
 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trycksårsförebyggande arbete på en operationsavdelning 

- en observationsstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:   Handledare: 

Fannie Joeline Karlsén   Ing-Marie Larsson 

 

 

Examensarbete i vårdvetenskap, 15 hp   Examinator: 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Birgitta Edlund 

operationssjukvård 60 hp 

VT 2016  



SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Trycksår är en komplikation som kan uppstå vid alla typer av kirurgiska ingrepp. 

 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur arbetet med att förebygga trycksår hos patienter bedrivs på 

en operationsavdelning på ett länssjukhus i Norrland.  

 

Metod: Arbetet sammanställdes genom att samtliga yrkeskategorier på operationssalen 

observerades under 14 dagar våren 2016 med hjälp av ett strukturerat observationsprotokoll, och 

fria fältanteckningar fördes i samband med detta. Kvantitativ data analyserades med deskriptiv 

statistik, och kvalitativ data med kvalitativ innehållsanalys på en manifest nivå.  

 

Resultat: Operationssjuksköterskan utför flest åtgärder (medelvärde 2,6 åtgärder/operation) och 

lägger ned mest tid på dem (medelvärde 8,4 minuter/operation) och tar huvudansvaret för att de 

utförs jämfört med de andra yrkeskategorierna. Anestesisjuksköterskan utförde 1,9 åtgärder 

(medelvärde) per operation och lade i snitt 3,6 minuter (medelvärde) per operation på att förebygga 

trycksår, operationsundersköterskan utförde i snitt 1,8 åtgärder (medelvärde) per operation och lade 

i snitt 7,2 minuter (medelvärde) per operation på detta.   

 

Slutsats: Det finns skillnader mellan hur de olika yrkeskategorierna arbetar för att förebygga 

trycksår, och störningsmoment på operationssalen är vanligt förekommande. De olika 

yrkeskategorierna tar hjälp av varandra, frågar om råd när oklarheter uppstår och förstår varandras 

kompetensområden men information om patienterna faller bort och åtgärder för att förebygga 

trycksår blir missade. 
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ABSTRACT 

 

Background: Pressure ulcers is one of the complications that can occur when patients are 

undergoing surgical procedures.  

 

Aim: The aim of this study was to describe how the members of the operating room staff in a 

Swedish county hospital worked to prevent pressure ulcers. An observational study where all 

operating room staff members were observed at their work took place during two weeks in the 

spring of 2016.  

 

Method: A structured observation protocol was used in combination with free field notes. 

Quantitative data was analysed with descriptive statistics and qualitative data with content analysis 

on a manifest level.  

 

Results: The results show that there are differences in how the categories of staff work in pressure 

ulcer prevention and that distractions are frequent in the operating room. The perioperative nurse 

performs the largest amount of pressure ulcer prevention, spends the most time doing it and takes 

the largest amount of responsibility to make sure that these actions are executed – either by doing it 

herself or delegating others to do it.  

 

Conclusion: There are differences in how the different staff categories work to prevent pressure 

ulcers, and distractions are frequent in the operating room. The different staff categories asks each 

other for help and understands each others area of expertise, but information about the patients fail 

to reach the next level of care and some pressure ulcer prevention is not executed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: perioperative nursing, pressure ulcers, patient safety 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Bakgrund………………………………………………………………………………………….....1 

Trycksår – uppkomst och klassifikation……………………………………………………..……….1 

Bedömning och förebyggande……………………………………………………………..…………1 

Trycksårsförebyggande åtgärder………………………………………………………………..……2 

Vårdskador och patientsäkerhet…………………………………………………………………..….3 

Störningsmoment i operationssalen……………………………………………….…………………4 

Teoretisk utgångspunkt…………………………………………………………….………………...5 

Problemformulering………………………………………………………………………….………7 

Syfte……………………………………………………………………………………………….…7 

Frågeställningar………………………………………………………………………………….…..7 

Metod…………………………………………………………………………………………….….8 

Design………………………………………………………………………………………….…….8 

Urval…………………………………………………………………………………………………8 

Datainsamlingsmetod………………………………………………………………………………..8 

Tillvägagångssätt………………………………………………………………………………….....9 

Forskningsetiska överväganden………………………………………………………………….….11 

Bearbetning och analys……………………………………………………………………….……..11 

Resultat……………………………………………………………………………….…………….13 

De trycksårsförebyggande åtgärderna som operationsteamet utför………………………….……..15 

Medlemmarna i operationsteamet som utför trycksårsförebyggande åtgärder och  

den tid som läggs ned på trycksårsförebyggande åtgärder……………………………….…………15 

Störningsmoment som kan påverka det trycksårsförebyggande arbetet……………………………16 

Huvudansvaret för trycksårsförebyggande åtgärder………………………………………….……..18 

Fältanteckningarnas resultat……………………………………………………………….………..18 

Diskussion…………………………………………………………………………………………..19 

Resultatdiskussion…………………………………………………………………………………..19 

Metoddiskussion…………………………………………………………………………………….23 

Slutsats……………………………………………………………………………………………...26 

Referenser………………………………………………………………………………………….27 

Bilaga 1……………………………………………………………………………………………..31 

Bilaga 2……………………………………………………………………………………………..33



 

1 

BAKGRUND 

 

Trycksår – uppkomst och klassifikation 

 

Trycksår utgörs av en avgränsad skada i huden, eller i huden och dess underliggande vävnad och 

uppkommer oftast direkt relaterat till tryck, skjuv eller friktion. Tryck uppkommer när patientens 

kroppstyngd pressas mot ett underlag. Skjuv uppstår när patientens hud är stilla men underliggande 

vävnader, som till exempel ryggraden, rör på sig samtidigt. Friktion uppstår när två ytor gnids mot 

varandra, exempelvis patientens hud mot ett lakan. Inom operationssjukvård är även faktorer som 

fukt, kyla och värme avgörande för utvecklandet av trycksår (Rothrock, 2015). Trycksår delas in i 

fyra olika kategorier: 

 

● Kategori I: hel hud, med rodnad som inte bleknar vid tryck. 

● Kategori II: delhudsskada. Ytligt sår med rosa-röd sårkavitet. Saknar fibrinbeläggning. 

Trycksår i kategori II kan även utgöras av en blod- eller serumfylld blåsa, sprucken eller 

intakt. 

● Kategori III: skada genom huden, men senor, muskler och ben kan inte visualiseras. 

● Kategori IV: djup skada genom huden där senor, muskler och/eller ben kan identifieras med 

ögat (Rothrock, 2015). 

 

Under sövning eller sedering kan patienten förlora möjligheten till att registrera intryck och styra 

över sin kropp och därmed avlasta tryck, skjuv och skav, vilket kan leda till en ökad risk för 

uppkomsten av trycksår (Nilsson, 2013). Forskning från USA visar att 25% av den totala andelen 

trycksår kan härledas till att patienter vårdats på en operationsavdelning (Wright, Van Netten, 

Dorrington & Hoffman, 2014).  

 

Bedömning och förebyggande 

 

Operationssjuksköterskan har ett ansvar för att tillgodose en god och säker vård för patienten, vilket 

sker genom preventiva och behandlande åtgärder (Dåvøy, Hansen & Eide, 2012). Detta inkluderar 

förebyggande av trycksår, men forskning visar att kunskap saknas inom området (Webster et al., 

2015). Preventiva omvårdnadsåtgärder kan utgöras av arbetsrutiner utarbetade utifrån evidens för 
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att förebygga trycksår, exempelvis adekvat positionering av patient på operationsbädden. 

Behandlande åtgärder utförs bland annat av operationssjuksköterskan, som utifrån hens specifika 

kompetens gör bedömningar av patienten och vilka omvårdnadsåtgärder som blir aktuella (Dåvøy et 

al., 2012).  

Riksföreningen för operationssjukvård (RFOP) och Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans 

utvecklat en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård. 

