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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år drabbas 25 000 patienter av vårdskador i Sverige och 70 % 

av dem beror på brister i kommunikation. Peroperativ miljö är komplex, steril 

miljö med högteknologi och flera olika professioner som ska samarbeta. Dessa 

faktorer ställer höga krav på specialistsjuksköterskor att utföra sin profession i 

riktlinje med de etiska koderna och upprätthålla patientsäkerhet. Syfte: Syftet var 

att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av peroperativ kommunikations 

inverkan på patientsäkerhet. Metod: En litteraturstudie med metasyntes enligt 

Bettany-Saltikov och McSherry. 14 studier som publicerats senare än år 2016 

inkluderades efter systematiska sökningar i Cinahl, PubMed, PsycInfo och Google 

Scholar. Studierna kvalitetsgranskades enligt Willman et al. protokoll. Resultat: 

Metasyntesen utmynnade i två teman och sex subteman. Specialistsjuksköterskor 

upplevde att god kommunikation, speciellt systematisk kommunikation, främjade 

patientsäkerhet. Det fanns dock hinder för kommunikation, som hierarkier och 

arbetsmiljö. Med rätt förutsättningar, som stabilitet och tillit i operationslaget, 

fungerande peroperativ kommunikation som bäst Slutsats: För att upprätthålla 

patientsäkerhet peroperativt är systematiskt kommunikation ett bra verktyg. Ett 

personcentrerat förhållningssätt bör eftersträvas för att främja både profession och 

patientsäkerhet.  
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Abstract  

Background: Every year in Sweden 25 000 patients suffer from injuries caused 

by health care and 70 % of those injuries comes from lack in communication. The 

perioperative setting have is a complex environment, a sterile environment with 

high tech equipment and different professions that needs to cooperate. These 

factors put a lot of pressure on the nurse specialists to perform the profession 

according to the ethic codes and to maintain high patient safety. Purpose: The 

purpose of the study was to describe nurse specialists’ experiences of 

perioperative communication and its impact on patient safety. Method: A 

literature review with a metasynthesis according to Bettany-Saltikov and 

McSherry. 14 studies published later than the year 2016 were included and they 

were found by a systematic search in the databases Cinahl, PubMed, PsycInfo and 

Google Scholar. The studies underwent quality-review according to Willman et al. 

protocol. Results: The metasynthesis emerged in two themes and six subthemes. 

Nurse specialists experienced that good communication, and especially systematic 

communication, enhanced patient safety. But there were obstacles such as 

hierarchy and working environment. With the right prerequisites, such as stability 

and trust within the operating team, communication can be done without hassle. 

Conclusion: To ensure perioperative patient safety systematic communication is a 

good instrument. A more person-centered approach should be used more 

extensive to encourage both profession and patient. 
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Inledning  

I Sverige drabbas 25 000 patienter årligen av någon form av tillbud eller skada 

som i värsta fall leder till dödsfall (Socialstyrelsen, 2021). Vårdskador kostar 

varje år åtta miljarder i förlängda vårdtider (George & Lindén, 2020) och 70 % av 

vårdskadorna är relaterad till bristande kommunikation i vården (Telles et al., 

2020). En fungerande kommunikation mellan professioner peroperativt möjliggör 

för specialistsjuksköterskor att utföra sin profession kopplat till omvårdnad och 

enligt ICN:s etiska principer fullt ut (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En 

ökad kunskap om peroperativ kommunikation är således till nytta för patienter 

och patientsäkerhet, likaväl som för specialistsjuksköterskor. Inom vården arbetar 

många olika professioner nära varandra där samarbete och god kommunikation är 

vitalt för att kunna upprätthålla god och säker vård. På en operationsavdelning 

utförs kirurgiska ingrepp av olika karaktär. Det kan vara små, planerade ingrepp 

på vakna patienter men även stora trauman där förutsättningarna för patient och 

operationslag snabbt kan förändras. Oftast arbetar minst fyra professioner nära 

varandra i operationslaget, operatör, anestesiolog samt specialistsjuksköterskor 

inom anestesi- och operationssjukvård. De måste vara lyhörda för att samarbete 

ska kunna fungera bra och för att undvika missförstånd som kan leda till skada. 

Sambandet mellan kommunikation och kommunikations inverkan på 

patientsäkerhet är väl beforskat och det är tydligt att brister i kommunikation 

mellan olika professioner i ett operationslag kan leda till vårdlidande för en 

patient.  

Bakgrund  

Kommunicera härstammar från latinets communicatio som kan översättas till 

ömsesidigt utbyte. Kommunikation kan sammanfattas som att information 

överförs från punkt A till punkt B. I det påstående ingår att information inte bara 

mottas vid punkt B utan också processas av mottagaren (Bowman & Targowski, 

1987; Flensburg, 2009). I kommunikation mellan människor innebär det att 

information, i vilken form den än överförs, ombildas till tankar hos mottagaren 

(Birdwhistell, 1970; Jolly, 2000). Mänsklig kommunikation kan ske på olika sätt, 

verbalt, skriftligt och visuellt för att nämna några. Beroende på hur information 

framförs av en sändare kommer den att mottas och tolkas av mottagaren (Baker & 

Lewis, 2012; Jolly, 2000). Under överföringen kan det ske störningar som gör att 

det som ska framföras inte framförs korrekt. Information kan också tolkas 

avvikande från det som åsyftades av sändaren (Bowman & Targowski, 1987; 

Flensburg, 2009). Att information kan framföras på ett icke tillfredställande sätt 

och tolkas på olika sätt studerades först av Shannon och Weaver (1964). De 

utvecklade sin modell inom den amerikanska militären som hade noterat att 

kommunikation inte fungerade tillfredställande och ville undersöka vad som inte 

fungerade (Al-Fedaghi, 2012; Shannon & Weaver, 1964). Shannon och Weaver 

(1964) utvecklade olika kommunikationsmodeller där den första, enkla modellen, 

bestod av en sändare och mottagare och kom att kallas för envägskommunikation. 

Den enkla modellen utvecklades till att bli kommunikationsmodell II och 

inkluderade feedback som en komponent. Mottagaren ger i 

kommunikationsmodell II feedback, bekräftelse, till sändaren om att information 
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mottagits och hur den tolkats (Al-Fedaghi, 2012; Bowman & Targowski, 1987; 

Flensburg, 2009).  

Peroperativ vård  

När en patient av olika anledningar ska genomgå en operation går patienten 

igenom olika faser. Tiden innan operation är den preoperativa fasen. Fasen efter 

operation är den postoperativa. Fasen under operation kallas peroperativ fas. 

