att höra av Dig vid eventuella frågor. 

 

Mats Sjöling       Kersti Hansson 

Universitetslektor      Leg. Operationssjuksköterska 

Omvårdnad       Universitetsadjunkt Omvårdnad 

Mittuniversitetet      Mittuniversitetet 

Tel: 060-148966      Tel: 060-148466 

E-post: mats.sjoling@miun.se    E-post: kersti.hansson@miun.se 
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Förfrågan om deltagande i forskningsprojekt 
 

Du har efter muntlig information tackat ja till deltagande i denna studie.  

 

Denna forskningsstudie har till syfte att identifiera, undersöka och fördjupa kunskapen om 

operationssjuksköterskans uppfattning av ansvaret i den perioperativa omvårdnaden. 

 

Studien har en kvalitativ ansats och kommer att ske genom intervjuer av operationssjuksköterskor. 

Intervjuerna kommer att ske individuellt och kommer att ta cirka 40 minuter och genomförs i största 

möjliga mån på arbetstid. Studien utförs på Operationsavdelningen vid Sunderby Sjukhus med 

enhetschefens godkännande.  

 

Det insamlade materialet spelas in för att sedan skrivas ut som text. Resultatet från studien kommer 

att redovisas på ett sådant sätt att varken deltagarnas namn eller identitet framkommer. Gällande 

sekretess och forskningsregler följs. Materialet som samlas in kommer att förvaras inlåst och endast 

vara tillgängliga för de som utför studien. Du har rätt att ta del av materialet som samlas in (d.v.s. 

de intervjuutskrifter där du deltagit). Som deltagare i studien har du rätt att när som helst, utan 

motivering, avbryta ditt deltagande då studien är helt frivillig. 

 

Vetenskapligt ansvarig samt handledare är Lektor Mats Sjöling. Studien gör som en del i 

vidareutbildningen till Operationssjuksköterska inom Institutionen för Hälsovetenskap vid 

Mittuniversitetet och kommer att utmynna i en uppsats på avancerad nivå (D-Uppsats) som blir 

publikt tillgänglig efter examination.  

 

Har du några frågor om studien eller intervjun är du välkommen att kontakta någon av oss. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Linda Sandström      Sara Holm 

Leg. Sjuksköterska      Leg. Sjuksköterska 

Studerande – Specialistutbildning    Studerande – Specialistutbildning 
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Mittuniversitetet      Mittuniversitetet 

Tel: 073-0450469      Tel: 070-6481291 

E-post: lindasandstrom1986@gmail.com   E-post: saramholm@hotmail.com 

 

Mats Sjöling       Kersti Hansson 

Universitetslektor      Leg. Operationssjuksköterska 
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Intervjuguide 

 
Yrkesval 

Varför valde du att bli operationssjuksköterska?..... 

 

Op ssk’s ansvarsområden och riktlinjers relevans 

Vilka är dina ansvarsområden som operationssjuksköterska?  

 

Idé om vad god omvårdnad är 

Vad är god omvårdnad (intraoperativ vård pre/post?) enligt dig som 0perationssjuksköterska?.......... 

- ( pre/intra/post?) 

Ett gott arbete 

Beskriv ett möte eller situation med en patient där du känner att du gjort ett bra arbete?........... 

 

Följsamheten till rutiner och riktlinjer 
Hur ser du på de riktlinjer som finns vid XXX Sjukhus som finns avseende för ditt arbete som op 

ssk? 

På vilket sätt framläggs/växer riktlinjer och rutiner på din arbetsplats fram? 

På vilket sätt arbetar du för att hänsyn till dem? 

Kan du beskriva hur du generellt uppfattar följsamheten till rutiner och riktlinjer 

(attityder kring dem) bland operationssköterskorna? 

Tror du att alla op.ssk prioriterar rutiner på samma sätt? Om inte, kan du beskriva 

varför du tror det prioriteras olika? Faktorer som bidrar resp. hämmar följsamheten…  

Hur märker du att rutiner och riktlinjer leder till god/bättre vård? 

 

Uppföljningsarbete 

I rutiner och riktlinjer står det hur uppföljningsarbetet med patienterna ska ske. Kan du berätta rent 

praktiskt om du följer upp patienten – hur du gör?  

Finns det något behov för uppföljning av patienten enligt dig (i syfte att utvärdera gällande 

rutiner)?.... 

Vart tar ditt ansvar slut över patienten?  

Finns det beskriver i rutinerna/riktlinjerna var ditt ansvar tar slut?)....................... 

I så  fall när?...... 

 

Avslutningsvis 

Är det något du skulle vilja tillägga som vi inte har pratat om?................ 

 

 

 

 

 

 