Kompetensbeskrivningen kom till för att bl. a. säkerställa att alla patienter erhåller en god och säker 

omvårdnad, samt att operationssjuksköterskan tillsammans med resterande medlemmar i 

operationsteamet säkerställer en säker positionering av patienten vid kirurgiska ingrepp. Vidare 

omfattar kompetensbeskrivningen föreskrifter om att operationssjuksköterskan skall ansvara för att 

vidta åtgärder för att förebygga uppkomsten av vårdrelaterade skador och komplikationer, dit 

trycksår kan räknas (RFOP, 2016). Dåvøy (2012) beskriver att en del av operationssjuksköterskans 

specifika yrkeskompetens innefattar samarbete och kommunikation med övriga medlemmar i 

teamet som ingår kring patienten. Vidare innefattar operationssjuksköterskans ansvarsområde 

underkategorierna förebyggande, lindrande, behandlande och rehabiliterande omvårdnadsåtgärder 

där trycksårsprofylax kan appliceras i samtliga fyra underkategorier (Dåvøy, 2012). 

Standardiserade bedömningsformulär som Nortonskalan används i klinisk praxis för att identifiera 

vilka patienter som löper risk för att utveckla trycksår, där maxpoäng är 28 och ju lägre poäng desto 

större är risken för att patienten skall drabbas av t. ex. malnutriton och trycksår samt ASA-

klassificiering  (Lindgren, Unosson, Krantz & Ek, 2005).  ASA-klassificeringen används, som 

Nortonskalan, i klinisk praxis men för att bedöma det preoperativa hälsotillståndet hos patienter på 

ett systematiskt sätt. En patient med ASA-klass 1 är fullt frisk preoperativt, och en patient med 

ASA-klass 6 (som är den högsta klassen) är avliden och genomgår ett operativt ingrepp för att 

donera sina organ (Svensk förening för anestesi och intensivvård, 2016). Trots att evidensbaserade 

riktlinjer för trycksårsförebyggande arbete finns tillgängliga förekommer ändå brister i arbetet 

(Vanderwee et al., 2011).  

 

Trycksårsförebyggande åtgärder   

 

Att patienter drabbas av trycksår är en risk vid alla typer av kirurgi, förekomsten av trycksår hos 

patienter som vårdas på sjukhus i Europa och Nordamerika varierar mellan c:a 7% och 23% 
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(Demarré et al., 2015). Bortsett från det lidande svårläkta trycksår orsakar för patienten, utgör 

trycksår en stor kostnad för regioner och landsting då det kan leda till förlängd sjukhusvistelse 

(Schoonhoven, Defloor & Grypdonck, 2002). Socialstyrelsen beskriver att varje enskild 

vårdverksamhet som behandlar patienter med risk för att utveckla trycksår skall ha rutiner för att 

förebygga uppkomsten av dessa (Socialstyrelsen, 2016). Det är med andra ord klinikens eget ansvar 

att utarbeta rutiner och riktlinjer, men Socialstyrelsen rekommenderar att ett systematiskt 

förebyggande arbete skall ske på kliniken där bland annat tryckreducerande dynor och/eller madrass 

skall användas på operationsbord och information om patienten skall föras vidare till mottagande 

enhet. Vårdtagare i riskzonen för att utveckla trycksår skall ordineras hjälpmedel (Socialstyrelsen, 

2016) vilket kan utgöras av t. ex. benhöglägeskuddar under operation för att tryckavlasta patientens 

hälar. Hjälpmedel som används vid positionering, exempelvis sido-/höftstöd, bör alltid vara 

polstrade för att undvika  Den viktigaste åtgärden för att tryckavlasta är dock madrassen på 

operationsbädden (Dåvøy, 2012). 

 

Vårdskador och patientsäkerhet  

 

Lucian Leapes forskning (2009) visar att vårdskador är ett stort problem och att upp till 10% av 

patienter i slutenvården drabbas. Han betonar även vikten av att komma ihåg att majoriteten av alla 

vårdskador inte uppkommer till följd av slarv eller inkompetens hos vårdpersonal utan oftare beror 

dessa vårdskador på brister i organisationen – att det finns en risk att begå misstag från början. 

Enligt Leape bör patientsäkerhetsarbetets fokus flyttas ifrån det enskilda individperspektivet, och 

siktet riktas på att förebygga möjligheten att fel uppstår. Leape anser att en av de viktigaste 

faktorerna för att få till stånd en förändring i den nuvarande organisationen är engagerad 

vårdpersonal som vill göra skillnad. Patientsäkerhet kan dock inte uppkomma ur några enskilda 

individers engagemang utan teamarbete är avgörande för implementering av ett konsekvent 

patientsäkerhetsarbete som genomsyrar allt arbete (Leape, 2009). 

 

Otillräcklig och/eller bristande kommunikation är den främsta orsaken till vårdskador, därför är en 

fullgod kommunikation mellan de olika professionerna i operationssalen mycket viktig. En 

kanadensisk studie (Gardezi et. al., 2009) visar att tystnad också kan vara viktig när situationen så 

kräver, men det händer att tystnad uppstår när specialistsjuksköterskor inte vill visa att de inte har 

tillräcklig kunskap eller förstår. Det är inte heller ovanligt att tystnad uppstår när medlemmar i 
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operationsteamet talar i en låg samtalston, att medlemmarna inte uppfattar att de blir talade till, eller 

är upptagna med en specifik uppgift. Specialistsjuksköterskor förväntas visa sin kompetens genom 

att veta vad operatörerna önskar i samband med operation utan att behöva fråga dem. Om oklarheter 

råder frågar specialistsjuksköterskorna många gånger hellre varandra än operatören (Gardezi et. al., 

2009). 

Patientdatalagen (SFS 2008:355) syftar till att tillgodose patientsäkerhet och god kvalitet i vården 

genom journalföring kring patientens diagnos och vidtagna/planerade åtgärder. Dåvøy (2012) 

beskriver att operationssjuksköterskan tillsammans med andra yrkeskategorier ansvarar för att 

specifika omvårdnadsåtgärder utförs och dokumenteras i patientens journal. Dokumentationen är av 

stor vikt för att säkerställa kontinuitet i patientens vårdkedja och därigenom tryggas 

patientsäkerheten. Tydlig och informativ dokumentation underlättar för medarbetare utanför 

operationsavdelningen. Dåvøy (2012) påtalar att det är optimalt för operationssjuksköterskan att 

använda samma journalsystem som de sjuksköterskor som har ansvar för patientens omvårdnad pre- 

och postoperativt.  

 

Störningsmoment i operationssalen 

 

Vanliga störningsmoment i klinisk miljö definieras av Beyea (2007) som bland annat ringande 

telefoner, hög samtalston, eller att medlemmar i teamet avbryter varandra. Beroende av när dessa 

störningsmoment inträffar kan de resultera i att personalens förmåga att bedriva en patientsäker 

vård äventyras. Detta kan ske genom att en tanke “försvinner” eller att en behandling eller liknande 

blir fördröjd vilket leder till negativa konsekvenser för patienten. Beyea (2007) beskriver vidare att 

det dock kan vara svårt att styra över eller säga nej till störningar, då det kan finnas en uppfattning 

om att en del av operationssjuksköterskans kompetens delvis utgörs av hens förmåga att hantera 

störningsmoment utan att påvisa nervositet eller stress. Att som operationssjuksköterska ha en 

djupare förståelse för hur störningar påverkar arbetet kan generera en ökad möjlighet att minimera 

dem eller utveckla strategier för att kunna tackla dem.  

 

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar att ljudnivån på operationssalar inte överstiger 

30 dB (Weldon et. al., 2015) men forskning visar att ljudnivån kan stiga ända upp till 107 dB (Nott 

& West, 2003). Dessa värden uppmättes i samband med uttagande av osteosyntesmaterial under en 
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ortopedisk operation, men det finns även andra moment som skapar höga ljudnivåer under 

operation. Dessa består av; 

 

● Öppnande av material och annan förberedelse inför operationen, 

● Förflyttning av sängar och annat material,  

● Öppnande och stängande av dörrar, 

● Förflyttning, och eventuellt tappande, av metallföremål, 

● Operationssug, 

● Anestesiövervakningssystem, 

● Alarm från annan teknik som anestesi- och operationspersonal använder sig av, 

● Samtal mellan personal och via telefon (Hasfeldt, Laerkner & Birkelund, 2010).  

