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Sammanfattning    

Operationssjuksköterskors arbete är ansvarsfullt och en central uppgift är att värna om 

patientsäkerheten. Emellertid finns en rad faktorer som kan försvåra 

operationssjuksköterskors vårdarbete vilket i sin tur leder till att patientsäkerheten hotas, t.ex. 

är det vanligt med omkastningar i ett planerat operationsprogram. Ökad arbetsbelastning, krav 

på effektivisering och teknisk utveckling kan ses som hot mot patientsäkerheten. Arbetet är 

mångfasetterat och kräver ständig uppmärksamhet och vakenhet.  Mot bakgrund av detta är 

det synnerligen viktigt att ta reda på vad operationssjuksköterskor upplever som svåra 

situationer och hur de hanterar dessa för att inte tappa patientfokus. Det är ett område som 

tidigare är lite utforskat. Syftet är att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av svåra 

situationer i relation till att kunna värna om patientsäkerheten. Eftersom studiens syfte är att 

beskriva upplevelser gjordes en kvalitativ intervjustudie. Sex operationssjuksköterskor från ett 

sjukhus i Västsverige intervjuades. Datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). De svåra situationer 

operationssjuksköterskorna pratade om berörde i stort sett den intraoperativa fasen, arbetet på 

operationssalen i direkt anknytning till patienten. Operationssjuksköterskorna beskrev sin 

profession som en ofrihet ifråga om bundenheten till det sterila rummet, yrkesstress, 

traumatiska känsloupplevelser, vikten av att få distans till problemen samt vad som stimulerar 

dem i arbetet. Arbetet med operationspatienten upplevdes som en styrka när det gick väl men 

som skam när patientsäkerheten hotades. Samarbetet i det perioperativa teamet beskrevs som 

en viktig förutsättning för ett patientsäkert arbete. Å andra sidan utgör samarbetsproblem ett 

hot mot patientsäkerheten och operationssjuksköterskorna belyste vikten av att våga ta en 

ledarroll genom att värna patientsäkerheten, även gentemot kollegor. Resultatet bekräftas i 

flera fall av tidigare forskning. Uppsatsen kliniska implikationer faller tillbaks på arbetsledare 

vars uppgift det är att främja möjligheter till kommunikation – med patienter, som 

handledning samt inom det perioperativa teamet. 

 

 

Nyckelord:  Operationssjuksköterskor, patientsäkerhet, perioperativ vård, svåra situationer, 

det perioperativa teamet, kvalitativ intervjustudie, innehållsanalys. 
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INLEDNING 

Operationssjuksköterskors perioperativa vårdarbete är ansvarsfullt speciellt med avseende på 

att värna om patientsäkerheten. Patientens bästa ska alltid beaktas både utifrån etiska och 

medicinska aspekter. Dock finns det risk för att stressiga arbetsförhållanden kan störa 

operationssjuksköterskans uppmärksamhet och därmed kan även patientfokuseringen hotas.  

Hur operationssjuksköterskor upplever sitt patientansvar i situationer med ökad 

arbetsbelastning och samtidiga krav på effektivisering är ett relativt oforskat område. Detta 

avgjorde valet av examensarbete tillsammans med att jag som blivande 

operationssjuksköterska har ett stort intresse för etiska frågor i ett perioperativt sammanhang. 

Förhoppningen är att härigenom kunna fördjupa förståelsen för operationssjuksköterskors 

vårdarbete. 

 

BAKGRUND 

Definition 

Med svåra situationer avses i denna uppsats sådana händelser som operationssjuksköterskor 

upplevt så känslomässigt påfrestande, att upplevelsen finns kvar efter att aktuellt arbetspass 

har avslutats. 

 

Perioperativ vård 

Begreppet perioperativ vård finns dokumenterat sedan 1970-talet i USA. Lindwall och von 

Post (2005) har valt att formulera en svensk definition av perioperativ vård på grund av att det 

finns stora skillnader mellan perioperativt verksamma sjuksköterskor i Sverige och USA. 

Definitionen av perioperativ vård beskriver att anestesi- och operationssjuksköterskans 

omvårdnadshandlingar är riktade mot patienten i hälsan och livets tjänst. Pre förstås som 

tiden strax innan operation, intra tiden under operation och post tiden efter operation. Även 

ledning och organisation av arbetet på en operationsavdelning kan förstås som perioperativ 

vård. 

Inom perioperativt verksamhetsområde inriktas forskningen på det som händer i samband 

med operation ur patient-, säkerhets- och sjuksköterskeperspektiv. Internationellt har studier i 

den preoperativa fasen undersökt hur patienten får information och undervisning inför en 

operation samt patienters oro och rädsla inför operationen (Leinonen & Leino-Kilpi, 1999; 

Carr, Brockbank, Allen, & Strike, 2006; Hughes, 2002). Resultaten har visat att information 

och undervisning bidrar till att vårdtiderna kortas samt till att minskad mängd smärtstillande 

används och att patienterna upplever ökat välbefinnande. Forskning i den intraoperativa fasen 

har påvisat hur operationssjuksköterskor kombinerar medicinskteknisk kunskap med 

patientfokuserat arbete. Resultaten belyser att teknisk kunskap tenderar att ha högre status än 

omvårdnadskompetens (Bull & Fitz Gerald, 2006; McCarthy & O´Mahony, 2006). Den 

intraoperativa forskningen inriktas till stor del på konkreta åtgärder. Dybec (2004) belyser 

problematiken med överviktiga patienter. Konkreta tips angående hur patienten bör ligga på 

operationsbordet, metoder att sätta urinvägskateter samt val av rätt instrument belyses. 
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Cooper (2006) beskriver vikten av att bevara patientens kroppstemperatur under den 

intraoperativa fasen och den goda effekt det har på det postoperativa välbefinnandet. I det 

postoperativa skedet handlar forskningen bland annat om betydelsen av välplanerad och 

tydlig information innan hemgång (Lemonidou, Merkouris, Leino-Kilpi, Välimäki, Dassen, 

Gasull,. Et al., 2003) samt hur patienterna tar till sig smärtbehandling och vilken effekt den 

har (Pop, Manworren,  Guzzetta, & Hynan, 2007). 

Den första svenska avhandlingen inom perioperativt verksamhetsområde skrevs av Barbro 

Friberg (1977). Ämnet var luftens biologi i operationssalen och hur den påverkar 

arbetsmiljön. År 1999 kom von Post ut med avhandlingen Professionell naturlig vård ur 

anestesi- och operationssjuksköterskans perspektiv. Avsikten var besvara frågan om vad som 

är professionell naturlig vård och vilka begrepp som ger den dess mening. På senare tid har 

forskningen inriktats på den pre-, intra- och postoperativa dialogen. 

 

Perioperativa dialogen 

Den perioperativa dialogen är en modell som beskriver mötet mellan anestesisjuksköterskan, 

operationssjuksköterskan och patienten före under och efter operation (Rudolfsson, 2007). 

Det handlar om hur kontinuitet kan skapas i den perioperativa vården. Den perioperativa 

dialogen medför, genom sin kontinuitet, en gemensam värld och på så sätt en trygghet och 

förtroende mellan anestesi- operationssjuksköterskan och patienten. Patienten känner att 

kroppen är i säkra händer eftersom han/hon fått träffa sjuksköterskan med möjlighet att ställa 

frågor eller bara bekanta sig innan operationen (Lindwall & von Post, 2003). Sjuksköterskan 

upplever att hon får styrka genom den trygghet det ger att ha samtalat med patienten innan 

han/hon ligger på operationsbordet. Sjuksköterskan får också möjlighet att följa upp 

resultatet. Det bidrar till en helhet i vårdandet (Rudolfsson, 2007). Den perioperativa dialogen 

är genom sin kontinuitet till hjälp för barnen vad gäller hantering av rädsla och oro inför 

anestesin och operationen. I sammanhanget undersöks också vårdledarnas ansvar 

(Rudolfsson, 2007). De beskriver att de önskar föra sjuksköterskorna framåt genom att jämna 

vägen för det de vill uppnå, de ser sig som delansvariga i vårdens och sjuksköterskornas 

utveckling. Det kan t. ex ske genom att arbetsledaren är uppmärksam på sjuksköterskornas 

intresseområden så att de får möjlighet till ökat ansvar och vidareutbildning. Vidare 

poängteras en öppen dialog mellan sjuksköterskor och de uppmuntras av sina vårdledare att 

lyssna på varandra för att gemensamt kunna fokusera på patientens välbefinnande. För detta 

skall finnas konkreta möjligheter till samtal. Vårdledarna uttrycker att det är deras ansvara att 

skapa en vänskaplig atmosfär i arbetsteamet. De menar att en generös atmosfär underlättar 

konstruktiva samtal.  

 

Operationssjuksköterskans patientansvar 

Centrum för det perioperativa vårdandet är patienten, den lidande människan som känner 

smärta, upplever vånda samt får ta emot vård och behandling (Palmer & Fridländer, 1960). En 

perioperativ sjuksköterskas intresse bör vara att underlätta för patienten att finnas till och att 

utveckla vårdandet samt utvecklas tillsammans med patienten i en gemensam värld, menar 

Rudolfsson (2007). Hon beskriver att vårdledare upplever sig få ett svagt stöd av 



 3 

sjukhusledning i sitt arbete med att utveckla den perioperativa vården. De ser det som sina 

båda uppgifter att kunna bedriva en effektiv vård samtidigt som de utvecklar det perioperativa 

vårdandet genom att skapa sina egna lösningar. Det sistnämnda ses som en prioritet när 

resurserna blir ansträngda. Således anses de viktigt att operationssjuksköterskor uppmuntras 

att arbeta efter den perioperativa dialogen och tillsammans med ledande personal kämpa för 

att upprätthålla ett patientfokuserat arbete. Rudolfsson argumenterar även för vikten av att 

operationssjuksköterskan slår vakt om hur yrkesrollen utvecklas, så att inte patienternas behov 

och grundläggande omvårdnadsprinciper får stå åt sidan för teknisk utveckling och krav på 

effektivisering. Därför bör operationssjuksköterskor gå samman och engagera sig i aktuella 

studier, för att kunna bidra till att rollen som operationssjuksköterska vilar på en teoretisk 

grund. Fortsatt forskning efterfrågas angående den perioperativa rollen samt tydliggörande av 

de omvårdnadshandlingar som värnar patienten och vilka som inte gör det (Mc Garvey, 

Chambers & Boore, 2000). 