Peroperativ är den tid som är i direkt anslutning till, och under, ett kirurgiskt 

ingrepp (Junttila, 2005; Pulkkinen, et al., 2016). Peroperativ vård bedrivs i 

huvudsak på operationsavdelning. En operationsavdelning har i regel någon form 

av sluss mellan sig och den yttre miljön för att upprätthålla krav på renlighet. 

Detsamma gäller för en operationssal som brukligt har någon form av slussystem 

för att möjliggöra hygienisk ventilation. En operationssal kan beskrivas som 

präglad av högteknologi, lysrörsbelysning, gröna eller blå kläder, sterila 

draperingar och kall ventilation (Junttila, 2005; Lindwall & von Post, 2013; Rauta 

et al., 2013). En patient som genomgår ett ingrepp på en operationssal omges av 

en rad olika professioner som var och en har sina bestämda arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. De utgör ett operationslag som regel innehåller operatör och 

eventuell assistent, anestesiolog, anestesisjuksköterska och 

operationssjuksköterska samt eventuellt yrket undersköterska (Junttila, 2005; 

Rauta et al., 2013). Forskning har visat att multidisciplinära operationslag kan ha 

samarbetssvårigheter när mål och fokus för en patients vård skiljer sig åt mellan 

ingående professioner (Bazzi et al., 2021; Coe & Gould, 2008; Lindwall & von 

Post, 2008a).  

Patientsäkerhet  

Enligt World Health Organisation (WHO) är patientsäkerhet en internationell 

angelägenhet och menar att trots länders olika sjukvårdsystem är problem och 

lösningar kopplat till patientsäkerhet snarlika (WHO, 2021). WHO har formulerat 

ett initiativ, Safe Surgery Saves Lives, som syftar till att belysa frågor samt 

riktlinjer för kirurgi, checklista för säker kirurgi, för att minska patientskador och 

dödsfall kopplat till kirurgiska ingrepp (Makary & Daniel, 2016; WHO, 2009). År 

1999 gav The Institute of Medicine ut en rapport som sammanställde och beskrev 

patientsäkerhetsläget, både i antalet skador och dödsfall men även 

nationalekonomiskt i USA (Kohn et al., 1999). Rapporten kom att bli en milstolpe 

för modernt patientsäkerhetsarbete och belyste det faktum att många av de 

dödsfall och felbehandlingar som skett berott på den mänskliga faktorn och hade 

kunnat undvikas. Så många som 250 000 amerikaner beräknas dö årligen till följd 

av felbehandlingar, men siffran tros vara högre (Makary & Daniel, 2016). I 

Sverige beräknas 25 000 patienter årligen drabbas av någon form av skada 

(Socialstyrelsen, 2021). Patientsäkerhetslagen (2010:659) som utkom i en 

uppdaterad version 2011 syftar till att lägga ett större ansvar på vårdgivare i 

patientsäkerhetsfrågor snarare än att anklaga enskilda individer. 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) beskriver att lagen syftar till att främja hög 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvård, samt i liknande verksamhet. Vårdgivare 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.hkr.se/doi/full/10.1111/nin.12390#nin12390-bib-0041
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beskrivs också ha en skyldighet att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete 

och vidta åtgärder för att patienter inte ska drabbas av vårdskador.   

Specialistsjuksköterskor inom peroperativt vård – 
Patientens advokat 

Specialistsjuksköterskor i peroperativ vård utgörs av anestesisjuksköterskor och 

operationssjuksköterskor som är omvårdnadsexperter som planerar, genomför och 

förbättrar arbetet på en operationsavdelning. De ansvarar både för patienter som 

kommer för ett planerat dagkirurgiskt ingrepp och patienter som måste genomgå 

urakut kirurgi och allt där emellan. Oavsett situation bör specialistsjuksköterskor 

kunna agera professionellt och tillgodose patienters behov så långt det är möjligt 

(Junttila, 2005; von Vogelsang et al., 2020). Det kan liknas vid att vara patientens 

advokat (Battié & Steelman, 2016; Junttila, 2005; Rauta et al., 2013). 

Specialistsjuksköterskors profession inom opererande verksamhet skiljer sig från 

sjuksköterskors profession på exempelvis en vårdavdelning i slutenvård. Även en 

patients ställning på en operationsavdelning skiljer sig från den på vårdavdelning. 

En patient är mer utsatt och utlämnad både psykiskt och fysiskt åt de som ger 

omvårdnad och genom den kirurgiska behandlingen såras en patients kropp i viss 

mån medvetet (Rauta et al., 2013). En patients utsatta position har betydelse för 

specialistsjuksköterskor där stor vikt läggs på att ta emot en patient och se till hela 

människan och dennes lidande (Arakelian et al., 2017; Battié & Steelman, 2016). 

Specialistsjuksköterskors fokus måste vara på patienter i första hand och de måste 

ha mod att svara upp för patienter och försvara och skydda dem. 

Specialistsjuksköterskor är ansvariga för patienter och i peroperativ kontext 

sträcker sig ansvaret längre än annars då det inte kan lämnas över till någon annan 

utan att relationen mellan specialistsjuksköterska och patient går förlorad. 

(Lindwall & von Post, 2009). Yrket specialistsjuksköterska i den peroperativa 

vården har genomgått stora förändringar. Under 1900-talet gick 

specialistsjuksköterskor från att vara en assistent till kirurgen till att bli en 

skyddad yrkestitel med legitimation (von Vogelsang et al., 2020). Utbildning fås 

numera vid akademi vid högskola eller universitet (SFS 1993:100). 

Specialistsjuksköterskors specifika kompetens är omvårdnad. I yrkesrollen som 

specialistsjuksköterska finns ett ansvar enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att medverka till en vårdkultur som främjar 

ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog (Lindwall & von Post, 2009). För 

att omvårdnad ska bli optimal för en patient är kommunikation vitalt, både mellan 

patient och specialistsjuksköterska, men också mellan professioner peroperativt. 

Finns det brist i kommunikation kan det innebära ett vårdlidande för en patient, 

både psykiskt och fysiskt (Settani et al., 2019).   