 

Hasfeldt, Laerkner & Birkelund (2010) beskriver att hög ljudnivå påverkar personalen i 

operationsteamet på olika sätt och då företrädesvis genom försämrad kommunikation. Detta sker 

genom att personalen får svårt att höra eller förstå vad som blir sagt, vilket leder till att ljudnivån 

stiger ytterligare när personalen höjer sin röst för att göra sig förstådd. Studien förklarar även att 

anestesipersonal är känsligare för höga ljudnivåer än övrig personal. 

 

Weldon et. al. (2015) beskriver vidare att risken för att någon i operationsteamet skulle behöva 

upprepa sig ökade femdubbelt om musik spelades på salen.  

 

Det finns forskning som påvisar de negativa utfallen av att personer blir avbrutna i sitt arbete, men 

få studier påvisar fördelarna med detta. Detta beskrivs och exemplifieras med larmande apparatur - 

personalen blir avbruten av ett larm mitt i sin uppgift, men larmet informerar ju eventuellt om 

sviktande vitalfunktioner hos patienten. Ett andningsstopp är naturligtvis mer alarmerande än 

korrekt positionering av patienten på operationsbädden, men det är inte ovanligt att personalen kan 

ha svårt att komma ihåg vilken uppgift de höll på med när larmet startade (Grundgeiger & 

Sanderson, 2009). 
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Teoretisk utgångspunkt 

 

Den teoretiska utgångspunkten utgörs av begreppet patientsäkerhet satt i ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

Patientsäkerhet definieras enligt Socialstyrelsen som att vårdpersonal skall skydda patienter mot 

vårdskador. En vårdskada definieras i sin tur genom patientsäkerhetslagen som att en patient 

drabbas av kroppslig eller psykisk skada, sjukdom, lidande eller dödsfall som hade kunnat undvikas 

förutsatt att adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2016). Trycksår kan därför definieras som en vårdskada. Vidare definieras 

begreppet patientsäkerhet enligt WHO som (fritt översatt) ”frånvaro av skada som kunnat 

förebyggas hos en patient i kontakt med hälso- och sjukvård”, som ”förebyggandet av patientskada” 

av Institute of Medicine. Agency for Healthcare Research and Quality definierar  patientsäkerhet 

som att ”åtgärder vidtas för att minska risken för att patienter skall drabbas av vårdskador till följd 

av att misstag begåtts i vården” (Kim et al., 2015).  

 

Patientsäkerhet kan betraktas enligt följande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv; 

 

● Människa 

 

Patienten skyddas ifrån att drabbas av skador som går att undvika i sin kontakt med hälso- 

och sjukvården (Kim et. al, 2015).  

 

● Hälsa 

 

Sviktande patientsäkerhet leder till stora kostnader för samhället, och även stort lidande för 

patienter, ändå förekommer underrapportering av patientsäkerhetsrisker (Dittrich, 2011). 

 

● Miljö 

 

En av de mest komplexa arbetsmiljöerna för hälso- och sjukvårdspersonal är en 

operationssal. En majoritet av vårdskador uppkommer på operationssalen och en av de 
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vanligaste orsakerna till att vårdskador uppkommer är bristande kommunikation. Dessa 

brister kan i sin tur uppkomma genom olika störningsmoment som till exempel avlösning av 

en medlem i operationsteamet. En positiv patientsäkerhetskultur, d.v.s. en positiv inställning 

och förhållningssätt till patientsäkerhetsarbete kan resultera i en ökad rapportering av risker 

för patientsäkerheten och därigenom kan ett kvalitetsarbete utifrån de rätta premisserna ta 

sin början (Dittrich, 2011). 

 

● Omvårdnad 

 

Patientsäkerhet kan inte byggas upp utifrån tron på att hälso- och sjukvårdspersonal är felfria 

och aldrig begår misstag. Patientsäkerhet kan istället komma ur skapandet av vattentäta 

system som minskar risken för att det skall vara möjligt att begå dessa misstag. 

Sjuksköterskor har också ett ansvar för riskidentifiering, skadeidentifiering och risk- och 

skadeprevention (Dittrich, 2011). 

 

Problemformulering 

 

Det är ett välkänt faktum att patienter som genomgår operativa ingrepp löper risk för att utveckla 

trycksår. Bedömningsformulär, rutiner och riktlinjer för att underlätta arbetet med att förebygga 

eller att inte förvärra befintliga trycksår finns tillgängliga men ändå tycks inte problemet minska. 

För att underlätta för en ökad förståelse och kunskap om hur det förebyggande trycksårsarbetet 

utförs av operationsteam kan deras arbete observeras. Utifrån dessa observationer kan brister i det 

trycksårsförebyggande arbetet identifieras och förbättringsåtgärder föreslås. 

 

Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva det trycksårsförebyggande arbetet på en 

operationsavdelning. 

 

Frågeställningar 

 

● Vilka trycksårsförebyggande åtgärder utförs av operationsteamet? 
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● Vilka medlemmar i operationsteamet utför trycksårsförebyggande åtgärder? 

● Hur mycket tid läggs ned på trycksårsförebyggande åtgärder? 

● Vilka störningsmoment kan påverka det trycksårsförebyggande arbetet? 

 

METOD 

 

Design 

 

En deltagande observationsstudie genomfördes för att studera ett kulturellt beteende, i detta fall vad 

en grupp gör och på vilket sätt det görs (Henricson, 2014) – d.v.s. hur operationsteamet utför 

trycksårsförebyggande åtgärder. Kvantitativa data samlades in för att beräkna aspekter av 

omvårdnadshandlingar och tillägg av kvalitativa data ökar möjligheten till förståelse av de 

omvårdnadshandlingar som utförs (Morse, 2003; Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Urval 

 

Det trycksårsförebyggande arbetet observerades under sammanlagt 19 operationer på olika 

patienter. Ett bekvämlighetsurval av operationssal skedde både tillsammans med gruppledare och 

koordinator på aktuell klinik, men observatören valde även salar själv. Vilken operationssal som 

valdes varierade från dag till dag. Ett konsekutivt urval användes för att välja vilka operationer som 

skulle observeras, d.v.s. samtliga operationer under dagen observerades på den operationssal som 

valts. En observation föll bort på grund av tidsbrist och därav undermålig dokumentation.  

  

Observationerna genomfördes på en operationsavdelning under 14 dagar. Avdelningen bedriver 

både akut och planerad verksamhet innefattande kirurgi, ortopedi, gynekologi och urologi på totalt 

10 operationssalar. “Operationsteam” definieras i studien som operationssjuksköterska, 

anestesisjuksköterska, operationsundersköterska, anestesiundersköterska och operatör. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Den data som samlades in är dels kvantitativ – operationstid (tid från det att skalpellen penetrerade 
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huden tills dess att patientens hud var försluten), vilka trycksårsförebyggande åtgärder som 

utfördes, hur många trycksårsförebyggande åtgärder som utfördes, hur mycket tid som lades på dem 

samt vilka störningsmoment i operationssalen som förekom. Kvalitativ data i form av beskrivande 

fältobservationer med koppling till den kvantitativa datainsamlingen har också samlats in. 

Observatören har även studerat vem som har huvudansvaret för att trycksårsförebyggande åtgärder 

utförs. Med huvudansvar menas vem i operationsteamet som initierar den trycksårsförebyggande 

åtgärden – till exempel att steril operationssjuksköterska ber osteril operationsundersköterska att 

korrigera patientens positionering, eller att anestesisjuksköterskan lägger på patienten ett varmt 

täcke för att förebygga hypotermi.  

Data samlades in via ett strukturerat observationsprotokoll där utrymme fanns för att kunna föra fria 

anteckningar i samband med observationerna. Protokollet, som redovisas i bilaga 1, användes för att 

säkerställa att inget annat än vad som har relevans för studiens syfte dokumenterades (Polit & Beck, 

2012). Observationsprotokollet utarbetades av studiens författare utifrån en del av den forskning 

som finns kring trycksår och förebyggandet av dess uppkomst. Observationsprotokollet utarbetades 

eftersom ett validerat observationsprotokoll saknas. Forskningen varpå observationsprotokollets 

delar vilar samlades in via databaserna PubMed och CINAHL utifrån kriterierna att de skulle finnas 

tillgängliga i fulltext, vara granskade och publicerade i en vetenskaplig tidskrift.  En 

pilotobservation planerades att genomföras v. 9 men kunde ej genomföras på grund av tidsbrist. 