 

Professionellt vårdande - en etisk handling 

Operationssjuksköterskans vårdhandling utgör en etisk akt som syftar till att minska 

patientens lidande och att det ska känns så bra som möjligt att ligga på operationsbordet. Den 

professionella vården utgörs av de vårdhandlingar en människa behöver oavsett 

sjukdomstillstånd. Varje vårdhandling består av olika vårdåtgärder (von Post, 1999). 

Traditionellt utgörs vårdåtgärderna av operationssjuksköterskans specifika kunskapsområden 

som är hygien, logistik och teknik kring ett operativt ingrepp. Det åligger 

operationssjuksköterskan att det som skall vara sterilt är och förblir det under operationens 

gång. I hygienarbetet ingår att iaktta operatörens hygien samt att ansvara för instrument och 

material som används under operationens gång. Att kontrollera instrument och material före, 

under och efter operationens gång är av största vikt och ett tydligt ansvarsområde, liksom att 

assistera kirurgen under operationen (Socialstyrelsen, 1982:19; Mitchell & Flin, 2008). 

Operationssjuksköterskans arbete vägleds bland annat av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2005). I förordet beskrivs att en profession i praktiken 

utmärker sig av hur de professionella använder sig av framtagen kunskap. Von Post (1999) 

skriver att operationssjuksköterskans sanna, professionella, naturlig vård utmärker sig av att 

patienten får hjälp att integrera sina sjukdomserfarenheter med hela livssituationen. Hon 

konstaterar att den perioperativa patienten ofta är en okänd och utlämnad människa som 

kommer till operation för att genomgå ett ingrepp. När patienten visar tillit är det en 

uppmaning till sjuksköterskan att ha mod att skydda och vara till för henne/honom. Tidigare 

har forskning fokuserat på operationssjuksköterskans tekniska färdigheter, ofta i egenskap av 

assistent till kirurgen, men på senare år görs försök med att identifiera icke teknisk kompetens 

som kunskap i kommunikation, teamarbete och situationsmedvetande (Mitchell & Flin, 

2008). Operationssjuksköterskor är väl medvetna om kärnan i sitt vårdarbete - att bevara 

patientsäkerheten under hela operationen (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007). 

Ett övergripande mål i den perioperativa vården är också att skydda och bevara patientens 

värdighet samt att bevara patientens autonomi vilket är operationssjuksköterskans etiska 

ansvar i alla perioperativa vårdåtgärder (Lindwall & von Post, 2008). Autonomins moraliska 

ideal handlar i första hand inte om att fatta beslut utan om livet som helhet. Patientautonomi 

har definierats med hjälp av en rad olika termer som fritt val, självstyre, oberoende, integritet 
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(Moser, Houtepen & Widdershoven, 2007). Agich (2003) betonar dock individens 

omständigheter och den kontext (och interaktioner mellan individerna i kontexten) patienten 

befinner sig i. Att vara autonom är inte liktydigt med att vara oberoende utan beskrivs istället 

som att vara självbestämmande, det vill säga att få sätta egna gränser och välja mellan rätt och 

fel (Sarvimäki & Stenbock – Hult, 2008).  

 

Patientsäkerhet och vårdlidande 

Alfredsdottir och Bjornsdottir (2007) beskriver att den sårbara patienten är beroende av 

kompetent personal som arbetar med patientfokuserad omvårdnad i preventivt syfte. Målet 

med vårdarbetet är att med alla medel arbeta för att främja patientsäkerhet och en positiv 

utgång av resultatet. På en operationsavdelning är det vanligt med omkastningar i det 

planerade programmet. Det beror på hur många lediga salar det finns, patientens tillstånd och 

tillkommande akuta operationer. Personalen är beroende av ett fungerande teamarbete samt 

medarbetarnas erfarenhet och kunskap för att arbetet skall flyta. Ökad arbetsbelastning som 

inte följs av ökade personalresurser samt brist på erfaren personal påverkar också 

vårdkvaliteten. Enligt Alfredsdottir och Bjornsdottir (2007) kan dessa faktorer ses som hot 

mot patientsäkerheten. Tre faktorer framstod som viktigast för patientsäkerheten. Det ena var 

preventivt tankesätt vilket innebär att tänka igenom vad som kan gå fel och ha åtgärder i 

beredskap. Det innebär också att följa riktlinjer och checklistor samt att vara påläst och 

kunnig om eventuella risker i patientens hälsohistoria. Kunnig och erfaren personal som 

stöder varandra i teamarbetet ansågs vara en annan viktig faktor. Sedan betonades också den 

tillit till varandra som kommer av mångårigt samarbete. När personalen i teamet känner till 

varandras färdigheter fungerar alla moment i arbetet bättre.  

Då patientsäkerheten inte sätts i centrum riskerar patienten att utsättas för ett vårdlidande. Det 

är ett lidande som uppkommer som en följd av brister eller ofullkomligheter i vården. Ofta 

kan vårdlidandet beskrivas i form av patienten upplevelser, som brist på kontroll eller 

kränkning. Det kan också vara bristande vårdhandlingar eller utebliven vård. När människan 

upplever sig begränsad, ifrågasatt eller som att tappa kontrollen förknippas detta med att bli 

fråntagen sitt människovärde. När vården hindrar patienten att leva på ett värdigt sätt uppstår 

ett vårdlidande. Operationssjuksköterskor har stora möjligheter att förebygga och lindra det 

lidandet (Wiklund, 2003; Eriksson, 1994).  

Den forskning som finns vad gäller det vårdlidande postoperativa komplikationer innebär, är i 

första hand relaterad till anestesin eller skador som kirurgen åstadkommer genom 

operationen. De risker som operationssjuksköterskor kan förebygga under pågående operation 

är marginellt utforskade. Sådana risker kan vara trycksår (trycksår i sig är väl utforskat men ej 

specifika risker under operation) som orsakas av att patienten ligger dåligt eller att något 

skaver. Det kan också vara nervskador relaterat till läget på operationsbordet vilket är 

dokumenterat främst inom medicinsk forskning, bland andra av Smith, 1990; Macapagal, 

2004. Det finns i Sverige heller ingen generell statistik för postoperativa komplikationer, med 

undantag av postoperativa infektioner.  

Det har tagits initiativ till en nationell satsning på ökad patientsäkerhet. Målet är att halvera 

antalet vårdskador till slutet av 2009 jämfört med 2006. Den 15 januari 2009 fanns det i 

Västra Götalands Län registrerat 359 patientfall med infektioner. Av dessa hade 40 patienter 
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vårdrelaterade infektioner (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). Mot bakgrund av detta 

har tre grupper med vårdrelaterade infektioner identifierats vilka markant skulle kunna 

minskas genom evidensbaserade åtgärder. En av grupperna är postoperativa sårinfektioner 

som leder till förlängda vårdtider och ökat antal återinläggningar. De är också de mest 

kostsamma av de vårdrelaterade infektionerna (Kirkland, Briggs, Trivette, Wilkinson, Sexton, 

1999; Weber, Zwahlen, Reck, Feder-Mengus, Misteli, Rosenthal, 2008). Genom att 

operationssjuksköterskor följer rekommenderade åtgärderna kan vårdlidande förebyggas och 

kostnader för kommuner och landsting minskas.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Den professionella naturliga vården i ett perioperativt sammanhang syftar till att främja 

patientsäkerhet och ett positivt resultat av operationen. När patientsäkerheten inte sätts i 

centrum riskerar patienten att utsättas för ett vårdlidande. Detta kan också uttryckas som att 

vården hindrar patienten att leva på ett värdigt sätt. De vårdhandlingar som 

operationssjuksköterskor utför såsom tvagning av patienten, sterildrapering och 

instrumentering är av stor vikt vad gäller att förebygga postoperativa infektioner eller andra 

komplikationer. Operationssjuksköterskor är även beroende av ett fungerande teamarbete 

samt medarbetarnas erfarenhet och kunskap. Emellertid finns det en rad faktorer som kan 

försvåra operationssjuksköterskors vårdarbete och som i sin tur leder till att patientsäkerheten 

hotas, t.ex. är det vanligt med omkastningar i ett planerat operationsprogram. Ökad 

arbetsbelastning, krav på effektivisering och teknisk utveckling kan ses som hot mot 

patientsäkerheten. Operationssjuksköterskors arbete är således kravfyllt och kräver ständig 

uppmärksamhet och vakenhet. Mot bakgrund av detta är det synnerligen viktigt att ta reda på 

vad operationssjuksköterskor upplever som svåra situationer och hur de hanterar dessa för att 

inte tappa fokus på patientsäkerheten. 

Studien belyser följande frågeställningar: 

Vad upplever operationssjuksköterskor som svåra situationer? 

Hur hanterar operationssjuksköterskor svåra situationer? 

Vad motiverar operationssjuksköterskorna att värna om patientsäkerheten?  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av svåra situationer i relation till 

att kunna värna om patientsäkerheten. 

 

METOD 

Eftersom studiens syfte är att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser valdes kvalitativ 

metod med intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Det viktiga var att försöka 

förstå informanterna, hur de tänker och känner, deras föreställningsvärd och vilka erfarenheter 

de har. Uppsatsförfattarens mål var att i första hand söka svar på frågan hur och att försöka 

komma åt kärnan i berättelsen. Eftersom jag som uppsatsförfattare och intervjuare är att 
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betrakta som medaktör i intervjun kan det ibland finnas behov av att distansera sig. I detta fall 

behövdes det inte eftersom intervjuerna var narrativa, operationssjuksköterskorna berättade 

fritt om svåra situationer. Intervjuaren stimulerade informanterna i berättandet och blev på det 

sättet medskapare till texten, vilket är avsikten med sådana intervjuer. Vid intervjutillfället är 

det också viktigt att tänka igenom hur frågorna ställs. Uppsatsförfattaren följde de råd Trost 

(2005) föreslår, dvs. att titta på informanten, att vara ärlig och ställa enkla och raka frågor. 