Teoretisk referensram  

Lindwall och von Posts vårdteori som berör anestesi- och 

operationssjuksköterskors vårdarbete utgör det teoretiska ramverket för uppsatsen 

(2009). Teorin tar avstamp i Katie Erikssons vårdteori som är indelad i 

huvudbegrppen människa, vårda, kultur och värdighet (Eriksson & Lindström, 

2003). Människan, det vill säga patienten, i den peroperativa kontexten är en 
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enhet sammansatt av kropp, själ och ande. Enheterna kan inte splittras och 

betraktas var för sig utan bör ses som den helhet som utgör människan och 

möjliggör hälsa. När specialistsjuksköterskor vårdar sina patienter kommer de 

handlingar som rör kroppen även att beröra patientens själ och ande. Det för att 

kroppen utgör själen och andens boning (Lindwall & von Post, 2009). Att vårda 

patienter i peroperativ kontext färgas av den kultur som finns där. Kultur på en 

operationsavdelning skapas av personal som arbetar där men även av personal 

som har arbetat där. Kultur, värderingar och vanor ärvs av tidigare personal 

genom deras handlingar. Man talar om kultur som både materiell och andlig, där 

den materiella rör den högteknologiska utrustning som används på en 

operationsavdelning samt den andliga som handlar om att vilja göra det bästa för 

sin patient. Kulturens ethos utgör själva grundvärdet i kulturen (Eriksson, 2003). 

Kulturens ethos inom den peroperativa vården benämns värdighet (Lindwall, von 

Post & Eriksson, 2007).  

Syfte  

Syftet var att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av peroperativ 

kommunikations inverkan på patientsäkerhet.   

Metod   

Metoden som använts är litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt enligt 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) med induktiv ansats. Data har 

sammanställts till en metasyntes. I en metasyntes tillåts hela forskningsområden 

belysas genomgripande och ge en aktuell bild av forskningsläget. Både 

patientperspektiv och vårdarperspektiv kan beaktas.  

 

Metoden valdes för att kunna samla och sammanställa aktuell forskning av god 

kvalitet som är gjord inom det specifika område som valts ut för granskning. 

Kvalitativ ansats används för att kunna besvara syften som söker efter svaret på 

frågan varför? snarare än specifika antal eller liknande. Det används när 

människors erfarenheter och upplevelser ska undersökas. Det krävs en förståelse 

för att det finns en hierarki när det kommer till olika studiers design och det 

resultat som kommer fram. Det är till exempel så att evidensen sprungen ur en 

litteratursammanställning baserad på randomiserade kontrollerade studier är 

ansedd som en gyllene standard inom forskning och den typen av studier har den 

mest tillförlitliga metoden. Kvalitativ forskning däremot är inriktad på erfarenhet, 

inte bevis. Däremot kan litteratursammanställningar, synteser, av kvalitativa data 

ha stort värde. Små skillnader i data från en studie är inte tillräckligt för att dra 

några slutsatser men om sådan data återfinns i flera källor kan den fungera som 

bevis.  

 

För att uppnå hög kvalitet ska sökningarna efter litteratur göras på ett systematiskt 

tillvägagångssätt och endast inkludera primärkällor. Stegen ska vara väl beskrivna 

för att kunna replikeras. För att metasyntesen ska kunna uppnå hög trovärdighet 

och god kvalitet rekommenderas att samtliga studier som ska ingå i metasyntesen 

kvalitetsgranskas (Bettany-Saltikov och McSherry, 2016). Det ska ske utifrån för 
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ändamålet lämplig kvalitetsmatris. I litteraturstudien har Willman et al. (2011) 

protokoll för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier valts ut för att säkerställa 

kvalitet. Protokollet ställer frågor om studiens innehåll, deltagare, genomförande 

samt etiskt resonemang. En studie kan bedömas ha dålig, medel eller bra kvalitet.  

Litteratursökning och urval  

För att kunna besvara syftet användes PEO. PEO delar upp syftet i kategorier för 

att skapa sökord. PEO står för Population, Exposure och Outcome (Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016). Pilotsökning genomfördes för att prova ut lämpliga 

sökord och kontakt togs med bibliotekarie för återkoppling och handledning i val 

av sökord. Innan slutgiltiga sökord bestämdes provades olika ämnesord via 

MeSH-termer, CinahlHeadings och Thesaurus samt fritextord och synonymer för 

att hitta de mest relevanta sökorden för att svara på syftet (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016).  De sökord som användes presenteras i tabell 1.  
 

Tabell 1: Sökord enligt PEO  

Population  Exposure  Outcome  

Peroperativa sjuksköterskor  
  

Operationslagets kommunikation i 
operationssalen  

Specialistsjuksköterskors 
upplevelse  

Specialist nurse  
Perioperative nurse  
  

Communication   
Attitude  

Patient safety  

Operating room  
Operating theatre  
Perioperative  

  

Sökningar efter lämpliga studier att inkludera i litteraturstudien utfördes i 

databaserna Cinahl, som täcker området omvårdnad, PubMed som täcker 

områdena omvårdnad samt medicin och PsycInfo som täcker områdena psykologi, 

beteendevetenskap och sociologi. De sökord som framkom i PEO användes som 

grund till passande sökord i litteratursökningsförfarandet. I PubMed användes 

passande Medical Subject Headings (MeSH). MeSH-termer är sökord som 

produceras av U.S. National Library of Medicine (NLM) och tilldelas artiklar i 

PubMed samt Cochrane Library. Med korrekt använda MeSH-termer görs det 

möjligt att i PubMed få fram artiklar inom ett specifikt område (Karolinska 

Institutets Universitetsbibliotek, 2021). I Cinahl användes motsvarande, så kallade 

CinahlHeadings och i PsycInfo användes ämnesord ur Thesaurus. I alla databaser 

har nyckelorden kompletterats med fritextord för att säkerställa att sökningen blev 

omfattande samt specifik (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Sökorden som 

valts ut grupperades i olika sökblock, fyra till antalet. I det första steget gjordes 

sökningar med varje sökord för sig. I det andra steget gjordes sökningar med den 

booleska operatorn ’OR’ med sökorden som ingick i samma grupp i PEO. I det 

tredje steget söktes det med den booleska operatorn ’AND’ för att kombinera 

sökorden från de olika grupperna och bilda de fyra olika sökblocken, se bilaga 2. 

De resultat som framkom i det sista steget begränsades ytterligare genom att 

filtrera fram de studier som var peer reviewed, det vill säga vetenskapligt 

granskade och skrivna på engelska eller svenska samt publicerade från och med 

2016. Dubbletter av studier som framkom i sökningsförfarandet noterades i 
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sökmatrisen, se bilaga 2, och sorterades bort. Författarna bearbetade var för sig de 

träffar som framkom i databaserna för att undvika att den egna förförståelsen 

påverkade urvalet av studier till litteraturstudien. Jämförelse av urvalet av studier 

av respektive författare gjordes och en dialog fördes där det fanns diskrepans. De 

vetenskapliga studier som framkom i det sista steget i sökningsförfarandet lästes 

av författarna var för sig. Först lästes titel och abstract. De studier som i titel och 

abstract ansågs svara mot syftet lästes i sin helhet och granskades utifrån Willman 

et al. (2011) kvalitetsmatris. 