Därför fick istället pilotobservationen utföras samma dag som observationerna tog sin början. 

Protokollet reviderades inte efter detta då protokollet av observatören bedömdes hålla tillräckligt 

hög kvalité och vara tillräckligt enkelt utformat för att kunna användas även i fortsättningen.   

 

Övrig data som samlades in innefattade datum, det klockslag då observationen tog sin början (d.v.s. 

när patienten kom in på operationssalen), typ av operation, patientens ålder, kön, ASA-

klassificering samt Nortonpoäng som bedömts på avdelningen. Kön, ålder, ASA-klassificering och 

Nortonpoäng samlades in innan operationen startade via patientens elektroniska journal. Data 

gällande deltagarnas kön, ålder samt arbetslivserfarenhet (i tid) från nuvarande arbetsplats samlades 

in via ett samtyckesdokument som redovisas i bilaga 2.  

 

Tillvägagångssätt 

 

Författaren till studien skrev en projektplan för studiens genomförande en tid innan studien tog sin 
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början, vilken godkändes av handledare och examinator vid Uppsala Universitet. Författaren 

ansökte sedan om tillstånd för studien hos verksamhetschefen för aktuell klinik. Personalen på 

kliniken informerades skriftligt (via mail) och muntligt (på personalmöte) om vilka veckor som 

studien pågick, dess syfte och tillvägagångssätt för deltagande.  Innan operationerna startade för 

dagen informerades personalen på operationssalen återigen och fick skriva under 

samtyckesformuläret. 

Det strukturerade observationsprotokollet med utrymme för fältanteckningar användes vid samtliga 

observationer som pågick under vecka 15 och vecka 16 2016. Samtliga protokoll renskrevs samma 

dag som observationerna genomförts och därefter kontrollerades protokollen mot den renskrivna 

sammanställningen två gånger för att säkerställa att inget informationsbortfall skett.  

Observatörens mål var att inte delta i något arbete kring patienten, utan att observera från ett 

avstånd i operationssalen. Observatören satt ned och iakttog arbetet samtidigt som anteckningar 

fördes i observationsprotokollet.  

Begreppet ”trycksårsförebyggande åtgärder” som registrerades på observationsprotokollet innefattar 

följande; 

 

● Positionering av patienten på operationsbädden samt kontroll av ett slätt och torrt underlag, 

● Åtgärder för att reducera risken för hypotermi, som applicering av värmestövlar, varmt 

täcke, mössa, 

● Användandet av benhöglägeskudde eller andra tryckavlastande hjälpmedel, 

● Tillfrågande av patienten om han/hon känner något tryck, skjuv eller annat obehag 

under/efter positionering. 

 

Begreppet ”störningsmoment” innefattar följande; 

 

● Spelandet av musik, 

● Användandet av kirurgisk sug och/eller diatermi, 

● Larmande apparatur, 

● Dörröppningar före/under operation, 

● Rastavlösning för någon i operationsteamet,  
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● Ringande telefoner. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Samtyckesformulären och observationsprotokollen har förvarats inlåst och kommer att sparas i två 

år. Fullständig konfidentialitet har tillämpats i behandlingen av deltagarnas, och patienternas, 

personuppgifter i enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2016). 

Under datainsamlingen var inte patienten det primära målet för observationen och därför 

inhämtades inte skriftligt samtycke från patienterna. Muntligt samtycke till observatörens närvaro i 

operationssalen har inhämtats från patienten i samband med operation. Ett etiskt övervägande har 

tagits i beaktande och en riskanalys har genomförts då patienten befinner sig i en mycket utsatt 

situation och kan uppleva att de har svårt att säga nej, men samtidigt måste tillit till patientens ord 

komma främst och målet med observationerna är att på sikt kunna förbättra patientsäkerheten och 

underlätta införandet av en patientcentrerad vård. 

God forskningssed är förenat med ett bibehållande av respekt för deltagarnas integritet. Därför har 

observatören beslutat att inte redovisa någonting om deltagarnas kön eller ålder i resultatdelen 

(bortsett från i tabell 2) då detta skulle kunna leda till spekulation om vem som deltagit i studien. 

Vidare har autonomiprincipen, d.v.s. deltagarnas rätt till att själva bestämma, tagits i beaktande i 

avseendet att deltagarna har informerats om att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att 

uppge något skäl till detta. 

 

Bearbetning och analys 

 

Den insamlade kvantitativa datan från det strukturerade observationsprotokollet räknades samman 

ett flertal gånger och fördes sedan in i ett Microsoft Office Excel-dokument för att underlätta 

materialets överskådlighet. Datan utgick ifrån data på ordinalskala samt data på kvotskalenivå (Polit 

& Beck, 2012). Statistiska analyser och beräkningar har skett genom manuella beräkningar och 

användandet av applikationer (till smartphone) för statistiska beräkningar och analyser. Deskriptiv 

statistik användes för att redovisa resultatet av observationerna. De applikationer till smartphone 

som använts är ”Stats Calculator Free” (version 1.4), ”Standard Deviation Calculator” (version 1.2) 

och ”Statistics Calculator”(version 2.6).  
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Den kvalitativa innehållsanalysen har bearbetats och analyserats på en manifest nivå för att 

säkerställa att arbetets fokus ligger på vad som faktiskt sker utan att tolka detta ytterligare 

(Graneheim & Lundman, 2003). Innehållsanalysen har genomförts genom att meningsenheter valts 

ut ur de renskrivna anteckningarna, varpå kondenserande meningsenheter skapats. Indelning i 

subkategorier och kategorier har aktualiserats för att författaren ska kunna se samband och olikheter 

i materialet, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssättet vid kategorisering i den manifesta innehållsanalysen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Subkategori Kategori 

Det uppstår en diskussion 

mellan 

anestesisjuksköterskan och 

operationsundersköterskan 

om huruvida en viss 

förebyggande åtgärd har 

blivit utförd. De kommer 

fram till att den har blivit 

missad, ”jag trodde du 

skulle göra det”. Går inte att 

rätta till i efterhand då det 

sterila fältet är bekräftat.. 

Missad åtgärd - ”jag trodde 

att du skulle göra det” 
Otillräcklig kommunikation 

mellan medlemmar i teamet 
Kommunikation på 

operationssalen 

Anestesisjuksköterskan 

påtalar under en operation 

att patientens hudkostym 

inte inspekterats 

preoperativt. Ingen rapport 

om detta ges vid avlösning. 

Otillräcklig rapportering vid 

avlösning 
Information faller bort  Kommunikation på 

operationssalen 
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RESULTAT 

 

Under de 14 dagar som studien pågick observerades sammanlagt 19 operationer och 15 deltagare, 

se tabell 2. Samtliga av de trycksårsförebyggande åtgärderna som observerats utförs innan 

operationen startar. Anestesiundersköterska har endast deltagit i det förberedande arbetet på 

operationssalen vid en operation, men inte deltagit i det trycksårsförebyggande arbetet enligt 

observationsprotokollet. Operatörerna har vid sex av 19 operationer befunnit sig i operationssalen 

när de trycksårsförebyggande åtgärderna utförs men har inte deltagit på något sätt enligt 

observationsprotokollet.   

 

Tabell 2. Yrkeskategoriernas representation i materialet. 

 

Operationssjuksköterska 1 5 operationer 

Operationssjuksköterska 2 4 operationer 

 Operationssjuksköterska 3 1 operation 

Operationssjuksköterska 4 3 operationer 

Operationssjuksköterska 5 3 operationer 

Operationssjuksköterska 6 3 operationer 

Operationssjuksköterska 7 4 operationer 

Operationssjuksköterska 8 4 operationer 

Anestesisjuksköterska 1 7 operationer 

Anestesisjuksköterska 2  4 operationer 

Anestesisjuksköterska 3 4 operationer 

Anestesisjuksköterska 4 4 operationer 

Operationsundersköterska 1 3 operationer 

Operationsundersköterska 2 4 operationer 

Operationsundersköterska 3 4 operationer 

 

 

Kirurgsektionen har störst representation i materialet, där 53% av observationerna utgörs av 

operationer utgående från kirurgsektionen. Urologisektionen har minst representation, 10% av det 

totala materialet.   Av de patienter som skall opereras är 42% inte bedömda enligt Nortonskalan.  