Intervjuaren försökte undvika hypotetiska eller provocerande frågor samt att inte ifrågasätta 

informanten utan lyssna utan att avbryta. Intervjuaren försökte också undvika att påstå saker 

eller att sammanfatta det intervjupersonen säger. Det hade kunnat resultera i intervjun styrdes 

i för hög grad.  

 

Trost (2005) menar att kvalitativa intervjuer rent generellt kan utmärkas av låg grad av 

standardisering. Det betyder att intervjuaren ställer frågorna i den ordning det passar vid 

intervjutillfället, variationsmöjligheterna är många. Föreliggande studie har en hög grad av 

struktur eftersom frågorna var samma för alla men ordningen på följdfrågorna anpassades till 

informantens svar, vilket kan betecknas som en låg grad av standardisering.  

 

Huvudfrågan var: Skulle du kunna berätta om en svår situation som inträffat i arbetet, vilken 

som helst som du kommer att tänka på. 

 

Följdfrågor: Hur hanterade du situationen när den uppkom? Hur hanterade du den efteråt? 

 

Etiska aspekter 

Centrala Etikprövningsnämnden (2007) har ansvar för att bevaka och pröva forskning som 

avser människor. I Svensk författningssamling klargör Etikprövningslagen vilka riktlinjer som 

gäller. Lagen omfattar dock inte arbeten som utförs inom ramen för studier på högskola, 

oavsett grundläggande eller specialistnivå. Ändå är det nödvändigt att ta ställning till etiska 

frågor vid studier där människor lämnar ut sig själva. Rekommendationer angående 

förfarandet och vilken information som skall ges finns tydligt utsatta både på Etiska rådets 

samt Vetenskapsrådets hemsida. Dessa grundläggande krav är till för att skydda individen.  

Vetenskapsrådet (2002) konkretiserar fyra allmänna huvudkrav; kravet om information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Informationen till informanterna utformades efter 

Centrala Etikprövningsnämndens forskningspersonsinformation. Se nedan.  

 

Urval och datainsamling  

Efter samtal med en av cheferna på en operationsavdelning i Västsverige, där syftet med 

uppsatsen och intervjuerna klargjordes, fick författaren muntligt tillstånd till att göra ett urval 

bland personalen. Personallistan granskades för att uppnå en variation i erfarenhet (som 

operationssjuksköterska) och ålder. Sex operationssjuksköterskor tillfrågades. De var alla 

kvinnor i åldrarna 27-59 och hade arbetat som operationssjuksköterskor mellan 5 och 28 år. 

På avdelningen fanns en manlig operaionssjuksköterska men då intervjuerna genomfördes 

under semestertid var han inte anträffbar.  
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Operationssjuksköterskorna fick en muntlig förfrågan av uppsatsförfattaren där syftet 

klargjordes och att det var helt frivilligt att delta. Frågan om deltagande ställdes på ett tydligt 

sätt så att det framgick, att det var helt frivilligt. De berörda personerna fick information om 

bakgrunden till uppsatsen, varför de tillfrågades samt hur intervjun skulle genomföras. De 

informerades även om att det endast var uppsatsförfattaren och handledare som skulle få 

tillgång till intervjuerna samt att det bandade materialet förstörs efter transkribering. Det 

transkriberade materialet förstörs efter genomförd examination. Överenskommelse om 

tidpunkt och plats gjordes. Information gavs också om hur lång tid intervjun förväntas ta. En 

av operationssjuksköterskorna tackade nej varefter en annan med liknande ålder och 

erfarenhet tillfrågades. Denna operationssjuksköterska tackade ja.  

Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplats i ett enskilt rum med liten risk att bli 

avbrutna. Det var en plats där operationssjuksköterskornas sannolikt kände sig bekväma. 

Intervjuerna genomfördes främst efter arbetstid eller på arbetstid då det inte fanns någon risk 

att ordinarie arbetsuppgifter påverkades.  

Uppsatsförfattaren följde Trosts (2005) rekommendation att forskaren själv utför intervjuerna 

och skriver ner det bandade materialet. Detta för att inkludera så många nyanser som möjligt 

av intervjumaterialet. Intervjuerna skrevs ned ordagrant högst två dagar efter genomförandet 

och motsvarade tjugotre A4 sidor med Times New Roman 12 punkter, enkelt radavstånd. 

 

Dataanalys 

Datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Kvalitativ innehållsanalys är användbar inom många olika 

forskningsområden eftersom den fokuserar på tolkning av texter med möjlighet till analys på 

olika nivåer. Analysen i detta arbete har en induktiv ansats vilket betyder att analysen utgår 

från den rena texten. Att göra en ren textanalys är enligt Graneheim och Lundman (2004) ett 

bra sätt att börja arbeta med kvalitativ innehållsanalys för studenter.  

 

Intervjuerna, som tillsammans utgör en analysenhet, lästes först igenom i sin helhet.  Därefter 

lästes texten igen samtidigt som understrykningar gjordes av meningar och ord som relaterade 

till syftet, så kallade meningsenheter. Det är meningsbärande delar av texten vilka kan utgöras 

av stycken, meningar eller ord som hör ihop i sitt sammanhang. I ett sådant arbete är det av 

stor betydelse att meningsenheterna inte blir för stora eftersom de så kan tolkas på många 

olika sätt alternativ att de bli för fåordiga vilket kan leda till att analysen blir fragmentarisk.  

 

Sedan kondenserades meningsenheterna vilket betyder att meningen koncentreras så att bara 

det mest centrala finns kvar. De kondenserade meningsenheterna sorterades upp i grupper 

med liknande betydelse. Ur dessa grupper växte det fram underkategorier som var en direkt 

avspegling av texten, t.ex. Att ha upplevelsen kvar. Underkategorierna sammanfattades sedan 

i mer allmängiltiga kategorier, t.ex. Trauma. När texten sorteras upp i kategorier är det i 

denna metod viktigt att renodla texten så att en underkategori inte kan finnas med i flera olika 

kategorier. Det är således ett tidskrävande arbete som delvis behöver mogna fram.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras som de tre domänerna Professionen, Operationspatienten och Det 

perioperativa teamet samt med tillhörande kategorier och underkategorier. Se figur 1. 

Domäner Underkategori Kategori 

Professionen Bunden till operationssalen 

Styrd av operationsprogrammet 

Ofrihet 

Pressa in en patient till 

Hinner inte med i bytet 

Yrket respekteras inte 

Yrkesstress 

Känna vanmakt 

Ha upplevelsen kvar 

Kontrollbehovet ökar 

Trauma 

Reda ut vad som gick fel 

Mänskligt att fela 

Distans 

Att trivas 

Tycka om variationer 
Stimulans 

Operationspatienten  Ta ansvar för patienten 

Oroa sig för patienten 

Styrka 

Stryka patienten 

Reoperera patienten 

Hittar inte alla instrumentet 

Skam 

 

Det perioperativa 

teamet  

 

Sträva mot samma mål 

Lätta upp stämningen 

Ta emot kollegialt stöd 

Nytt arbetslag nästa dag 

 

Samarbete 

 

 

Kan inte jobba med alla 

Vara ny i teamet 

Bli ett samtalsämne 

Samarbetsproblem 

Ta ett tydligt ansvar  

Rädd för att peka ut någon 

Ansvarstagande 

Figur 1. Översikt över domäner, kategorier och underkategorier. 
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Professionen 

 

Upplevelser av att värna om patientsäkerheten innebär svårigheter som kan relateras till 

professionen som operationssjuksköterska. Det framgår att bundenheten till operationssalen 

och den sterila utrustningen kan upplevas som en ofrihet. Operationsprogrammet är ytterligare 

en problematisk faktor. Stressen som blir en följd av förseningar i det planerade programmet 

eller tillkommande akuta operationer, kan leda till olika former av negativa reaktioner. Om 

operationssjuksköterskan inte hinner med i det förväntade arbetstempot, med snabba byten av 

patienter, upplevs det som ett hot mot patientsäkerheten. Ett forcerat vårdarbete på 

operationsavdelningen kan leda till stress och irritation som riktas mot situationen i allmänhet. 

I värsta fall leder detta till incidenter med patienten. Paradoxalt nog upplevs samma faktorer, 

som i vissa fall kan vara stressutlösande också som positiva utmaningar och stimulans. 

Operationssjuksköterskorna beskriver en slags yrkesglädje som bottnar i det dagliga arbetet 

och gemenskapen med kollegorna. Trots svårigheter beskriver de att de står fast vid sitt 

yrkesval. 

 

Ofrihet 

En stor del av operationssjuksköterskors arbete sker inne på operationssalen där det handlar 

om att upprätthålla patientsäkerheten genom att skapa och bibehålla en steril miljö. Det är en 

miljö som genom sin natur är begränsad och kräver ett strikt aseptiskt förhållningssätt. Vid 

långvariga operationer eller när det är personalbrist, vilket kan medföra att det blir svårt med 

rastavlösningar, kan bundenheten till operationssalen leda till en extra svår situation. Därtill 

styrs sjuksköterskornas arbete av operationsavdelningens logistik. Ofta väntar patienter med 

akuta operationsbehov på sin tur och planerade operationer kan ta mer tid i anspråk än 

planerat. En följd blir då att operationssjuksköterskorna, vars arbete styrs av 

operationsprogrammen, upplever en ofrihet i en situation som de inte själva kan påverka . 

 

Bunden till operationssalen  

Förutsättningarna för operationssjuksköterskors yrkesutövande är att vara sterilklädd, som i 

sin tur innebär att ha en bundenhet till operationssalen och patienten. ”Å sen så är det ju det 

att det är en trång värld att stå på sal” konstaterar en operationssjuksköterska. Allt cirkulerar 

kring patienten som är bedövad eller sövd. Det kan upplevas som en ofrihet vilken gör att 

egna behov får stå tillbaka. En operationssjuksköterska beskriver ofriheten i förhållande till 

basala behov och oergonomiska arbetsställningar. Så här berättar hon: 

 
Sämst är ju att man står där man står, man kan inte sätta sig när man är trött, man 

kan inte äta när man är hungrig, man kan inte kissa när man är kissnödig, // man står 

med hakar, man får inte rucka någon fraktur. Första halvtimmen innan man blir så 

där genomsvettig, då tycker jag det är som värst.  