 

En sökning gjordes i Google Scholar för att möjliggöra inkludering av nyligen 

publicerade artiklar som inte framkommit i sökningar via Cinahl, PubMed eller 

PsycInfo. Google Scholar gör det möjligt att söka vetenskaplig litteratur i olika 

databaser och i olika publiceringsformat och innehåller de flesta vetenskapliga 

tidskrifter och publikationer från USA och Europa. Även icke granskade rapporter 

och publikationer finns att tillgå (Forsberg & Wengström, 2015).  
 

Inklusionskriterier: Kvalitativa studier, peer reviewed och inte publicerade 

tidigare än 2016, ha ett etiskt resonemang och/eller ett etiskt tillstånd för 

genomförande, samt medel eller bra kvalitet enligt kvalitetsgransknings-

protokollet.  
 

Exklusionskriterier: Studier beskrivna på andra språk än svenska och engelska. 
 

17 studier lästes av båda författarna i sin helhet, fem studier ansågs gemensamt av 

författarna inte svara på syftet och exkluderades. Ur de exkluderade studierna 

gjordes manuella sökningar i referenslistan där två studier lästes i sin helhet varav 

en inkluderades. Från sökningen i Google Scholar inkluderades en studie. De 

återstående 14 studierna genomgick kvalitetsgranskning enligt Willman et al. 

(2011) kvalitetsmatris. Samtliga 14 studier bedömdes ha medel eller bra kvalitet 

och inkluderades i litteraturstudien, se bilaga 2.  

Analys   

Innehållsanalysen inspirerades av Bettany-Saltikov och McSherry (2016) som är 

indelad i nio steg. Resultatet sammanställdes till en metasyntes. Se exempel i 

tabell 2.  

1. Innan extraktion av data lästes studierna flera gånger för en 

fullständig förståelse av innehållet.  

2. Data markerades i studierna som svarade till syftet, först enskilt 

sedan jämfördes diskrepans där markerade data granskades för att se 

om det svarade till syftet. 

3. Utifrån syftet extraherades den data som gemensamt granskats i ett 

dataformulär. I dataformuläret noterades vid varje data sidnummer, 

kolumnnummer, radnummer och vilken studie data kom från. I 

dataformuläret kunde återkommande begrepp ses, som noterades och 

färgkodades för att urskilja skillnader och likheter.   
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4. En öppen kodning genomfördes, det vill säga att data beskrevs i ord 

som reflekterade innehållet, där rubriker och kategorier kunde 

urskiljas. 

5. Liknande kategorier och rubriker kodades för att bredda innehållet.    

6. Rubriker och kategorier omarbetades och slogs ihop till liknande 

kategorier som sammanställdes och omformulerades till subteman.  

7. Subteman analyserades och syntetiserades till teman.  

8. För att öka validiteten i kodningen fördes en löpande dialog för att 

undvika bias kopplat till förförståelse.   

9. Resultatdelen i vald studie lästes igen för att försäkra att subteman 

och teman återspeglar innehållet, och eventuella justeringar gjordes. 

Stegen gjordes med varje inkluderad studie.  

Genom att de nio stegen genomfördes kunde resultatet av de inkluderade 

studierna syntetiseras i teman och subteman och ge upphov till en metasyntes. 

Syftet med att syntetisera resultatet från flera studier i en metasyntes är att skönja 

likheter i resultaten. Under arbetet med analysen granskades litteraturstudien av 

examinator, handledare och medstudenter för att undvika bias. Metasyntesen 

mynnade ut i två teman och sex subteman. 

  

Tabell 2: Exempel på analysprocessen  
Författare 

Sida  
Kolumn  
Rad  

Extraherade 

data  
Öppen 

kodning  
Kod  Subtema  

  
  

Tema  

Göras,  

Nilsson,  

Ekstedt,  

Unbeck, 

Ehrenberg  
Sida  
4  
Kolumn  
2  
Rad   
11  

If critical 

situations or 

changes in patient 

conditions oc-

curred, com-

munication was 

described as 

central to creating 

safe care.  

Kommunikation 

är vitalt för 
patient-säkerhet 

när det blir 
kritiskt i en 

operationssal.  

Kommuni-

kation i ett 

operationslag  

Psykosocial 

arbetsmiljös 

inverkan på 

kommuni-

kation och 

patient-

säkerhet  

Specialistsjuk-

sköterskors 

upplevelse av 

arbetsmiljös 

inverkan på 

kommuni-

kation och 

patient-

säkerhet  
  

Sida  
5  
Kolumn  
1  
Rad  
2  

Safe communi-

cation was per-

ceived by both 

ORNs and RNAs 

to be easier in a 

small workplace 
with shorter infor-

mation paths.  

Säker 

kommunikation 
upplevs vara 

lättare på små 
arbetsplatser.  

Kommuni-

kation på 

arbetsplatsen i 

operations-

salen  

Fysisk 

arbetsmiljös 

inverkan på 

kommuni-

kation och 

patient-
säkerhet  
  

Specialistsjuk-

sköterskors 

upplevelse av 

arbetsmiljös 

inverkan på 

kommuni-
kation och 

patient-

säkerhet.  

  

Etiskt övervägande  

I Vetenskapsrådets publikation om god forskningssed (2017) beskrivs hur god 

forskning bör gå till och vilka principer det baseras på. Studiens design ska vara 

utförligt beskriven för att stärka tillförlitligheten och kvaliteten, forskaren ska vara 

ärlig och objektiv, respektera studiedeltagare och kollegor samt ansvara för 
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studien från ax till limpa. Om det inte efterlevs riskerar forskningen att göra mer 

skada än nytta och djur, människor och miljö kan bli lidande.  

Alla studier som var relevanta och svarade mot syftet granskades med hänsyn till 

kvalitet. Endast de artiklar som ansågs hålla god kvalitet inkluderades, där bland 

annat etiskt tillstånd var en parameter. De studier som saknade etiskt tillstånd eller 

inte beskrev det etiska övervägandet exkluderades. Det är viktigt att de 

informanter som gett sitt medgivande till att medverka i en studie gör det av fri 

vilja och att deras identitet inte kan röjas enligt Helsingforsdeklarationen som 

tagits fram av World Health Association (2013). Det har strävats efter att 

konsekvent och korrekt återge data. Alla studier som klarade 

kvalitetsgranskningen inkluderades och användes för att ge en rättvis bild av 

forskningsläget.   