 

Operationstiden varierade från 11 minuter till 184 minuter, med ett medelvärde på 78 minuter. Detta 

beror på att den typ av operationer som observerats valts från dag till dag, se tabell 3.  
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Tabell 3. Bakgrundsdata. 

Operationsdata        

Typ av operation, antal 

(%) 

Kirurgi Ortopedi Gynekologi Urologi    

 10 (53) 3 (16) 4 (21) 2 (10)    

Operationstid i minuter  Medel, 

SD 

(min-

max) 

Median-

värde 

(q1-q3) 

     

 78,4 

± 53,6 

(11-184) 

55 

(45-110) 

     

        

Deltagardata        

Kön, antal (%) Män Kvinnor      

 6 (40) 9 (60)      

Ålder år, antal (%) 21-30 31-40 41-50 > 50    

 2 (13) 4 (27) 4 (27) 5 (33)    

Arbetslivserfarenhet i år, 

antal (%) 

1-5 6-10 11-20 21-30 31-40   

 4 (27) 2 (13) 2 (13) 3 (20) 4 (27)   

        

Patientdata        

Kön, antal (%) Män Kvinnor      

 7 (37) 12 (63)      

Patienternas ålder, antal 

(%) 

20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

 1 (5) 2 (11) 1 (5) 1 (5) 4 (21) 5 (32) 4 (21) 

ASA-klass, antal (%) ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4    

 4 (21) 5 (26) 8 (42) 2 (10)    

Nortonpoäng, antal (%) 28-25 24-20 19-15 Ej 

bedömd 

   

 7 (37) 3 (16) 1 (5) 8 (42)    
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De trycksårsförebyggande åtgärder som operationsteamet utför 

 

Vid samtliga 19 operationer initierades åtgärder för att patienten skulle positioneras korrekt. Även 

kontroll av ett torrt och slätt underlag skedde i alla observationsfall. Tryckavlastande hjälpmedel 

användes under 10 av 19 operationer. Patienten tillfrågades om känslan kring positioneringen och 

känslan av eventuella tryck eller skav i 32% av fallen, se tabell 4. 

 

Tabell 4. De trycksårsförebyggande åtgärder som blev aktuella under 19 operationer, antal (%). 

n=antal operationer där åtgärderna initierades. 

Korrekt positionering och kontroll av torrt, slätt underlag 19 (100%) 

Åtgärder för att förebygga hypotermi, t. ex. varmt täcke 19 (100%) 

Användandet av tryckavlastande hjälpmedel 10 (53%) 

Tillfrågan av  patienten om hur operationsläget känns 6 (32%) 

 

 

Medlemmarna i operationsteamet som utför trycksårsförebyggande åtgärder och tiden som 

läggs ned på trycksårsförebyggande åtgärder 

 

Operationssjuksköterskan lade ner mest tid på att utföra trycksårsförebyggande åtgärder, 158 

minuter under 19 operationer. Anestesisjuksköterskan lade ned 69 minuter på att förebygga trycksår 

hos patienterna, och operationsundersköterskan lade ner sammanlagt 136 minuter under dessa 19 

observationstillfällen. Anestesiundersköterskan och operatören lade inte ned någon tid alls på 

trycksårsförebyggande åtgärder (tabell 5). 

 

Det utfördes totalt 120 trycksårsförebyggande åtgärder under samtliga 19 observationstillfällen. 

Operationssjuksköterskan utförde flest trycksårsförebyggande åtgärder, (n=49) och 

anestesisjuksköterskan utförde näst flest trycksårsförebyggande åtgärder (n=37), som visas i tabell 

5. Operationsundersköterskan utförde totalt 34 trycksårsförebyggande åtgärder under de 19 

operationerna. Anestesiundersköterskan och operatören utförde inga trycksårsförebyggande 

åtgärder under någon av operationerna. 
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Tabell 5. De olika yrkeskategoriernas trycksårsförebyggande arbete. 

Antal trycksårs-

förebyggande 

åtgärder som 

utförs per 

yrkeskategori 

Operations-

sjuksköterska 

Anestesi-

sjuksköterska 

Operations-

undersköterska 

Anestesi-

undersköterska 

Operatör 

Medel, SD 

(min-max) 

2,6 

± 1,5 

(1-7) 

1,9 

± 1,4 

(0-5) 

1,8 

± 1,6 

(1-6) 

- - 

 

Medianvärde 

(q1-q3) 

 

2 

(1-4) 

 

2 

(1-3) 

 

2 

(1-3) 

 

- 

 

- 

Antal minuter som 

läggs ned på 

trycksårsförebyg-

gande åtgärder per 

yrkeskategori 

Operations-

sjuksköterska 

Anestesi-

sjuksköterska 

Operations-

undersköterska 

Anestesi-

undersköterska 

Operatör 

Medel, SD 

(min-max) 

8,4  

± 5,7 

(1-24) 

3,6 

± 3,5 

(0-12) 

7,2 

± 8,2 

(0-30) 

- - 

 

Medianvärde 

(q1-q3) 

 

7 

(5-10) 

 

2 

(1-6) 

 

5 

(1-10) 

 

- 

 

- 

 

 

 

Störningsmoment som kan påverka det trycksårsförebyggande arbetet  

 

Det förekom totalt 87 störningsmoment under samtliga 19 operationer. De störningsmoment som 

identifierats redovisas i tabell 6. Tabellen redovisar i vilken utsträckning störningsmoment förekom 

i alla de operationer som observerats. Antalet dörröppningar varierade mellan 0 och 12 stycken 

under samtliga operationer, men förekom under 18 av 19 operationer. Antalet rastavlösningar 

varierade mellan 0 och 4 stycken, och förekom under 13 av 19 operationer. Antalet gånger som en 

telefon ringde varierade mellan 0 och 5 gånger under operationerna, och förekom under 15 av 19 

operationer. 
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Tabell 6. Störningsmoment på operationssalen, antal (%). n=antal operationer där 

störningsmomentet förekom. 

Larmande apparatur 14 (74%) 

Radio/musik på operationssalen 10 (53%) 

Diatermi och/eller kirurgisk sug 17 (89%) 

Dörröppningar 18 (95%) 

Rastavlösningar 13 (68%) 

Ringande telefon 15 (79%) 
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Huvudansvaret för att trycksårsförebyggande åtgärder utförs 

 

Operationssjuksköterskan tog huvudansvaret för att trycksårsförebyggande åtgärder skulle utföras 

vid 60 tillfällen. Anestesisjuksköterskan tog huvudansvaret vid 32 tillfällen. 

Operationsundersköterskan tog huvudansvaret vid 18 tillfällen. Anestesiundersköterskan och 

operatören tog aldrig huvudansvaret.  

 

Fältanteckningarnas resultat 

 

De fria fältanteckningarna som fördes i observationsprotokollet har analyserats med en manifest 

innehållsanalys och de kategorier och subkategorier som framkommit redovisas i tabell 7. 

 

Tabell 7. Schema över kategorier och subkategorier enligt den kvalitativa innehållsanalysen. 

Kategori Subkategori 
Kommunikation på operationssalen - Bristande kommunikation 

- Patientcentrerad vård 

- Öppen kommunikation på operationssalen 

 

Patientens hudstatus -  Inspektion av patientens hudkostym 

- Förutfattade meningar hos personalen om vad 

observationerna syftar till 

Trycksårsförebyggande åtgärder - Dubbelkontroll av patientens positionering 

- Snabb kontroll med patienten kan ge goda 

resultat för den enskilda individen 

 

Subkategorin bristande kommunikation har uppkommit när patientens grundsjukdom resulterar i att 

det inte går att föra ett samtal kring positioneringen och hur patienten känner inför den. Det uppstår 

också missförstånd kring åtgärder som är nödvändiga för att förebygga trycksår hos patienten och 

vems ansvar det är att utföra dem. Det resulterar då i att en av åtgärderna inte blir utförd över huvud 

taget. Vid ett annat tillfälle diskuterar några av sjuksköterskorna på salen kring patientens 

kroppsstorlek och vilka eventuella risker för att utveckla trycksår som kan uppstå. Tillsammans 

resonerar de sig fram till vilka åtgärder som blir aktuella för just den patienten och målet att bedriva 

en patientcentrerad vård är därmed uppnådd. I allmänhet råder ett öppet klimat på 

operationssalarna där de olika yrkeskategorierna tar hjälp av varandra  när de känner sig osäkra. 
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Dessa subkategorier skapar tillsammans kategorin kommunikation på operationssalen. 