 

Styrd av operationsprogrammet 

Operationssjuksköterskorna beskriver också en ofrihet i relation till ett ibland allt för stort 

operationsprogram. Det finns inte alltid tid till raster och det händer att de blir tvungna att 

arbeta övertid. En sådan arbetssituation skapar irritation. Operationssjuksköterskorna 

beskriver hur de blir frustrerade över att operationer tar längre tid än planerat.. Detta påverkar 

den privata situationen, t.ex. kan det finnas en tid att passa men arbetsledarna ser endast 

operationsprogrammet som skall hinnas med. Ibland kan det vara personalbrist som är den 
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bakomliggande orsaken och då finns det inte någon som kan avlösa. Operationsprogrammet 

styr både arbetet och den privata situationen - det är den verklighet som 

operationssjuksköterskorna befinner sig i. En av operationssjuksköterskorna beskriver hur hon 

i utsatta situationer tar ställning till sitt arbete: 

  
Man jobbar ju trots allt från ett klockslag till nästa och då får man lägga på ett kol. 

Samtidigt kan man stå och tänka att nu är det någon som går och dricker kaffe och 

det får inte jag. Man får ju själv välja om man ska bli arg och gå och gräma sig eller 

om man bara ska göra ett brake och så är det bra med det. Man får finna sig i det.  

 

 

Yrkesstress 

Att det tillkommer patienter när operationssjuksköterskorna tror att de är klara för dagen 

upplevs som en onödighet även om de vet att alla måste hjälpas åt. De upplever att sådana 

situationer leder till yrkesstress. Operationssjuksköterskorna upplever också en stress när 

tiden mellan operationerna blir för kort. Oavsett hur många patienter som skall opereras under 

dagen måste patientsäkerheten upprätthållas. Kontroller och dokumentation måste ha sin tid 

även om nästa patient väntar på förberedelserummet. Det gör att operationssjuksköterskorna 

kan få svårt att hinna hämta andan och på ett säkert sätt förbereda sig för nästa operation. 

Likväl kan det vara en källa till stress när inte yrket respekteras, när operationssjuksköterskan 

antingen får försvara vad hon gör eller stressas i sitt arbete med patientsäkerheten. 

 
Pressa in en patient till 

Då operationsprogrammet utökas kan det kännas som onödig stress, därför att stressituationen 

inte uppkommer på grund av att den aktuella patienten är dålig. Det upplevs som att det 

pressas in en patient till innan dagpersonalen går hem. En operationssjuksköterska berättar på 

följande sätt: 

 

I det som annars är mest stress, det är när man har mycket att göra, när man är 

stressad och tror att man måste hinna färdigt så fort som möjligt, inte på grund av att 

patienten är sjuk eller dålig eller …. för det blir en stress på ett annat sätt, utan just 

detta här att de ska försöka pressa in en patient till innan man slutar på dagen. Det 

tycker väl jag är såna stressituationer som är …. onödiga.  

 

 

Hinner inte med i bytet 

Operationssjuksköterskor upplever stress i bytet mellan två operationer. Det är stressande att 

veta att nästa patient ligger och väntar. Ibland har narkospersonalen redan kört in på salen när 

operationssjuksköterskan kommer in för att duka upp instrumenten. En 

operationssjuksköterska tycker att det är stressande och skulle vilja säga ifrån ”Det är svårt att 

säga att de ska stanna upp. // man kan ju inte säga något när patienten redan är där”. En annan 

operationssjuksköterska upplever den stressen så pressande, att hon just då enbart upplever 

negativa tankar om professionen. Hon berättar om sin yrkesfrustration på följande sätt: 

 
Så vet man att det är stressigt. Jag ska fort ut med grejerna, fort ut med grejerna för 

de har färdig patient på ”fören” och jag har inte en chans att hinna något emellan. // 

då vill jag vara allt annat än operationssköterska.  
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Yrket respekteras inte 

Förväntningarna är att alla gör sitt bästa och respekterar varandras uppgifter. Att bli bortgjord 

och förnedrad inför sina kollegor när någon är missnöjd med en specifik prestation påverkar 

operationssjuksköterskorna. Det kan också inträffa att kollegor står och pratar med varandra 

om andra saker vid sidan om. En operationssjuksköterska beskriver sina upplevelser som 

dålig respekt för yrket. Hon berättar på följande sätt: 

 

… att man inte respekterar varandras arbetsområden, att man inte förstår vikten av 

vårat arbete att hålla det sterilt att det är vissa regler och förordningar som gäller för 

patientens bästa, det kan jag tycka är jobbiga grejer.  

 

Att lyckas med arbetet runt patienten förutsätter bland annat att alla har förståelse för att 

tvättning och sterilklädsel tar tid. När kirurgen inte tar hänsyn hotas 

operationssjuksköterskans yrkesstolthet. Det försvårar arbetet om kirurgen är irriterad och 

kommer in på salen innan operationssjuksköterskan har fått tid att tvätta och klä patienten på 

ett säkert sätt. I relation till en sådan händelse beskriver operationssjuksköterskan sin 

upplevelse på följande sätt: 

 
Det blir inte lika bra som man skulle vilja ha det. // Då är vårt jobb inte mycket värt. 

// de har ingen respekt för vår profession.  

 

Trauma 

Upplevelserna av svåra situationer leder till en rad olika traumatiska reaktioner. 

Operationssjuksköterskorna berättar om dessa negativa reaktioner, som bärs med i tankarna 

under en längre tid. Det finns även händelser som alltid finns kvar. En reaktion är ökat 

kontrollbehov, som i vissa fall blir av manisk karaktär då instrument eller kompresser saknas 

efter en operation.  

 
Känna vanmakt 

Vissa situationer innehåller en känsla av att något som inte får hända verkligen har hänt, det 

innebär en känsla av vanmakt. Den upplevelsen leder i vissa fall till magont, svettningar och 

svimningskänslor. En operationssjuksköterska berättar om en situation då en patient måste 

reopereras och sövas på nytt för att en bukduk skulle kunna tas ut. Detta är hennes 

beskrivning:  

 
Nä, jag fick bara ont i magen, det kändes som jag skulle svimma och så där, 

vanmakt sådär som man inte får göra, sådant som inte får hända men det händer 

ändå.  
 

Ha upplevelsen kvar 

Upplevelserna av svåra situationer kan leva kvar under lång tid, rent av under flera år efter det 

inträffade. Det kan kännas som att när som helst uppleva händelsen på nytt. En 

operationssjuksköterska berättar om sina erfarenheter när det kom in en patient som var 

allvarligt skadad och behövde opereras akut. Det var under jourtid så 

operationssjuksköterskan var ensam i sin yrkesroll. Hon beskriver minnet av händelsen så här: 
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Ja det sitter där, det är åtta år sen men det sitter där, jag ser precis hela ingreppet 

framför mig. Jag hade nog behövt sån där briefing. Det är som det var förra veckan 

eller något.  … det var en stark upplevelse.  

 

Kontrollbehovet ökar 

Svåra situationer som upplevs som misslyckanden kan få konsekvenser i form av att 

operationssjuksköterskor får ett ökat kontrollbehov och en känsla av att hon hela tiden gör fel. 

Det kan leda till en osäkerhet som kan få allvarliga följder för yrkesutövandet. När misstag 

sker är det viktigt att inte fastna i kontrollbehov utan ta nya tag och bygga upp sin självtillit 

annars kommer situationen att bli ohållbar.En operationssjuksköterska berättar om sitt 

kontrollbehov  på följande sätt: 

 
Och man blir ju kontrollfreak nästan i den situationen och man tror ju att man bara 

gör fel. Sen så lägger sig ju det här efter en period … 
 

Distans 

De svåra situationer som inträffar måste bearbetas på något sätt för att 

operationssjuksköterskorna ska få distans till det inträffande. Att prata igenom det som hänt 

flera gånger och gärna med olika personer är genomgående viktigt för de intervjuade 

operationssjuksköterskorna. Det kan gälla en situation där operationssjuksköterskor upplever 

att de har brustit i sin yrkesroll likväl som en situation då ett instrument inte fungerade. Att bli 

bekräftad och lyssnad på av en kollega eller att söka stöd hos den som är sektionsansvarig är 

också viktigt för att kunna gå vidare efter sådana händelser. Operationssjuksköterskorna 

menar att livserfarenhet och yrkeserfarenhet är viktigt för att få perspektiv på de svåra 

situationer som kan inträffa. 

 

Reda ut vad som gick fel 

Svåra situationer som ligger nära operationssjuksköterskors specifika ansvarsområde 

beträffande patientsäkerheten måste bearbetas. En operationssjuksköterska berättar om sin 

förtvivlan men också om hur hon gick igenom alltsammans och analyserade vad som hade 

gått fel. Hon berättar på följande sätt: 

 
Ja grät å grät å grät sen så prata jag väldigt mycket med chefen och så där. Och just 

att jag har fått analysera det fram och tillbaka, vad det var som gick fel, det har gjort 

mycket så jag har ingen ångest längre för det. 
 

När instrument eller apparatur inte fungerar kan det bli jobbigt och praktiskt svårt att 

genomföra operationer. Då är det en fördel att det finns instrumentansvariga som kan hjälpa 

till att lösa problemet. Även om situationen redan uppkommit är det viktigt för den drabbade 

operationssjuksköterskan att klara ut situationen inför framtida operationer. Genom att reda ut 

vad som gått fel återfår operationssjuksköterskan en känsla av kontroll. En 

operationssjuksköterska tog hjälp av den som var instrumentansvarig. Hon berättar så här om 

att lösa situationen: 

 
Tänkte på det länge faktiskt och vi diskuterade det. // … sen kom jag tillbaka och då 

visste den instrumentansvariga kollegan om det. Hon hade fått reda på det av någon 

som var med där så vi har diskuterat det och vi har löst det.  
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Mänskligt att fela 

Livserfarenheter gör att det är lättare att vara ödmjuk mot sig själv när den akuta händelsen 

har avklingat. Erfarenhet inom yrket har också betydelse eftersom det går att relatera till 

tidigare händelser som också har uppkommit på grund av misstag i yrket. 