Förförståelse  

Författarna har tidigare arbetat och arbetar för närvarande på 

operationsavdelningar. Båda har därmed ingått i operationslag sammansatta av 

blandade yrkeskategorier och upplevt peroperativ kommunikation som varit 

välfungerande men också icke fungerande. En av författarna har bakgrund som 

anestesisjuksköterska och den andra författaren som operationssjuksköterska och 

har därför erfarenhet av den peroperativa kommunikationen sett från respektive 

profession. En av författarna har varit drivande av införandet av WHO:s 

checklista för säker kirurgi på sin avdelning och har en positiv inställning till 

systematisk kommunikation. Båda författarna har arbetat med avvikelsehantering 

på operationsavdelning och där kunnat ta del av klagomål och anmälningar om 

brister i kommunikation i ett operationslag. Den ena författaren har också ett 

uppdrag som huvudskyddsombud i regionen där författarna har sina tjänster, 

vilket bidrar med en förförståelse kopplat till vårdmiljö. Det har förts diskussioner 

om hur erfarenheterna skulle kunna påverka resultatet och en medvetenhet om var 

och ens förförståelse ska beaktas under arbetet med litteraturstudien.  

Resultat  

Inkluderade studier var genomförda i följande länder; Sverige (n=4), Irland (n=2), 

Island (n=1), Turkiet (n=1), Australien (n=1), Nya Zeeland (n=1), Kanada (n=1), 

Finland (n=1, Danmark (n=1), Spanien (n=1). Samtliga studier var intervjustudier 

och sex av dem var, utöver intervjustudier, även observationsstudier. Sammanlagt 

i de 14 studierna deltog 360 informanter, där 219 var peroperativa sjuksköterskor, 

56 övriga peroperativa professioner/yrken och i en studie med 85 deltagare 

specificerades inte hur många som deltog av varje profession/yrke. 

Könsfördelningen bland informanterna var 188 kvinnor, 40 män och hos 132 

informanter specificerades inte kön. Åldern på informanterna var mellan 20 och 

67 år. Informanterna arbetade på operationsavdelning och hade mellan 1 och 40 

års yrkeserfarenhet och de hade olika utbildningsnivå. Informanter i studierna var 

anställda på små och stora sjukhus som både drevs i privat och offentlig regi. 

 

Resultatet är en metasyntes av totalt 14 studier och analysen mynnade ut i två 

teman och sex subteman enligt tabell 3. 
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Tabell 3: Tema och subtema   

Teman  Subteman  
Specialistsjuksköterskors erfarenheter av 

förutsättningar som inverkar på 

operationslagets kommunikation och på 

patientsäkerhet  

Förutsättningar för god kommunikation 

som främjar patientsäkerhet  

Faktorer som hämmar kommunikation 

och försämrar patientsäkerhet  

Erfarenheter av hierarki och hierarkins 

inverkan på kommunikation  

Specialistsjuksköterskors erfarenheter av 

systematisk kommunikation och inverkan 
på patientsäkerhet  

Specialistsjuksköterskors erfarenheter av 

arbetsmiljös inverkan på kommunikation 
och patientsäkerhet  

Psykosocial arbetsmiljös inverkan på 

kommunikation och patientsäkerhet  

Fysisk arbetsmiljös inverkan på 

kommunikation och patientsäkerhet  

 

Under respektive tema har syntesen beskrivits kortfattat och under respektive 

subtema redovisas fynden i detalj och variation. Representativa citat har valts ut 

till varje subtema för att ge resultatet trovärdighet och styrka. 

Specialistsjuksköterskors erfarenheter av 
förutsättningar som inverkar på operationslagets 
kommunikation och på patientsäkerhet  

Förutsättningar för kommunikation peroperativt var av stor vikt för 

patientsäkerhet enligt specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterskor ansåg att 

arbete i operationslag där alla kände varandra gav bra förutsättningar för 

kommunikation, och tvärtom när relationerna inte var goda. De ansåg att 

professioner respekterade och lyssnade på varandra i stor utsträckning men att det 

också fanns bevis för motsatsen. Systematisk kommunikation, främst via WHO:s 

checklista för säker kirurgi, främjade kommunikation mellan professioner där 

hierarki annars dominerade och påverkade kommunikation 

negativt. “Communication failure can destroy the success of the operation, can 

destroy the quality of care” (Işık et al., 2019, s 6). 

Förutsättningar för god kommunikation som främjar patientsäkerhet  

Patientsäkerhet främjades av en god kommunikation där alla i operationslaget 

visste vad som skedde peroperativt, det upplevdes som bättre att kommunicera för 

mycket än för lite (O'Brien et al., 2017; O´Brien et al., 2019; Ziman et al., 2018). 

Fanns tilliten och förtroendet mellan medlemmar i ett operationslag upplevdes 

kommunikation och patientsäkerhet öka jämfört med när det inte fungerade 

(Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; O´Brien et al., 2017; O'Brien et al., 2019). 

Stabiliteten i ett operationslag var en förutsättning för fungerande kommunikation 

då alla kände till varandras sätt att arbeta, vilket gjorde att arbetet upplevdes både 

mer effektivt och säkert för patienten (Peñataro-Pintado et al., 2020). 

Specialistsjuksköterskor arbetade gärna tillsammans som yrkeskategori då de 

upplevde att kommunikation fungerade bättre mellan de med samma kompetens, 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Pe%C3%B1ataro-Pintado%2C+Ester


 14 (38) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

eftersom de hade samma kunskap och synsätt på vad som hände peroperativt 

(Sandelin et al., 2019), samtidigt som de ansåg att ömsesidig respekt mellan 

yrkeskategorier i ett operationslag också hade en god effekt på kommunikation 

och patientsäkerhet (Eriksson et al., 2020). Även personliga egenskaper inverkade 

på kommunikation, att vara social och kunna relatera och kommunicera till ett 

operationslags medlemmar och till patient (Peñataro-Pintado et al., 

2020). “Working in a stable team means you get to know everybody’s way of 

working and that builds greater trust, makes communication more effective, and 

improves team coordination, and the result is increased patient safety ” (Peñataro-

Pintado et al., 2020, s. 6).  

Faktorer som hämmar kommunikation och försämrar 
patientsäkerhet  

När medlemmar i ett operationslag i en operationssal inte kommunicerade eller 

inte kommunicerade tydligt och återkopplade, kunde det utgöra ett hot mot 

patientsäkerhet enligt specialistsjuksköterskor (Göras et al., 2020; Işık et al., 

2019). Patientsäkerhet upplevdes av specialistsjuksköterskor som hotad när ett 

operationslag var dåligt integrerat och de medverkande inte kände varandra. 

Samarbetet i subgrupper, till exempel operationssjuksköterska och operatör, blev 

då än viktigare för att upprätthålla patientsäkerhet (Eriksson et al., 2020; Göras et 

al., 2020). I de fall där medlemmar i ett operationslag undanhöll information, 

medvetet eller omedvetet, hade en negativ inverkan på patientsäkerhet (Eriksson 

et al., 2020; Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; Jowsey et al., 2017; Nordström 

& Wihlborg, 2019; Sandelin et al., 2019). Detsamma gällde också när medlemmar 

i ett operationslag försökte kommunicera men inte blev lyssnade på, eller 

bekräftade, av olika anledningar (Işık et al., 2019; Peñataro-Pintado et al., 2020; 

Tørring et al., 2019).   