 

En annan kategori som framträtt vid den kvalitativa innehållsanalysen är patientens hudstatus med 

subkategorin inspektion av patientens hudkostym. Patientens hudkostym inspekteras pre- och/eller 

postoperativt av någon i operationsteamet. Subkategorin förutfattade meningar om vad 

observationerna syftar till uppkom då en av sjuksköterskorna påtalade att hen inspekterar patientens 

hudkostym ”för studiens skull”. Sjuksköterskan har alltså förutfattade meningar om vad studien går 

ut på och utgår ifrån att observatören kontrollerar i hur många av observationsfallen som patientens 

hudkostym inspekteras. Det inträffar också att en sjuksköterska, vid skiftbyte, rapporterar att 

patientens hud inte har inspekterats preoperativt men ändå sker ingen kontroll postoperativt.  

 

Den sista kategorin kallas trycksårsförebyggande åtgärder och behandlar de specifika 

trycksårsförebyggande åtgärderna. Subkategorin dubbelkontroll av operationsläge visar att 

operationssjuksköterskan kontrollerar patientens operationsläge och hittar föremål på 

operationsbädden, som kunnat skapa trycksår hos patienten, en åtgärd som tar mindre än en minut 

att utföra. Det inträffar också att operationssjuksköterskan kontrollerar patientens positionering 

ytterligare en gång innan huddesinfektion och sterildrapering. Vidare finner anestesisjuksköterskan 

vid ett annat tillfälle av en slump att patienten fått trycksår av medicinteknisk utrustning och knöligt 

underlag. 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet i denna studie visar att operationssjuksköterskan utför flest trycksårsförebyggande 

åtgärder, lägger ned mest tid på dem och tar huvudansvaret för flest åtgärder. 

Anestesisjuksköterskan utför näst flest antal åtgärder, och tar huvudansvar för näst flest. 

Operationsundersköterskan lägger ned näst mest tid på att utföra åtgärderna. 

Anestesiundersköterskan och operatören utför inga åtgärder och lägger därför naturligtvis inte ned 

någon tid på det. De tar heller inte ansvar för att några åtgärder utförs. 

 

Resultatdiskussion 

 

Prati & Pietrantonis forskning (2014) påvisar att specialistsjuksköterskor i stor utsträckning är mer 

välvilligt inställda till debriefings och teaminriktat arbete (så som att tala öppet om sin planering 
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och sina handlingar) än vad operatörer är, vilket kan kopplas till studiens resultat då operatörerna 

inte deltar i det trycksårsförebyggande arbetet. Specialistsjuksköterskorna inom operations- och 

anestesisjukvård tog ett stort ansvar gällande implementerandet av trycksårsförebyggande åtgärder, 

både genom att praktiskt utföra dem eller att se till att någon annan utförde dem. Studiens resultat 

visar därigenom också att det är specialistsjuksköterskorna som tar det största huvudansvaret för att 

åtgärderna skall bli utförda. Det finns även forskning där operationssjuksköterskor uttrycker hur 

viktigt det är att se den enskilda patienten framför sig, och att vara medveten om vilka risker för 

trycksår som kan uppkomma i specifika operationslägen (Blomberg et al., 2015). Detta styrks av de 

diskussioner som under observationerna pågått i operationssalen kring patienters kroppsstorlek och 

operationsläge och som framträtt i den kvalitativa innehållsanalysen. Som nämnt också i 

bakgrunden beskriver Gardezi et al. (2009) att det är vanligare att specialistsjuksköterskor i stor 

utsträckning rådfrågar varandra om de känner osäkerhet inför något, vilket kan ge en indikation på 

att specialistsjuksköterskor i allmänhet känner tillit till varandras kompetens. 

 

De exempel som uppkommit när observatören fritt kunnat skriva ned sina tankar och reflektioner 

har lett till vissa intressanta fynd. Detta gäller t. ex. när operationssjuksköterskan har funnit korkar 

till sprutor i patientens säng vilket kunnat leda till att trycksår bildas. Detta ger en indikation på att 

en  kontroll av patientens underlag (som tar mindre än en minut) kan leda till en avsevärd 

förbättring för patienten. Samma sak gäller den inspektion av patientens hudkostym som vid ett 

flertal tillfällen sker både pre- och postoperativt. Johnson (2010) beskriver att det hos 

sjuksköterskor inom perioperativ sjukvård finns ett visst motstånd mot inspektion av samtliga 

patientens hudkostym då det är ett fåtal av dessa patienter som  vaket tillstånd är helt avklädda, och 

att be om att få inspektera huden kan uppfattas som ett intrång i integriteten.  

 

Viss forskning tyder på att den modifierade Nortonskalan som används för att bedöma patienters 

risk för att bl. a. utveckla trycksår inte alltid är en adekvat metod att använda då resultaten är 

beroende av vem som utför bedömningen (Bååth et. al., 2008). Därför kan utvecklandet, 

validerandet och implementerandet av ett specifikt instrument för att bedöma trycksårsrisken hos 

patienter som skall genomgå operativa ingrepp vara värdefulla (Scott, 2015). Dock kan arbetet med 

att utveckla klinikspecifika mätinstrument kan vara  både tidskrävande och ekonomiskt påfrestande. 

Det finns även vissa indikatorer på att sjuksköterskor som har tillgång till standardiserade 

mätinstrument ändå inte använder dem utan litar mer på sin egen förmåga till bedömning och att 
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därefter vidta åtgärder (Samuriwo & Dowding, 2014). 

 

En faktor som kan skapa tvivel kring studiens resultat är det faktum att en operationssal är en 

högljudd miljö. Störningsmoment förekom under alla 19 observationer. Det föreligger en viss risk 

för att observatören har missat åtgärder som en direkt följd av hög ljudnivå eller andra 

störningsmoment, och därför helt enkelt inte observerat när deltagarna talat om vidtagna eller 

planerade åtgärder. Detta kan i sin tur ha resulterat i informationsbortfall och därigenom skev 

representation i resultatet. 

 

En aspekt av begreppet kommunikation berör det skrivna ordet, d.v.s. patientens journal. I samband 

med ett operativt ingrepp ansvarar de olika professionerna för olika typer av dokumentation (Braaf, 

Riley & Manias, 2015) - operatören dikterar en operationsberättelse som skrivs in i den elektroniska 

journalen, operationssjuksköterskan dokumenterar i den elektroniska operationsjournalen, och 

anestesisjuksköterskan dokumenterar dels i en annan elektronisk journal än 

operationssjuksköterskan men även på pappersjournal. Detta innebär att operationsteamet 

dokumenterar i tre olika journalsystem. Att föra journal är en förutsättning för att bedriva en 

patientsäker vård, ändå händer det att brister uppstår när skriftlig kommunikation ersätter muntlig 

kommunikation (Braaf, Riley & Manias, 2015). Att använda sig av tre olika journalsystem för 

dokumentation är inte försvarbart för patientsäkerheten. Även om rutiner och riktlinjer finns för 

vem som skall dokumentera vad var är det inte alls säkert att sjuksköterskorna på mottagande 

enheter med säkerhet vet var de skall söka information om patienten. Att som 

operationssjuksköterska i möjligaste mån försöka inspektera patientens hud postoperativt och 

därefter följa med till mottagande postoperativ enhet för att ge muntlig rapport kan möjligen 

minimera risken för att uppgifter om patientens hudstatus, under hela vårdkedjan, faller bort.  