Operationssjuksköterskorna menar att det är mänskligt att fela. Det gäller bara att hålla 

reaktionerna inom rimliga gränser. En operationssjuksköterska berättar om att det är ”smällar 

man får ta”. Hon säger så här: 

 
Jamen det tror jag att det är mycket att man har jobbat så pass länge att man vet att 

det händer saker i sjukvården så att då är det liksom smällar man får ta på ett vis.// 

Men just detta här att små malörer i en eller annan form det händer ju, vi är ju bara 

människor och vi är ju inte felfria.  

 

Stimulans 

Trots påfrestningar och svåra situationer i operationssjuksköterskors yrkesutövande finns det 

ett flertal faktorer som utgör en stimulans och bidrar till att det som är roligt överväger. 

Glädje och trivsel på arbetsplatsen har betydelse för hur operationssjuksköterskorna förhåller 

sig i svåra situationer. Variationen i yrket och utmaningen att få tänka ut egna kreativa 

lösningar på problem, är stimulerande faktorer som ser ut att bidra till en positiv förväntan på 

jobbet. Detta underlättar när svåra situationer inträffar. 

 

 

Att trivas 

Operationssjuksköterskorna upplever trivsel och har en positiv grundinställning inför jobbet. 

De har gjort ett aktivt val, i vissa fall har det varit ett yrkesmål sedan lång tid tillbaka. En 

operationssjuksköterska reflekterar över sitt yrkesval och säger; ”...jag skulle nog inte byta det 

här för något // jag älskar det här jobbet”. De svåra situationerna kommer på köpet. En 

operationssjuksköterska beskriver hur hon förhåller sig till det svåra som har hänt och händer. 

Hon berättar på följande sätt: 

 
Om jag tycker att det är jobbigt släpper jag det för jag vet att jag har det bra också. 

Jag trivs ju här, jag trivs ofantligt bra här.// Men jag trivs på den här arbetsplatsen. 

Jag har det bra, …// jag tycker det är roligt.  
 

 

Tycka om variationer 

Operationssjuksköterskorna upplever att yrket aldrig blir slentrian. Deras arbete är 

omväxlande med dels rutinoperationer och dels akuta operationer. När det händer något akut 

strömmar adrenalinet till och operationssjuksköterskan är beredd att utmana sig själv och göra 

sitt bästa för att operationen ska gå så bra som möjligt. Även rutinoperationer kan se olika ut. 

Patienter är individer och det är inte säkert operationen genomförs som det var tänkt. Då 

gäller det att hitta smidiga och flexibla lösningar för att operationen skall fortgå på ett bra sätt. 

Variationerna i det dagliga arbetet är således en viktig faktor som sporrar 

operationssjuksköterskorna att fortsätta sin yrkesbana. 

 
Jag tycker om variationen, jag tycker om att det är självständigt// vad kommer jag att 

behöva till det här?, hur ska jag klä? Varje dag tycker jag är en liten utmaning, 

ingenting är slentrian.  
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Operationspatienten 

Det perioperativa vårdarbetet upplevs av operationssjuksköterskorna både som styrka och 

skam i relation till patienten. Situationer där det är tvunget att skärpa koncentrationen och 

lämna andra omständigheter åt sidan för att fokusera på patientsäkerheten, gör att 

operationssjuksköterskan växer och blir stärkt i sin yrkesroll. Motsatsen är när 

operationssjuksköterskan brister i sitt ansvar och av olika orsaker inte lyckas upprätthålla den 

förväntade patientsäkerheten. En sådan situation ger istället upphov till skamkänslor som kan 

vara svåra att bära. 

 

Styrka 

Operationssjuksköterskorna beskriver att de riktar sin uppmärksamhet mot patienten. Det 

innebär samtidigt att släppa koncentrationen på omständigheterna runt omkring. Ansvaret för 

patientsäkerheten kan vara betungande men motiverar operationssjuksköterskan att skärpa sig 

i sin yrkesroll. På motsvarande sätt kan också en svårt sjuk patient ge upphov till total 

koncentration och då är förhållningssättet att nödvändig kunskap plockas fram för att 

användas i patientarbetet. Detta är strategier som sammantaget beskrivs som en styrka hos 

operationssjuksköterskorna. 

 
Ta ansvar för patienten 

Av erfarenhet lär sig operationssjuksköterskor att för patientens skull anpassa sig till rådande 

förutsättningar. En operationssjuksköterska berättar om hur hon lyckas fokusera på sin patient 

och negligera omgivande situation. Hennes upplevelser handlar om att behålla sin 

professionallitet genom att ta ansvar och fokusera på en patient i taget. Hon berättar så här: 

 
Ju längre du är i det här yrket som operationssköterska ju mindre bryr du dig om att 

det är omkastningar i programmet, du tar din patient som du har just nu och på så 

sätt behåller du din professionalism. 
 

 

Självtillit och livserfarenhet spelar stor roll för upplevelsen av svåra situationer. En 

operationssjuksköterska pratar om vikten av att tro och lita på sig själv, hon menar att det är 

viktigt eftersom det annars kan leda till misstag. När självtilliten finns kan ansvarstagandet bli 

positivt. Hon berättar om ansvaret för patienten och om att bli stärkt på följande sätt: 

 

… att ha ett ansvar för att allting blir riktigt och så, det är ju, vad ska jag säga, inte 

roligt men man kan ju bli stärkt av att ta ansvar  och det finns ju alltid med … 
 

 

Oroa sig för patienten 

När det inträffat en olycka och det inkommer en svårt sjuk patient till operationsavdelningen 

finns patientens situation med i operationssjuksköterskans tankar. Då gäller det att plocka 

fram all befintlig kunskap och erfarenhet som kan gagna operationens utgång och 

patientsäkerheten. Att oroa sig för patienten blir en stark motivation för 

operationssjuksköterskor. En operationssjuksköterska beskriver upplevelsen på följande sätt: 
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... så kommer de in och säger att vi ska få en aorta patient. // hjärtat bultar och 

adrenalinet åker i topp. // man är ju rädd att man inte ska hinna, att man inte ska få in 

rätt grejer, att man inte ska bli färdig fort nog. Vad ska hända med patienten?.…(1) 

 

 

Skam 

Situationer som handlar om att operationssjuksköterskor inte levt upp till sitt ansvar för 

patientsäkerheten ger upphov till skamkänslor. Att misslyckas med sitt ansvar är inte tillåtet. I 

vissa fall handlar det om instrument som inte fungerar eller att operationssjuksköterskorna 

inte har tillräcklig kännedom om ett nytt instrument. Bristen på kunskap gör att patienter 

måste strykas från operationsprogrammet. Ibland handlar det om att patienter måste 

reopereras, Det kan även vara en situation då ett instrument eller kompress eftersöks och till 

slut återfinnes. Tanken på vad som kunde ha hänt upplevs som skamligt.. 

 
Stryka patienten 

Operationssjuksköterskan har huvudansvaret för instrumenten vid en operation även om 

operatören också skall kunna instrumenten. Ansvaret upplevs speciellt viktigt i de fall det har 

skett en förändring av ett instrument som operatören inte hunnit få reda på. Då förväntas 

operationssjuksköterskan kunna instrumentet. Om hon inte gör det kan det i värsta fall 

resultera i att operationen inte blir av och patienten måste strykas. En drabbad 

operationssjuksköterska berättar om en sådan situation på följande sätt: 

 
Det slutade med att patienten inte fick göra sin operation. Det kändes jobbigt måste 

jag säga att stå där med en patient som ska göra ett ingrepp och sen inte får det gjort.  
 

 
Reoperera patienten  

När operationssjuksköterskor upptäcker att en kompress eller ett instrument saknas får det 

närmast katastrofliknande karaktär. Det värsta som kan hända är att patienten måste 

reopereras för att avlägsna det som saknas. Vid några tillfällen gällde det en kompress som 

blivit kvarlämnad i patienten. En operationssjuksköterska berättar följande: 

 
... vi fick ringa på läkaren och söva ner patienten och öppna upp och plocka ut den 

här bukduken. Och det var det jobbigaste jag varit med om i hela mitt liv och jag har 

funderat jättemycket på det.  

 
Hittar inte alla instrument  

Om ett instrument blir kvar i patienten kan konsekvenserna bli omfattande eftersom varje 

ingrepp i patientens kropp är ett riskmoment.  Därför kan enbart tanken på vad som kan hända 

göra detsvårt att släppa känslan av misslyckande även om operationssjuksköterskan hittar det 

saknade instrumentet utanför patienten. En operationssjuksköterska hittade en borttappad 

nålförare i diskmaskin och berättar så här om den situationen: 

 
Å jag letade och letade och jag kunde svära på att nålföraren inte fanns i patienten ... 

Hittade den i ett galler i diskmaskinen ... . Men jag kunde inte glädjas, man åkte ändå 

hem med det där att jag inte kunde hitta alla instrumenten alltså, det var gräsligt.  
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Det perioperativa teamet 

Samarbetet är centralt och beskrivs som en mycket viktig del av arbetet för 

operationssjuksköterskorna. När det inte fungerar utlöser det känslor som frustration, ilska 

och sorg. När det istället fungerar berättas det om en styrka i gemenskapen, att personalen 

arbetar mot samma mål, är beroendet av varandra och upplever en ansvarskänsla för 

stämningen på salen. Operationssjuksköterskorna berättar också om vikten av att hela teamet 

tar ansvar för patientsäkerheten. Det perioperativa teamet beskrivs även som svårt och 

problematiskt.  

 

Samarbete 

Samarbetet är viktigt för hur operationssjuksköterskan hanterar svåra situationer. Att alla 

stöttar varandra och arbetar mot samma mål är en förutsättning för ett patientsäkert arbete. 

Personalen i det perioperativa teamet arbetar tätt tillsammans och påverkar varandra på gott 

och ont. Stämningen på salen är viktig och operationssjuksköterskor upplever ett ansvar för 

den. Samarbetet rymmer också det stöd kollegorna kan utgöra för varandra då det inträffat en 

svår situation. Det kan gälla stöd från en kollega som varit med på operationssalen likväl som 

en sektionsledare. Oavsett hur situationen ser ut har det stor betydelse. Mot bakgrund av det 

ömsesidiga beroendet uttrycker operationssjuksköterskorna en tillfredställelse av att 

arbetsgruppen är olika från dag till dag. När operationssjuksköterskan går hem och det 

samarbetsmässigt varit en besvärlig dag, vet hon att det blir en ny arbetsgrupp nästa dag. Det 

upplevs vara en fördel. 