 

I like that we constantly have a dialogue about what is going to happen!... 

But there are just some combinations that do not work quite well! … And 
one can also notice that there are some surgeons and some OR nurses that 

doesn’t fit together!...It might be hard, to be in for a full day. Because the 

room will explode if you say just one wrong word. (Tørring et al., 2019, s. 
11)  

Erfarenheter av hierarki och hierarkins inverkan på kommunikation  

Specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård upplevde att hierarki hade 

inverkan på kommunikation i ett operationslag på olika sätt. Exempel på det var 

när en operatör i ett operationslag ignorerade vad specialistsjuksköterska ville 

meddela (Jowsey et al., 2017). Effekten blev att specialistsjuksköterskor upplevde 

rädsla för att kommunicera med operatör och att de upplevde sig behöva stort mod 

för att våga kommunicera (Afkari et al., 2016; Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 

2018; Nordström & Wihlborg, 2019). Ett annat exempel var när det i ett 

operationslag fanns en kultur som var icke tillåtande. Yngre medarbetare och 

nyanställda hade erfarenheter av att det var svårt att kommunicera i ett 

operationslag med äldre medarbetare och de som varit anställda längre tid och det 

hämmade kommunikation (Jowsey et al., 2017). “There is a culture in our theatres 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Pe%C3%B1ataro-Pintado%2C+Ester
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Pe%C3%B1ataro-Pintado%2C+Ester
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Pe%C3%B1ataro-Pintado%2C+Ester
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still where junior staff will say ´the swab count´s not right´ and clinicians will 

completely ignore them” (Jowsey et al., 2017, s. 9).  

Specialistsjuksköterskors erfarenheter av systematisk 
kommunikation och inverkan på patientsäkerhet  

Att använda sig av någon form av checklista ansågs av operationssjuksköterskor 

vara ett värdefullt verktyg för att kommunicera och därmed upprätthålla 

patientsäkerhet (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; Jowsey et al., 2017; 

Nordström & Wihlborg, 2019; Peñataro-Pintado et al., 2020). 

Specialistsjuksköterskor uppgav att även om det var obligatoriskt att använda 

checklista så som den utformats, kunde det hända att enskilda medlemmar i ett 

team modifierade den utifrån situation (Peñataro-Pintado et al., 2020; Ziman et 

al., 2018). De uppgav även att ny information rörande en patient kunde 

synliggöras genom checklista peroperativt och eliminera felbehandling (Sandelin 

et al., 2019). Användning av checklista kunde även minska hierarkins inverkan på 

kommunikation eftersom checklista uppgavs kunna underlätta kommunikation i 

ett operationslag (Jowsey et al., 2017; Ziman et al., 2018). Systematisk 

kommunikation kunde utgöra ett stöd för att kommunicera i ett operationslag och 

det upplevdes av specialistsjuksköterskor öka patientsäkerhet (Jowsey et al., 2017; 

Nordström & Wihlborg, 2019). När checklista användes korrekt upplevde 

specialistsjuksköterskor att de kände sig motiverade att arbeta mer systematiskt 

och blev bättre på att hantera oförutsedda händelser (Jowsey et al., 2017; 

Nordström & Wihlborg, 2019). Skäl till att checklista inte användes som den var 

utformad upplevdes av specialistsjuksköterskor bero på en pressad arbetssituation 

(Peñataro-Pintado et al., 2020) samt att det var personbundet och berodde på vilka 

individer som ingick i ett operationslag (Peñataro-Pintado et al., 2020; Ziman et 

al., 2018). “The checklist doesn´t get completed because of time pressures. 

Sometimes you go through it, you read it aloud, but the rest of the team, either 

they’re not listening or they hear you but don’t answer” (Peñataro-Pintado et al., 

2020, s. 8).  

Specialistsjuksköterskors erfarenheter av 
arbetsmiljös inverkan på kommunikation och 
patientsäkerhet  

Arbetsmiljö hade betydelse för hur kommunikation fungerade i ett operationslag. 

Dels av fysisk arbetsmiljö som präglades av högteknologi och många apparater 

och professioner på liten yta och det oväsen som förekom, men även av 

psykosocial arbetsmiljö, där ett operationslags sammansättning hade inverkan på 

kommunikation.  

Psykosocial arbetsmiljös inverkan på kommunikation och 
patientsäkerhet  

När en situation omgående kan ändras upplevde specialistsjuksköterskor att 

kommunikation i ett operationslag var viktig för patientsäkerhet (Göras et al., 

2020). På grund av professioners olika fokus under sådana omständigheter kunde 

det ge upphov till brister i kommunikation inom ett operationslag (Ziman et al., 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Pe%C3%B1ataro-Pintado%2C+Ester
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Pe%C3%B1ataro-Pintado%2C+Ester
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Pe%C3%B1ataro-Pintado%2C+Ester
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Pe%C3%B1ataro-Pintado%2C+Ester
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Pe%C3%B1ataro-Pintado%2C+Ester
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2018). Kommunikation var avhängig relationen mellan medlemmar i ett 

operationslag enligt specialistsjuksköterskor och små arbetsplatser med mindre 

antal arbetskollegor föredrogs framför stora arbetsplatser med flera anställda 

(Göras et al., 2020). När medlemmar i ett operationslag kände varandra väl kunde 

även annan kommunikation än verbal vara användbar såsom gester och minspel 

(Grant et al., 2021). “Safe communication was perceived by both ORNs and 

RNAs to be easier in a small workplace with shorter information paths” (Göras et 

al., 2020, s. 5).  

Fysisk arbetsmiljös inverkan på kommunikation och patientsäkerhet  

Specialistsjuksköterskor upplevde att utformning av en operationssal och 

placering av teknisk utrustning hade inverkan på kommunikation i ett 

operationslag (Grant et al., 2021). Ibland krävdes det att teknisk utrustning var 

tvungen att vara placerad på ett bestämt sätt så att de som skulle kommunicera 

inte såg varandra och då kunde en tredje person behöva förmedla information och 

det kunde försämra informationsflödet enligt specialistsjuksköterskor (Grant et al., 

2021). Ljudbilden i en operationssal, med teknisk utrustning som var tvungen att 

vara ansluten och telefonsamtal som avbröt, gjorde att det som sas inte 

uppfattades av de som behövde ta del av informationen (Grant et al., 2021; 

Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018).  