 

Operationsundersköterska utgjordes under 8 av 19 operationer av en osteril 

operationssjuksköterska, som i observationsprotokollet därför benämnts ”operationssjuksköterska 

2”. Därför kan resultatet vara missvisande i detta fall. En annan studie pågick på avdelningen 

parallellt med datainsamlingen för examensarbetet, därför är deltagarantalet i denna studie 

begränsat och fördelningen mellan de olika yrkeskategoriernas representation är inte optimal. En 

jämn fördelning av yrkesgrupperna med t ex tio operationssjuksköterskor, tio anestesisjuksköterskor 

och tio operationsundersköterskor hade givit ett mer tillförlitligt resultat. Att det finns personal som 
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observerats flera gånger kan också ge en skev representation i resultatet. Anestesiundersköterskan 

befinner sig endast vid ett av 19 observationstillfällen i operationssalen, och kommer vid samtliga 

andra tillfällen in i operationssalen efter avslutad operation. Vid tre observationstillfällen utgjordes 

anestesisjuksköterskan av en anestesiläkare. På operationsavdelningen deltar endast operatören vid 

positionering som rutin vid ett fåtal operationer, bland annat thyroideakirurgi. Inget av dessa 

operationer har aktualiserats för observation under tidsperioden för datainsamlingen. Dessa faktorer 

kan även ge en skev representation av operatörernas roll i det trycksårsförebyggande arbetet.  

 

Examensarbetet och dess resultat kommer att presenteras dels för kurskamrater och adjunkter på 

Uppsala universitet, men även för chefer och medarbetare inom den arbetsplats där observationerna 

skett. På så vis kan studiens resultat användas för att belysa vikten av forskning kring trycksår och 

dess uppkomst, hur de förebyggs och varför, och vilka positiva aspekter ett evidensbaserat 

arbetssätt kan leda till. För den enskilde patienten kan detta leda till minskat lidande, snabbare 

återhämtning (och därmed kortare vårdtider) och ökad livskvalité. Vårdgivarna i sin tur kan känna 

en ökad yrkesstolthet, en tillfredsställelse med det arbete de utfört och därför är det troligt att 

vårdgivarna arbetar på samma sätt i fortsättningen. En patient som upplever minskat lidande och 

ökad livskvalité genom att inte drabbas av trycksår och därigenom kortare vårdtider leder till en 

minskad ekonomisk belastning för såväl slutenvård som primärvård och kommuner (Sveriges 

kommuner och landsting, 2016). Att patienter upplever att de får den bästa möjliga vården ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv kan också leda till ett ökat förtroende för sjukvården i allmänhet. Detta i 

sin tur kan leda till att patienter inte drar sig för att söka vård och/eller ökad compliance i patientens 

behandlingsstrategi, ur såväl farmakologiska som andra perspektiv. 

 

Begreppet patientsäkerhet utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv, som beskrivet i den teoretiska 

utgångspunkten, går ut på att patienten skall skyddas ifrån skador som uppkommer i samband med 

behandling inom hälso- och sjukvård (Leape, 2009 och Kim et al., 2015). Examensarbetets resultat 

visar att ett omfattande arbete bedrivs med att förebygga sådana skador, bland annat genom att 

förebygga hypotermi och användandet av tryckavlastande hjälpmedel.  

 

En av förutsättningarna för att patientsäkerhetsarbetet skall kunna fungera är implementerandet av 

vattentäta system, det skall helt enkelt inte vara möjligt att kunna göra fel (Leape, 2009). Risk- och 

skadeprevention genomsyrar operationsteamets arbete, men ändå uppstår problem och missar. 
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Grunden till problemet ligger inte i att vårdpersonalen är slarvig och inte förstår vikten av att de gör 

rätt, utan grunden ligger i att systemet är organiserat på ett visst sätt (Leape, 2009). Höga flöden och 

produktionskrav i kombination med reducerade ekonomiska marginaler och personalbrist kan skapa 

stress hos personalen, vilket i sin tur kan påverka patientens omvårdnad. Att tydliggöra vilket 

ansvar varje enskild medlem i operationsteamet har för en specifik del av omvårdnaden kan 

underlätta deras arbete – inte för att kunna peka ut vem som gör fel, utan för att kunna förstå var 

bristerna uppkommer och varför. En positiv inställning till att öka patientsäkerheten och en 

förståelse för varför detta arbete måste bedrivas ger ett öppet klimat – för patientens skull.  

 

Att utveckla det trycksårsförebyggande arbetet för att öka patientsäkerheten kan minska 

patienternas psykiska lidande, smärta och vårdtider vilket leder till minskade kostnader för 

samhället. Detta kan i sin tur leda till ett ökat förtroende för hälso- och sjukvården och därigenom 

möjligheten att bedriva såväl sjukdomspreventivt arbete som att medborgarna söker vård i tid för 

sina symtom, vilket i sin tur leder till högre livskvalité hos invånarna. 

 

Metoddiskussion 

 

En s.k. komprimerad tidsmodell (Henricson, 2014) användes där observatören i förväg bestämde en 

deadline då datainsamlingen skulle vara färdig, i detta fall sattes deadline till 14 dagar efter 

påbörjade fältobservationer. Henricson (2014) beskriver vidare att det finns ett flertal fördelar med 

användandet av en komprimerad tidsmodell; genom att befinna sig på fältet ofta fångas dynamiken i 

operationsteamet och därigenom kan en bred bild av hur arbetet bedrivs skapas. Tidsspannet på 14 

dagar valdes med tanke på eventuella avhopp från deltagare och/eller operationer som drar ut på 

tiden. Datainsamling med hjälp av ett strukturerat observationsprotokoll med utrymme för fria 

fältanteckningar har lett fram till att frågeställningarna och syftet med studien har besvarats. 

Svårigheter har uppkommit i att observera flera deltagare på en och samma gång, 

observationsprotokollet har dock underlättat arbetet. Flera av observationspunkterna har kunnat 

observeras i ”efterhand”, författaren är d.v.s. inte tvungen att skriva ned åtgärderna just i samma 

sekund som de sker utan kan även anteckna dessa i protokollet efter avslutad operation. Exempel på 

detta är inkopplad värmemadrass, och värmestövlar.  

 

Metoden bedöms vara mycket tidskrävande för observatören (Henricson, 2014 och Polit & Beck, 
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2012) för att uppnå ett fullgott resultat. Det är på förhand omöjligt att kunna avgöra var och när 

trycksårsförebyggande åtgärder kommer att ske, som när en anestesisjuksköterska av en slump 

upptäcker ett trycksår på en patient intraoperativt. Detta medför att observatören behöver finnas på 

plats och observera under hela den tid som patienten befinner sig på operationssalen. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen har utgått ifrån en manifest nivå, d.v.s. ingen tolkning av 

resultaten har skett utan det är bara vad som faktiskt sägs som har använts till resultatet. Det ger en 

hög trovärdighet då observatörens eventuella åsikter eller förutfattade meningar om vad som sägs 

och genomförs inte är relevant i sammanhanget, utan fokus ligger enbart på vad som faktiskt har 

inträffat på operationssalen. Deltagarna har inte fått ta del av de fältanteckningar som har förts, då 

författaren har bedömt att det inte är relevant för studiens syfte eftersom resonemanget redan har 

förts och eventuella trycksårsförebyggande åtgärder redan är genomförda/inte genomförda. 

Däremot har författaren diskuterat resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen med 

studiekamrater och övriga vänner med omvårdnadsvetenskaplig akademisk kunskap för att 

säkerställa att innehållsanalysen gått till på ett korrekt sätt. Resultatet har även analyserats utifrån 

triangulering, d.v.s. att deltagarna är i olika åldrar med olika arbetslivserfarenheter och härrör ur 

olika yrkeskategorier.  

 

Inom kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. 

Tillförlitlighet innebär att de kategorier som framkommit vid den kvalitativa innehållsanalysen 

överensstämmer med datans innehåll. Då det är första gången författaren gör en kvalitativ 

innehållsanalys är det osäkert om tillförlitlighet är uppnådd. Författaren är legitimerad sjuksköterska 

med arbetslivserfarenhet inom pre- och postoperativ sjukvård, både akut och elektivt inriktad, sedan 

3 ½ år men detta bedöms enbart vara till fördel för studiens resultat då författaren förstår vikten av 

att använda trycksårsförebyggande åtgärder, på vilket sätt de används och varför de används. 