 

Sträva mot samma mål 

Samarbete och gemenskap på salen är centralt för att kunna sträva mot samma mål. 

Operationssjuksköterskorna upplever att teamarbetet måste fungera. ”Gemenskapen på salen 

betyder massor”, understryker en operationssjuksköterska. Operationsteamet blir beroende av 

varandras lojalitet. En operationssjuksköterska beskriver hur det är om personalen strävar åt 

samma mål. Hon berättar så här: 
Det är på det hela taget ett väldigt gott samarbete därför att personalen strävar, mer 

eller mindre, mot samma mål. Det är liksom en för alla, alla för en, lite 

musketöranda så, men den genomsyrar nog all personal på en sådan här avdelning 

mer eller mindre.  

 
Lätta upp stämningen 

Beroendet av varandra gör att operationssjuksköterskorna påverkas av medarbetarnas humör 

och sinnesstämning. Operationsteamets olika personligheter har också betydelse. En 

operationssjuksköterska uttrycker att hon känner ett ansvar för stämningen på salen. I vissa 

fall är det bra att vara tyst men ibland kan stämningen lättas upp av samtal. Hon berättar om 

att ta ett ansvar för att lätta upp stämningen på följande sätt: 

 
.. så får man väl göra det bästa av situationen och försöka lätta upp stämningen på 

salen, det är ju mycket det jag gör. Försöker ju .. det ska ju vara roligt att jobba.  
 

Ta emot kollegialt stöd 

Det går att komma vidare efter en svår situation trots att det gäller allvarliga situationer med 

patientsäkerheten. Det anses vara viktigt att den drabbade operationssjuksköterskan tar stöd 
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av kollegor speciellt av den som är sektionsansvarig. En operationssjuksköterska bearbetar sin 

upplevelse genom att få kollegialt stöd på följande sätt: 

 
Men det tänker man ju när man går hem, det gör man ju.// men nä, det försvinner. 

Det viktigaste är ju som sagt att man pratar med sektionsansvarig så att de vet om 

det, så att de kan råda en då.  
 

En annan situation handlar om en nyfärdig operationssjuksköterska som fick vara med om att 

en patient avled. Situationen belyser hur kollegorna stöttade den oerfarna arbetskamraten. 

Operationssjuksköterskans berättelse handlar om hur bra det kändes att få ta emot kollegornas 

sympatier. Hon berättar så här: 

 
Det var ju bråttom så fort hon [patienten] kom. Man var ju ganska ny, man hade inte 

så stor erfarenhet av saker och ting ... och sen att hon dog. Det har liksom etsat sig 

fast på något vis. Vi pratade inte så mycket om det efteråt i laget men däremot var det 

några kollegor som kom efteråt och sa till mig och förstod att det kunde varit jobbigt 

och vara med på det här  ... Det kändes rätt bra det här med kollegorna, speciellt en 

tyckte lite synd om mig att jag hade fått vart med om det här när jag var så ny.  

 
Det är viktigt med kollegors stöd även om det inte är allvarliga situationer som inträffar. 

Vardagsirritationer och praktiska problem behöver också ventileras. Även här behöver 

operationssjuksköterskan få distans och inte fastna i problemen. Många små irritationer bli 

ofta ett större problem än det var tänkt, beskriver operationssjuksköterskorna. En av dem 

förhåller sig på följande sätt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Jag sitter kanske lite för mig själv pratar lite skit inom mig själv eller med någon … 

beroende på vem som är på salen. En del kan man skälla ihop med lite grann sådär 

så man får avreagera sig men sen är det ju bara att finna sig i det. ...får man klaga av 

sig lite så brukar det ju rinna av sen. 

 

Nytt arbetslag nästa dag 

Om det varit en tung dag är det en fördel att kunna gå hem och tänka att det blir ett annat 

arbetslag i morgon. Operationsteamet behöver därför inte bli trötta på varandra. En 

operationssjuksköterska beskriver en strategi som motverkar att dåligt humör finns kvar. Hon 

berättar på följande sätt: 

 
Fast ofta är det att en dag så är man inne på en sal och personalen är arga och så, 

men så nästa dag man kommer så är det liksom helt annan personal så man är ju 

alltid helt ny på salen. Man blir ju aldrig trött på någon eller känner att man … det är 

ju ständigt nya personer. Den här bestående surheten finns ju inte. Den försvinner ju 

när man har gått hem. 
 

Samarbetsproblem 

Samarbetsproblem kan orsakas av att övrig personal har dålig förståelse för 

operationssjuksköterskans arbete med att bevara steriliteten, till exempel att det är reglerat av 

regler och förordningar. Det kan också handla om förtroendeproblem som när arbetet inte 

flyter och operationssjuksköterskan upplever att hon måste kontrollera sina kollegor därför att 

kommunikationen inte fungerar. Problemen handlar även om känslan av att nedvärderas och 

inte bli tagen på allvar. Det händer när kollegor inte förstår eller respektera den tid som 

behövs, till exempel vid förberedelse av patienten. Ibland kan samarbetsproblem bero på 
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bristande förståelsen för hur det är att vara ny och osäker. Något som ytterligare försvårar 

upplevelsen av svåra situationer är när misstag eller tillkortakommanden kommer ut till andra 

kollegor. Operationssjuksköterskorna upplever sig blottade i sin otillräcklighet. 

 

 

 

Kan inte jobba med alla 

Personalen i det perioperativa teamet är beroende av varandra för att kunna arbeta effektivt 

och patientfokuserat, men samarbetet fungerar inte alltid. Framförallt måste personalen kunna 

lita på varandras kunskap. En operationssjuksköterska berättar om hur hysteriskt det kan bli 

då hon måste kontrollera sin kollegan. Operationssjuksköterskan beskriver att hon inte kan 

jobba med alla på följande sätt: 

 
Jag har väldigt svårt att jobba med vissa personer. Samma ingrepp men olika 

personer, det avgör hur rolig den dagen blir. // Får man jobba med personer som, ja 

... de kan inte, de hör inte. Då är du arg när dagen är slut. Då blir man fullständigt 

hysterisk ... . Ja för då får du kolla den personen samtidigt ...  
 

Vara ny i teamet 

Samarbetsproblem kan också stå i relation till varierande grad av erfarenhet. 

Operationssjuksköterskorna berättar om erfarenheter från den tid då de var nya i yrket och 

upplevde ett nedlåtande bemötande av mer erfarna kollegor. Någon gång handlade det om 

irritation och rent aggressivt bemötande. En operationssjuksköterska beskriver att situationen 

gjorde henne ledsen. Hon berättar så här om att vara nyfärdig operationssjuksköterska: 

 

… jag förstod inte någonting, vad det var å varför hon var så arg eller någonting och 

jag blev ganska ledsen å så där. // De projicerar ju sin egen osäkerhet på en ... . För 

det första är man ju helt ny i yrket och så kommer man in i en helt ny personalgrupp 

och så är det rätt tufft tempo och inte alltid så logiskt.  
 

Bli ett samtalsämne 

Det är förenat med starka känslor att brista i sin profession och sitt ansvar för 

patientsäkerheten. Operationssjuksköterskan blottas i sin otillräcklighet inför sina kollegor 

och vetskapen om att händelsen snabbt kommer att spridas gör att situationen bli ännu 

jobbigare. Upplevelsen av att bli ett samtalsämne genomsyrar hela personen. En 

operationssjuksköterska fick uppleva hur det var att ”bli uthängd” och skämmas inför sina 

kollegor. Det beskrevs så här: 

 

… då kändes det bara skämmigt liksom, bilden av att man helst inte ville att någon 

skulle veta om det och ändå så kom det ju fram liksom. För det är ju sådant som går 

”mun till mun metoden”.  

 

Ansvarstagande  

Att ta ett tydligt ansvar för patientsäkerheten också gentemot kollegor beskriver 

operationssköterskorna som en viktig del av arbetet. De principer som är centrala för 

patientsäkerheten skall följas av alla och det ingår i operationssjuksköterskans uppgift att vara 

tydlig för patientens skull. Dock upplevs detta som en svår del av arbetet. De vill inte stöta sig 

med övrig personal eller göra att någon känner sig utpekad.  
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Ta ett tydligt ansvar  

För operationssjuksköterskor är teamarbetet centralt men speciellt vid problem behöver de ta 

ansvar och leda personalen. Främst gäller detta patientsäkerheten. Det handlar om 

riskmoment som till exempel att det är för mycket spring ut och in på salen, att personal inte 

har på sig munskydd eller täcker håret ordentligt. Den operationssjuksköterska som är strikt 

och konsekvent riskerar att upplevas som jobbig. En operationssjuksköterska beskriver hur 

hon försöker vara tydlig och förklara varför hygienprinciperna är viktiga. Hon berättar så här: 

 
Jag försöker väl ta tag i det på en gång och vara tydlig och förklarar varför det ska 

vara på ett sätt, att det inte har med mina åsikter att göra utan att man faktiskt har 

belägg för vad man kräver av andra, att man inte bara är principfast utan att man 

förklarar att det här är viktigt. Om man börjar slappa på saker och ting då försöker 

jag säga till och förklara varför man gör på ett visst sätt.  

 

 
Rädd för att peka ut någon 

Det kan upplevas svårt att ta ansvar för patientsäkerheten när det gäller att vägleda eller säga 

ifrån till annan personal. Operationssjuksköterskorna beskriver att det kan finnas en rädsla för 

att någon i teamet blir utpekad. Detta beskrivs så här: 

 

 
Det är ju lite så där att man vill ju inte hänga ut någon heller. Så kan man inte 

angripa ett problem heller om man inte vågar säga riktigt. Jag packar på mig mycket 

och sen tillslut kommer allting ut. Då kan jag bli jätte arg för något som är 

bagatellartat men då är liksom det droppen då.   