  
I have noticed that if I’m over the other side or where the trolley tends to 
be... They may be going back and forth with a ‘May I have this?’... I can 

hear perfectly well what they are saying, … and I will venture over and say 

this is what they want. (Grant et al., 2021, s. 29)  

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Metoden diskuteras utifrån studiens kvalitet, styrkor och svagheter genom att 

använda begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 

enligt Mårtensson och Fridlund (2017).  

Val av metod  

Metoden som användes var litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt och 

metasyntes enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Resultatet 

sammanställdes med induktiv ansats. Det ansågs lämpligt för att kunna undersöka 

ett fenomen, en upplevelse, i det här fallet specialistsjuksköterskors upplevelse av 

kommunikation i ett operationslag. Kvantitativa studier har medvetet valts bort i 

litteraturstudien, då det hade krävts en annan analysmetod för att analysera data 

och för att syftet var att studera upplevelse och erfarenhet och inte mätbara data 

eller effekt. Litteraturstudier där både kvalitativa och kvantitativa studier kan ingå 

rekommenderas inte att genomföras på den studienivå som författarna befinner sig 

på (Forsberg & Wengström, 2015). Pilotsökning gjordes i ett tidigt skede med 

hjälp av bibliotekarie och PEO användes för att säkerställa att sökorden svarade 
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an till syftet. Revidering av sökord skedde efter pilotsökning och kontakt med 

bibliotekarie vilket stärker pålitlighet och trovärdighet. Användning av PEO och 

att systematiskt och strukturellt söka i olika databaser stärker pålitlighet och 

trovärdighet eftersom det säkerställer att inte studier exkluderas på grund av 

sökförfarandet enligt Mårtensson och Fridlund (2017). Tre olika databaser inom 

områdena omvårdnad, medicin, psykologi, sociologi och beteendevetenskap har 

använts i sökningsförfarandet för att uppnå en omfattande och bred 

litteratursökning. Kompletterande sökning gjordes i Google Scholar för att inte 

riskera att exkludera ny forskning på området vilket stärker litteraturstudiens 

trovärdighet.  

Urval  

I genomförandet av en metasyntes är det viktigt med tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier som syftar till att hitta studier till en väl avgränsad 

frågeställning (Forsberg & Wengström, 2015). När inklusions- och 

exklusionskriterier var fastlagda genomfördes litteratursökningar och det 

säkerställer att studier som svarade an till syftet inkluderades och det stärker 

litteraturstudiens trovärdighet. Endast studier publicerade på engelska och svenska 

har inkluderats i litteraturstudien. Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) 

begränsar det antalet studier eftersom studier på andra språk inte inkluderas men 

det måste vägas mot att data inte får förvrängas i analysförfarandet. Urvalet av 

studier spänner över hela världen, trots språkexkludering, vilket stärker 

överförbarheten. Samtidigt kan överförbarheten till svensk hälso- och sjukvård 

diskuteras då utbildningsnivån skiljer sig mellan informanterna i de inkluderade 

studierna. Utbildningsnivån för specialistsjuksköterskor i Norden skiljer sig 

markant jämfört med sjuksköterskor i exempelvis Turkiet. Dock var ändå 

upplevelsen lika världen över. Informanter i studierna hade olika lång 

utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och var anställda på små och stora sjukhus 

som både drevs i privat och offentlig regi och det ökar överförbarheten. 

Majoriteten av informanterna var kvinnor och överförbarheten kopplat till kön kan 

diskuteras. Samtidigt speglar fördelningen kvinnor och män i studierna hur de är 

representerade inom sjuksköterskeprofessionen. I de databaser där peer review 

fanns att välja, Cinahl och PsycInfo, har det använts som inklusionskriterier. 

Samtliga inkluderade studier är kvalitetsgranskade och endast studier med medel 

eller bra kvalitet har inkluderats i litteraturstudien. Det är viktigt för att kunna 

sammanställa en metasyntes eftersom de bör baseras på ett flertal studier av god 

kvalitet som kan ligga till grund för bedömningar och slutsatser (Forsberg & 

Wengström, 2015). Det stärker också litteraturstudiens kvalitet och trovärdighet 

när inkluderade artiklar håller likvärdig god kvalitet (Willman et al., 2011). En 

parameter i kvalitetsgranskningen var att en studie hade ett etiskt tillstånd för att 

få genomföras eller förde ett etiskt resonemang. WHO:s Helsingforsdeklaration 

(2013) innefattar också att forskning ska redovisas öppet och inte förvrängas samt 

att informanter ska vara trygga med att konfidentialitet bibehålls. Det stärker 

litteraturstudiens trovärdighet och bekräftelsebarhet (Forsberg & Wengström, 

2015).   
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Val av analys  

Data har analyserats enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016). För att stärka 

trovärdighet och pålitlighet är det viktigt att inta en neutral hållning för att inte 

förvränga data. Utmaningen med litteraturstudien har varit att förhålla sig till data 

på ett så sanningsnära sätt som möjligt. Tolkning i varierande grad kommer alltid 

att ske vid läsning av text och medvetenhet om det och påverkan av förförståelse 

finns. Litteraturstudien har granskats av medstudenter och handledare under 

arbetets gång och kritik har lett till omarbetning vilket stärker trovärdighet och 

pålitlighet i resultatet. Studierna är presenterade i en artikelmatris där bland annat 

metod, analys och etiskt resonemang beskrivs för att möjliggöra granskning och 

transparens vilket stärker litteraturstudiens pålitlighet och bekräftelsebarhet 

(Forsberg & Wengström, 2015).  

Förförståelse  

Förförståelse grundade sig i egna erfarenheter av peroperativ kommunikation där 

upplevelse av WHO:s checklista var positiv ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

Författarna har egna erfarenheter av hierarki och dess inverkan på kommunikation 

och patientsäkerhet, främst av professionen läkare som fortfarande har en stark 

hierarkisk ställning i förhållande till specialistsjuksköterskor. Dialog om 

förförståelse och hur den påverkar litteraturstudien har förts vilket ökar 

bekräftelsebarheten och pålitligheten eftersom författarna medvetandegjort 

förförståelsen (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Resultatdiskussion  

Metasyntesens huvudfynd diskuteras i relation till annan forskning, 

litteraturstudiens bakgrund och vald omvårdnadsteori. Huvudfynden som tas upp i 

diskussionen är kommunikation i operationslaget, hierarki och systematisk 

kommunikation. 
 

Specialistsjuksköterskor uppger att patientsäkerhet är direkt kopplat till kvalitet på 

kommunikation (O'Brien et al., 2017; O´Brien et al., 2019; Ziman et al., 2018). 