Studiens syfte har besvarats väl. Giltighet innefattar att rätt metod har använts för att besvara 

forskningsfrågan och en redovisning av tillvägagångssättet vid innehållsanalysen och 

exemplifiering av citat vilket finns klart och tydligt beskrivet. Överförbarhet innebär att resultatet i 

studien går att applicera på andra situationer och/eller i andra grupper. Då det finns en stor 

spridning av deltagarnas ålder, kön och arbetslivserfarenhet är överförbarheten i det avseendet hög. 

I andra delar är överförbarheten i denna studie låg, då det sätt på vilket man arbetar på olika sjukhus 

kan skilja sig åt markant – det finns exempelvis s.k. operationstekniker på en del sjukhus som 
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arbetar med att bl. a. bygga om operationsbäddarna och ta fram tryckavlastande hjälpmedel. På den 

klinik där denna studie har utförts finns inte denna yrkeskategori. 

 

Begreppet validitet används inom kvantitativ forskning för att beskriva om ett mätinstrument 

verkligen mäter det som skall mätas (Henricson, 2014). Observationsprotokollet är utarbetat utifrån 

studiens syfte och frågeställningar och därför har protokollet en förhållandevis hög validitet. Ett 

annat begrepp som används inom kvantitativ forskning är reliabilitet, vilket innebär att hög 

reliabilitet är uppnådd om en annan författare gör om studien och får samma resultat (Henricson, 

2014). Observationsprotokollets reliabilitet är inte särskilt hög då det är en ganska  liten population 

som undersökts. Därför är det inte alls säkert att exakt samma resultat kommer att uppnås om 

mätningen görs om, vilket kan bero på den kontext vari observationerna genomförts. Olika 

operationer på olika sektioner förutsätter olika förfarandesätt kring trycksårsförebyggande åtgärder 

– man måste som specialistsjuksköterska se den enskilda patienten man har framför sig och anpassa 

vården därefter.   

 

Eftersom deltagare i olika yrkeskategorier, åldrar, kön och arbetslivserfarenhet observerades anses 

examensarbetet skapa en representativ bild av hur arbetet med trycksårsförebyggande åtgärder på 

avdelningen bedrivs. Att samtliga sektioner (kirurgi, ortopedi, gynekologi och urologi) finns 

representerade i datainsamlingen anses också vara till fördel för representativiteten av arbetet på 

avdelningen i stort. Observatörens närvaro har dock, som beskrivet i resultatet, i viss mån påverkat 

deltagarna då det påtalats att vissa saker görs i tron av att det ingår i observationsprotokollet. 

Observatören har i möjligaste mån försökt att anpassa valet av sal till att inte observera samma 

deltagare dag efter dag, vilket emellanåt har varit svårt att genomföra då en annan studie pågått på 

operationsavdelningen under samma tidsperiod. Arbetets resultat omfattar även vissa delar som kan 

uppfattas som mindre bra eller obekväma, som att anestesiundersköterskor och operatörer inte 

deltar i det trycksårsförebyggande arbetet, samt vissa citat.  Det är även möjligt att författaren till 

studien påverkats av olika anledningar vilket i sin tur kan ha påverkat det objektiva seendet. 

Gällande observationen av eventuella störningsmoment har författaren haft i åtanke att även 

observatören kan bli störd i tankeprocesser och arbetet med observationsprotokollet om det finns 

risk för att deltagarna störs. 

 

Under tidsperioden för datainsamling har ett flertal åtgärder som kan definieras som 
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trycksårsförebyggande framkommit, som inte ingår i observationsprotokollet. Dessa åtgärder är 

återkommande flertalet gånger och är t. ex. inspektion av patientens hudkostym pre- och/eller 

postoperativt. Ett fortsatt forskningsarbete på avdelningen kring mer specifika arbetsmetoder hos 

respektive yrkeskategori kan vara av stor vikt för att kunna skapa en bild av var förbättringsåtgärder 

bör centreras.  

 

SLUTSATS 

 

Operationssjuksköterskor tar det största ansvaret för det trycksårsförebyggande arbetet på aktuell 

klinik, både tidsmässigt och i praktiskt utförande. Störningsmoment i arbetet är vanligt 

förekommande pre-, intra- och postoperativt, men kan vara svårt att förebygga då personalen många 

gånger måste finnas tillgängliga för sina kolleger och medicinteknisk apparatur är avgörande för ett 

gott operationsresultat. Trots detta är kommunikationen på salen mestadels fullt adekvat, där 

specialistsjuksköterskorna och operationsundersköterskan tillsammans resonerar kring hur de bör 

arbeta för att minska risken för att patienten ska utveckla trycksår. Ett fortsatt forskningsarbete 

baserat på examensarbetets resultat, möjligen mer specifikt kring hur olika faktorer påverkar 

varandra och därmed det trycksårsförebyggande arbetet, kan vara aktuellt för att kunna 

vidareutveckla arbetet och därigenom öka patientsäkerheten i stort. 
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Bilaga 1. 

OBSERVATIONSPROTOKOLL NR                                       DATUM, TID 

 

Operation Operationstid ASA-klass Nortonpoäng Pat:s ålder Pat:s kön 

      

 

 

Operations-

sjuksköterska 

    

Antal 

trycksårsförebyg-

gande åtgärder 

Vilken åtgärd Tid/åtgärd Huvudansvarig för 

åtgärden 

Störningsmoment 

 

 

 

   Radio: ja    /    nej 

Dia/sug: ja   /   nej 

Larm:    ja   /    nej 

Antal dörröppn.: 

 

Antal rastavlösn.: 

 

Antal ggr telefonen 

ringer:  

 

 

Anestesi-

sjuksköterska 

    

Antal 

trycksårsförebyg-

gande åtgärder 

Vilken åtgärd Tid/åtgärd Huvudansvarig för 

åtgärden 

Störningsmoment 

 

 

 

    

 

Operations-

undersköterska 

    

Antal 

trycksårsförebyg-

gande åtgärder 

Vilken åtgärd Tid/åtgärd Huvudansvarig för 

åtgärden 

Störningsmoment 

 

 

 

    

 

Anestesi-     
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undersköterska 

Antal 

trycksårsförebyg-

gande åtgärder 

Vilken åtgärd Tid/åtgärd Huvudansvarig för 

åtgärden 

Störningsmoment 

 

 

 

    

 

 

Operatör     

Antal 

trycksårsförebyg-

gande åtgärder 

Vilken åtgärd Tid/åtgärd Huvudansvarig för 

åtgärden 

Störningsmoment 

 

 

 

    

 

 

Anteckningar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

33 

Bilaga 2. 

 

Hej! 

 

Jag gör mitt examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogrammet inom operationssjukvård, 

vilket handlar om hur det trycksårsförebyggande arbetet sker i ett team där läkare, 

specialistsjuksköterskor och undersköterskor ingår. Du tillfrågas härmed om att delta i 

examensarbetet där jag kommer att observera arbetet på operationssalen och föra anteckningar i ett 

protokoll. Jag kommer inte att redovisa någonting om dig personligen utan enbart om vad som görs 

och av vilken yrkeskategori. Protokollen kommer att kodas och inga namn eller annan identifiering 

av patient eller deltagande personal kommer att finnas. Endast författaren har tillgång till 

kodnyckeln som kommer att förvaras inlåst. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att 

berätta varför. Observationsprotokollet kommer då att förstöras och ingenting av det som dittills 

observerats kommer att tas med i examensarbetet. 

 

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig via mail 

fannie.karlsen@regiongavleborg.se eller på telefonnummer xxx-xxx xx xx. Min handledare vid 

Uppsala Universitet heter Ing-Marie Larsson och nås via ing-marie.larsson@surgsci.uu.se  

 

 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

 

 

Vänligen ringa in det påstående som stämmer bäst in på dig. 

Jag är: 

Man Kvinna 

20-30 år                               31-40 år  41-50 år  50  år+ 

Min arbetslivserfarenhet i nuvarande tjänst är: 

1-5 år                6-10 år                11-20 år 21-30 år 31-40 år 

mailto:fannie.karlsen@regiongavleborg.se
mailto:ing-marie.larsson@surgsci.uu.se