 

Problemet blir större och större tills situationen blir ohållbar. Den som inte klarar av att ta ett 

tydligt ansvar, genom att hjälpa övrig personal att följa riktlinjer, riskerar att samla på sig 

irritationsmoment som kan resultera i ett starkare utbrott än det var tänkt.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då uppsatsen skrivs inom ramen för utbildningen till operationssjuksköterska var valet av 

kontext och deltagare i förväg givet. Vad gäller kontexten har författaren som nybliven 

operationssjuksköterska viss förförståelse för informanternas arbete vilket kan vara både till 

fördel och nackdel. Fördelarna skulle kunna vara att miljön var känd, det var lätt att placera in 

informanternas berättelser i sitt sammanhang. Nackdelarna skulle kunna ligga i 

tolkningsarbetet. Har det på något sätt påverkat val av citat eller dispositionen av resultatet? 

Säkert har det påverkat på något sätt eftersom intervjuaren alltid är medskapare av texten 

(Trost, 2005). Uppsatsförfattaren har därför i diskussion och bearbetning fått stöd och ledning 

av en erfaren handledare vilket är en styrka för resultatets giltighet. Resultatet kan även tänkas 

ha påverkats av att författaren skulle börja arbeta på den avdelning informanterna befann sig. 

Har det gjort att informanterna valt att utesluta saker? Till exempel nämndes ledarskapet 

sällan i samtalet. Dock utgör intervjuerna ett innehållsrikt material som gett bra grund för 
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analysen, vad som har utelämnats pågrund av uppsatsförfattarens position är därför svårt att 

avgöra. 

 

Vad gäller resultatets giltighet menar Graneheim och Lundman (2004) att forskningsresultatet 

bör utvärderas utifrån det urval och den arbetsprocess som lett fram till resultaten. Det var inte 

självklart hur urvalet av operationssjuksköterskor skulle göras. Eftersom intervjuerna utfördes 

under sommartid (vilket betydde att hänsyn till personalens semester fick beaktas) bestämdes 

att muntligt tillstånd räckte för att utföra intervjuerna. Muntligt tillstånd att själv göra ett urval 

av operationssjuksköterskor som skulle tillfrågas gavs. Har detta påvekat resultatets giltighet. 

Troligtvis inte, eftersom urvalet gjordes så att det blev en jämn spridning av ålder och 

erfarenhet (Graneheim och Lundman, 2004) samt att uppsatsförfattaren inte kände eller visste 

något om informanterna sedan tidigare. 

Vidare har resultatets giltighet att göra med hur väl materialet och analysprocessen stämmer 

överens med syftet. Informanterna ombads att fritt berätta om en svår situation. Det var inte 

svårt att få dem att tala och få gånger avvek de från ämnet. Följdfrågorna som ställdes hjälpte 

till att styra upp samtalet. Uppsatsförfattaren har bandat och själv skrivit ner materialet 

ordagrant och på så sätt haft möjlighet att inkludera nyanser och känslostämningar i texten. 

Det borde tala för materialets giltighet. 

 

Det färdiga materialet analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). Resultatet redovisades i domän, kategorier och 

underkategorier. Hur väl underkategorier och kategorier täcker datamaterialet är ett 

giltighetskriterium (Lundman & Graneheim, 2008). Uppsatsförfattaren hade ingen erfarenhet 

av arbete med kvalitativ innehållsanalys och det liksom en begränsad tid för uppsatsen skulle 

kunna tala mot resultatets giltighet. Analysarbetet är en process som måste mogna fram och 

det tog tid att förstå sig på arbetsmetoden. Irrelevant data skulle sorteras bort samt relevant 

data inkluderats. För att uppnå det har texten läst gång på gång och underkategorier/kategorier 

ändrats och omprövats för att uppnå ett stringent och trovärdigt resultat. Detta genom att låta 

varje kategori vara exklusiv och inte kunna sättas samman med någon annan. Det har varit till 

mycket stor nackdel att stå som ensam uppsatsförfattare i arbetet. Att diskutera och analysera 

tillsammans är till styrka för resultatets giltighet, speciellt om man är ovan.  Handledaren med 

sin betydligt större erfarenhet har varit till stor hjälp och till ett stöd i detta svåra arbete.  

 

Uppsatsens resultat baseras på sex intervjuer med operationssjuksköterskor från ett 

Västsvenskt sjukhus. Att tala om någon större generaliserbarhet är därför inte relevant. För 

det behövs en bredare forskning. Syftet kan också tänkas vara väl brett och behöva delas upp i 

mer specifika frågeställningar, detta skulle även förenkla analysarbetet. Ämnet är lite 

utforskat men delar av resultatet bekräftas av annan forskning vilket talar för att viss 

överensstämmelse finns. 

 

Som uppsatsförfattare hoppas jag att jag har kunnat argumentera för den mest troliga 

tolkningen och  för resultatets trovärdighet. Hur detta är utfört samt dess aktualitet och 

tillämpbarhet återstår för läsaren att avgöra. 
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Resultatdiskussion 

Det finns en slående dubbelhet i operationssjuksköterskornas berättelser. Den unika miljö som 

arbetet utgör är fylld av ansvar och utmaningar. Den utgör risker både för operationspatienter 

och operationssjuksköterskor och informanterna beskrev flera traumatiska upplevelser. Dock 

uttalade alla operationssjuksköterskorna efter de svåra berättelserna, eller ibland i samma 

andetag, att de tycker om sitt yrke, de tycker det är roligt och skulle inte vilja byta det mot 

något. 

Professionen 

Av resultatet framgår att operationssjuksköterskans upplevelse av svåra situationer i relation 

till att kunna värna om patientsäkerheten är starkt knutna till yrkets förutsättningar och 

villkor, det vill säga många gånger av praktisk karaktär. Resultatet beskriver 

operationssjuksköterskors upplevelser av bundenhet och ofrihet i yrket. De konstaterar att det 

är en bundenhet att vaka över det sterila området, att vara bunden till operationssalen samt till 

operationsprogrammet. Ibland upplevs det jobbigt, speciellt när det blir tidspress eller när 

egna basala behov får stå åt sidan. Resultatet beskriver också problemen med dåliga 

arbetsställningar samt yrkesstress som uppstår då kraven på ökat antalet utförda operationer 

höjs. Operationsavdelningens logistik med ökat antal operationer, tidspress och svårigheter 

med rastavlösningar är sådana faktorer som kan vara en patientsäkerhetsrisk. En 

operationssjuksköterska uttryckte att det också handlar om den egna attityden till problemet 

och att det är viktigt att det finns utrymme att uttrycka frustration. En annan av 

operationssjuksköterskorna menar att det är ett egenansvar att välja ilska eller helt enkelt finna 

sig i situationen och koncentrera sig på patienten.  

 

Svåra situationer som har med operationssjuksköterskans specifika ansvarsområde 

(nedräkning och kontroller av instrument och material som används under operationen) att 

göra är starkt känsloladdade. Om en patient måste öppnas t.ex. på grund av att en kompress 

saknas kan det få katastrofliknande karaktär. Det är något som nästan alla de intervjuade 

operationssjuksköterskorna tar upp. Det som hjälper dem att komma vidare istället för att 

fastna i kontrollbehov, och i värsta fall sluta sitt arbete, är att prata. Samtal men kollegor, 

sektionsansvariga och anhöriga är oerhört viktigt. Det fanns på avdelningen som 

informanterna befann sig på uppenbarligen inte något inarbetat system för att samtala och 

bearbeta svåra situationer. Ansvaret ligger således helt på operationssjuksköterskans egen 

initiativförmåga att söka det stöd hon behöver. Operationssjuksköterskorna utryckte slutligen 

en stolthet och glädje över sitt yrke som paradoxalt nog såg ut att bottna i de utmaningar, det 

ansvar och de svårigheter som professionen utgör. Uppsatsförfattarens tolkning är att det finns 

en slags attraktion i att befinna sig på livets egg, med andra ord i situationer där skillnaden 

mellan liv och död, svart och vitt, ibland är mycket liten. Ett antagande är att det är en viss 

personlighet som dras till den typen av arbete, vilket naturligtvis är ett ämne för en helt annan 

studie. 

 

Flera delar av resultatet bekräftas av andra studier. Yrkesstress beskrivs som en 

patientsäkerhetsrisk även av Alfredsdottir och Bjornsdottir, 2007; Lindwall och von Post, 

2008; Rudolfsson et al. 2007. När operationstiden ska effektiviseras är det inte kirurgernas tid 

som kortas utan vanligtvis tiden före och mellan operationerna. Den perioperativa personalen 

arbetar mot tiden eftersom arbetet är kravfullt och komplicerat samt kräver odelbar 

uppmärksamhet. Operationssjuksköterskor tycker om utmaningen och vill vara effektiva men 

det blir på bekostnad av personalens välmående. I dessa situationer är det enligt Alfredsdottir 
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och Bjornsdottir (2007) inte ett alternativ att ge efter för tröttheten då det utgör en riks för 

patientsäkerheten, eftersom fler moment på kortare tid är förenat med ett flertal riskfaktorer. 

Även Sheikhzadeh (2008) tar upp problemet med tidspress och visar i en studie att sextioåtta 

procent av den perioperativa personalen ansåg sig arbeta under tidspress samt att 

arbetsordningen och uppgifterna bestämdes av andra. Endast tjugotvå procent tyckte att de 

kunde ta de raster de hade rätt till.  

 

Rudolfssons (2007) föreslår dock att det är möjligt att bedriva en effektiv vård genom att 

utveckla den perioperativa vården. Det kan ske genom den perioperativa dialogen som hjälper 

till att skapa kontinuitet i omvårdnaden både för patient och sjuksköterskor. Kontinuiteten 

skapar trygghet och gör att stressen och rädslan för fel och därmed också förekomsten av fel 

minskar. Följden blir att patientsäkerheten ökar. Det blir intressant att i fortsättningen följa 

den perioperativa dialogens utveckling och se om det kan vara en länk i att utveckla 

patientsäkerheten relaterat till stressen och kraven på effektivisering som informanterna i 

föreliggande uppsats beskriver. Vidare beskriver Rudolfsson (2007) att för att 

operationssjuksköterskan skall kunna värna om patientsäkerheten måste hon/han vaka över 

sin roll och vara med och bestämma hur den utvecklas i tider av effektivisering och minskade 

resurser. Det krävs då en sammanhållning mellan operationssjuksköterskorna, god 

kommunikation med vårdledare samt kunskap och engagemang i aktuell forskning. 

 

Vad gäller behovet av att prata efter att det inträffat svåra situationer poängterar Lindvall och 

von Post (2008). De belyser vikten av att få tid för reflektion och menar att det är ett måste för 

att få distans och lättare kunna hantera situationen i framtiden, samt för att främja etiska 

värden. Sjuksköterskor måste få tid att diskutera vårdkvalitén, etiska dilemman och konflikter. 

När tid ges för reflektion skapar det en etisk värdegrund som gör det lättare att ta beslut samt 

underlättar mötet med patientens tankar och känslor.   

 

Operationspatienten 

Att välja att fokusera på patienten när omständigheterna är röriga, t. ex. om det är ändringar i 

operationsprogrammet eller förseningar av olika orsaker upplevs som att behålla sin 

professionalism. Operationssjuksköterskorna beskriver också att de blir stärkta av 

patientansvaret som de värnar om genom att vaka över sterilitet och instrument. När det 

kommer in en traumapatient bli patientansvaret också till en oro för patienten och för att inte 

räcka till, att inte har tillräcklig kunskap för att göra det allra bästa för patienten. Sammantaget 

framkom det dock att operationssjuksköterskorna upplever en styrka i koncentrationen på 

patienten och ansvarstagandet. Fokuseringen på patienten gör att operationssjuksköterskan 

växer i sin yrkesroll. När operationssjuksköterskorna upplever att de brustit i sitt patientansvar 

leder det till skamkänslor inför patienten och kollegor. Det kan handla om otillräcklig 

kunskap om ett instrument, om kompresser eller instrument som saknats eller andra faktorer, 

som får konsekvenser i form av att operationer får ställas in eller att en patient måste 

reopereras. Det leder i sin tur till vårdlidande för patienten. Dessa berättelser är starkt 

känsloladdade och det finns en underton som säger att det inte är tillåtet att fela. En 

operationssjuksköterska berättade om en händelse när en kompress blev kvarglömd patienten 

måste reopereras. Operationssjuksköterskans upplevelse var att det var det värsta hon varit 

med om i hela sitt liv. Det vittnar om en utsatthet och ett behov av redskap att hantera sådana 

situationer. 
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Denna del av resultatet bekräftas på olika sätt i tidigare studier. Lipponen,Tossavainen, 

Turunen, Smith (2005) har undersökt potentiella misstag och hur man förebygger dem inom 

det perioperativa teamet. En svag länk var inställningen att det inte var tillåtet att fela. 

Personalen dömde varandra hårt och ibland förödmjukande. Att inte få förlåtelse leder till fel, 

nervositet och misstag. Rädslan bryter ner människor och framkallar skuld och skamkänslor. 

Det leder inte till en patientsäker vård. Enligt Crow (2004) är skam detsamma som att uppleva 

sig exponerad. Med skammen följer en känsla av hjälplöshet och utanförskap eftersom 

skamkänslor alltid står i relation till andra individer (Crow, 2004).  

 

Övriga delar i resultatet som handlar om operationspatienten bekräftas i tidigare litteratur men 

med betoning på strategier för hur risker med patientsäkerheten kan undvikas. Björn och 

Boström (2008) skriver att operationssjuksköterskorna känner sig ansvariga för patientens 

välbefinnande. I en analys av deras arbete konstateras vikten av att ha kontroll över arbetet 

genom att har rätt utrustning förberedd, kontrollera det sterila området, patienten, 

instrumenten men också avdelningens logistik genom avancerad planering. Alfredsdottir och 

Bjornsdottir (2007) belyser vikten av preventivt tänkande. Att ”tänka stort” och förebygga 

kirurgiska komplikationer anses vara det centrala i operationssjuksköterskans arbete med 

patientsäkerheten. Det är just i planerandet, att ha kunskap och kontroll samt på det sättet en 

stolthet i arbetet, som uppsatsens informanter beskriver att arbetet med operationspatienten är 

en styrka.  

 
Intressant vore att hitta strategier att hantera konsekvenser när det inträffar brister i 

patientsäkerheten. Det bör enligt uppsatsförfattaren även finnas tid för samtal kring det som 

hänt, samt strategier för att återupprätta värdighet för den operationssjuksköterska som 

upplevt att hon brustit i ansvar. Det gäller också i frågan om hur skamkänslor skall hanteras. 

Där poängteras vikten av att återta yrkesrollen och tillhörigheten till sin profession. Crow 

(2004) menar att detta sker genom en process av reflektion och samtal med kollegor och med 

närstående. I en avhandling som tar upp skam och kvinnor ur omvårdnadsperspektiv 

(Connolly, 1995) poängteras samhörighet, tillit och empati som viktiga redskap för att minska 

skamkänslor.  

 

Det perioperativa teamet 

Resultatet visar att samarbetet är av stor vikt för operationssjuksköterskorna. En 

operationssjuksköterska sade med eftertryck att ”samarbetet betyder massor”, en annan 

pratade om ”musketöranda”. Det ska vara roligt att jobba och några operationssjuksköterskor 

uttryckte en känsla av ansvar för stämningen på salen. Informanterna upplevde det som en 

fördel att  arbetslagen skiftade från dag till dag på den avdelning de arbetade. Sura miner och 

dåligt humör kunde lämnas vid dagens slut och en ny arbetsgrupp väntades nästa dag.  

Samarbetsproblem blir dock ibland påtagliga.  

 

När operationssjuksköterskan har brustit i sin profession och sitt ansvar kommer det snabbt ut 

till medarbetare och upplevelsen av att bli ett samtalsämne påverkar operationssjuksköterskan 

och gör att hon känner sig utsatt och blottad. Det är negativt för det perioperativa teamet och 

kan också vara en riskfaktor för patientsäkerheten. Vikten av kommunikation är genomgående 

i resultatet. Kommunikation när den inte fungerar i arbetsgruppen, när 

operationssjuksköterskan söker stöd i samtal och gemenskapen med arbetskamraterna.  
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Vidare beskriver resultatet att för att ta ett tydligt ansvar för patientsäkerheten måste 

operationssjuksköterskan också ta sitt ansvar i personalgruppen och kunna säga ifrån när 

patientsäkerheten brister. Det är en uppgift som flera av informanterna upplevde som 

obehaglig. Det beskrevs som olustigt att så kallat vara obekväm och peka ut kollegor där det 

fanns brister i patientsäkerheten. Samtidigt är det nödvändigt och en av 

operationssjuksköterskorna betonade vikten av att förklara varför hon höll på vissa regler och 

riktlinjer. 

 

Vad gäller tidigare forskning om det perioperativa teamet finns det många beskrivningar av 

dess funktion. Tonvikten ligger dock mer på problem och åtgärder, där samarbetets vikt och 

betydelse för det perioperativa teamet får ses som ett ”understatement”. Förutsättningen för 

ett gott teamarbete är att vara uppmärksam på patientens och det perioperativa teamets 

önskemål och behov (Björn & Boström, 2008). När medlemmarna litar på varandra flyter 

arbetet bra. Den perioperativa personalen beskrivs som en stabil grupp som har jobbat 

tillsammans under en längre tid. Personalen lär känna varandra och kan hantera varandras 

olika personligheter (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007). Även Lipponen at. al (2005) lyfter 

fram det perioperativa teamet och beskriver att olösta konflikter är stressande och en direkt 

säkerhetsrisk för patienten. I ett inarbetat team som känner varandra kan man gå över gränser 

och hjälpa varandra vilket leder till att arbetet flyter lättare. Ett kompetent operationsteam 

förebyggde fel genom att personalen bibehåller sina funktioner i teamet, är aktiva och ger 

omedelbar respons. Det betyder att individerna själva tar ansvar över sin professionalism, 

vilket innebär att värna om mångsidig kunskap och ihålligt användande av nya färdigheter 

(Lipponen at. al., 2005). Att våga stå för patientsäkerheten och ha mod att säga ifrån i den 

egna personalgruppen är ett sätt för operationssjuksköterskan att ta sitt ansvar. 

 

Att kommunikation och förhållningssätt mellan personalen är viktigt finns väl beskrivet och 

så även förslag på åtgärder som främjar kommunikationen. Nestel och Kidd (2006) beskriver 

faktorer som gagnar kommunikation i operationssalen. Dessa var artigt uppförande, 

hörsammande av andras frågor, tydligt tal och respekten för varandras arbete. Grundläggande 

förhållningssätt som ibland brister i stressiga eller pressade situationer. Deras förslag var 

fokuserad kommunikationsträning i arbetsgruppen, kanske också reflektionstillfällen med 

hjälp av virtuella situationer.  Lindwall och von Post (2008) beskriver även de vikten av att 

kollegor visar respekt för varandra. Då skapas det en varm lugn och harmonisk atmosfär runt 

patienten. Respekten för varandras profession gör att sjuksköterskorna samarbetar för att 

skydda patientens värdighet och se patienten som kropp, själ och ande. Vanan att visa respekt 

för varandra skapar en human människosyn. Det leder till omsorg om varandra, generositet 

och tolerans samt att det finns utrymme för diskussion och samtal runt patientens situation. 

När sjuksköterskorna inte bekräftar varandras kunskap och profession bidrar det till osäkerhet. 

Uppsatsförfattaren menar att denna grundläggande kunskap och människosyn borde tas 

tillvara i det perioperativa teamet. 

 

Slutsats 

Ansvaret för patientsäkerheten är integrerad i yrkesrollen. Möjligheter likväl som hinder i 

arbetet med patientsäkerheten uppstår ur; de villkor som operationssjuksköterskeprofessionen 

utgör, arbetet med den utsatta och utelämnade operationspatienten samt det perioperativa 

teamet.  
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Kliniska implikationer 
 

 Införa vårdmodellen med den perioperativa dialogen 

 

 Införa kontinuerlig handledning av oberoende handledare- behöver inte vara ofta.  

 

 Införa enkla åtgärder som stimulerar sammanhållning och kommunikation i det 

perioperativa teamet. 
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