Detta styrks av D´Agostino et al. (2017) som i sin studie frågat peroperativ 

personal (n=42) om patientsäkerhet, kvaliteten blev dessutom bättre efter övning 

(p=0.009). Som tidigare nämnts är det en faktor i sjukvård som när det finns 

brister blir mycket dyr (George & Lindén, 2020). Det innebär en stor kostnad 

samhällsekonomiskt men för en enskild drabbad patient kan det framförallt 

innebära ett stort lidande till följd av felbehandling (Settani et al., 2019). 

Specialistsjuksköterskor lyfte det påståendet och menade att det var bättre att 

kommunicera för mycket snarare än för lite (O'Brien et al., 2017; O´Brien et al., 

2019; Ziman et al., 2018). Dock finns det forskning som visar att för mycket 

information gör att budskapet drunknar i mängden och det är viktigt att det är 

aktuell information som ges (Dufault et al., 2010).  

 

Sammansättningen av ett operationslag menade specialistsjuksköterskor hade stor 

inverkan på kommunikation och patientsäkerhet. Kvaliteten på kommunikation 

berodde på hur väl medlemmarna i operationslaget kände varandra (Eriksson et 

al., 2020; Göras et al., 2020). Hur väl människor känner varandra och hur det har 
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inverkan på kommunikation är väl beforskat. Det finns för- och nackdelar i fråga 

om kommunikation. En fördel är att människor som känner varandra inte behöver 

uttrycka all information verbalt utan det kan räcka med miner och gester eller 

inget alls. Det är redan känt på förhand utefter vanor vad som ska kommuniceras 

(Grant et al., 2021). Däremot kan också tystnad som uppstår där människor 

känner varandra väl bli ett hinder när skeenden avviker från det normala. 

Specialistsjuksköterskor arbetade mer gärna med andra specialistsjuksköterskor 

inom samma kategori eftersom de upplevde sig arbeta mot samma mål med lika 

fokus och synsätt. Liknande strukturer kan ses inom andra områden inom 

sjukvård. Det kan bero på att relationerna är goda och att specialistsjuksköterskor 

har arbetat tillsammans under längre tid och därmed känner varandra väl, snarare 

än att de utför samma arbetsuppgifter (Bylund et al., 2012). 
 

Hierarki var enligt specialistsjuksköterskor en faktor som hade störst inverkan på 

peroperativ kommunikation (Afkari et al., 2016; Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 

2018; Jowsey et al., 2017; Nordström & Wihlborg, 2019). Fenomenet har 

observerats i andra studier och är vanligt förekommande inom sjukvård i stort 

över hela världen. Traditionellt har läkare varit män och åtnjutit en maktposition 

gentemot gruppen sjuksköterskor som varit, och fortfarande är, i majoritet 

kvinnor. Det finns forskning som pekar på att maktobalansen gör sig gällande 

även idag och tar sig uttryck i hur kommunikation sker mellan grupperna (Bylund 

et al. 2012). I Prati och Pietrantonis (2014) studie med kirurger och 

specialistsjuksköterskor (n=103) framkommer diskrepans mellan attityderna till 

kommunikation i respektive yrkeskategori, bland annat till hur viktigt det anses 

vara att ge och bekräfta information (p<0.009). I flertalet länder skiljer sig 

utbildningar till sjuksköterska och läkare åt från varandra och det finns lite eller 

inget samarbete och det skulle kunna vara en orsak. Kommunikation och 

interprofessionella relationer kan inte prövas innan yrkeslivet och professionerna 

kan känna sig främmande inför varandra och vara dåligt insatta i varandras 

professioner och kompetensområden. (Curtis et al., 2011). Yngre och nyanställda 

specialistsjuksköterskor upplevde att hierarki hämmade deras arbete så mycket att 

de upplevde att det hade inverkan på patientsäkerhet (Jowsey et al., 2017). Prati 

och Pietrantonis (2014) visar i sin studie att äldre läkare inte tycker att yngre 

medarbetare ska ifrågasätta deras beslut (p=0.027). Dock kan ett trendbrott vara 

på uppsegling, Hu et al. (2004) presenterar i sin studie (n=62) att senare 

generationers specialistsjuksköterskor inte uppger sig vara lojala mot överordnade 

på det sätt som tidigare generationer varit (23,3% respektive 15,6%). Gruppen 

läkare har också genomgått stora förändringar vad gäller sammansättning och är 

inte så homogen som den en gång varit. I Sverige är hälften av läkarna kvinnor 

(48%), som exempel gick 53% av de utfärdade läkarlegitimationerna till kvinnor 

2019 och gruppen är i ständig föryngring (Ström, 2021). Det skulle också kunna 

innebära förändring av kommunikation peroperativt. Författarna har själva 

upplevt att det finns skillnad i hur yngre medarbetare i ett operationslag 

kommunicerar och att hierarkier inte är lika framträdande då. 
 

En systematik i kommunikation säkerställer att alla professioner erhåller samma 

information. Kännedom om kollegor eller hierarki i ett operationslag ska inte vara 

avgörande. Den mest använda systematiska kommunikationen är WHO:s 
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checklista för säker kirurgi (WHO, 2009) Syntesen visade att upplevelsen hos 

specialistsjuksköterskor var att patientsäkerhet ökade vid användande av den 

checklistan (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2018; Jowsey et al., 2017; Nordström 

& Wihlborg, 2019;). Böhmer et al. (2013) kunde påvisa positiv effekt av 

checklistan för säker kirurgi i sin studie där peroperativ personal (n=99) fick fylla 

i ett frågeformulär gällande peroperativ kommunikation. Framför allt kvaliteten på 

interdisciplinär kommunikation förbättrades redan efter tre månader (p <0.01) 

efter införandet av checklista. Dock kunde de även se att effekt av checklistan 

efter implementerandet inte höll i sig över tid (18 månader: p=0.043, 24 månader 

p=0.024), vilket förklarades med att förändringsarbete måste underhållas för att få 

långvarig effekt. Problemen i implementeringen av checklistan berodde på 

hierarkiska strukturer likaväl som på individerna i ett operationslag. Individerna i 

ett operationslag avgjorde hur och om checklistan utfördes korrekt vilket syntesen 

också beskriver (Peñataro-Pintado et al., 2020; Ziman et al., 2018). Det har 

författarna själva upplevt när checklista implementerats och genomförts på 

operationsavdelning. Författarna kunde se en stor skillnad i användandet av 

checklista när det kom kirurger på besök från operationsavdelningar där checklista 

användes fullt ut, jämfört med kirurger på egen avdelning som hade låg tilltro till 

checklista. En förklaring kan vara hierarkisk kultur eftersom det var 

specialistsjuksköterskor som ville införa en checklista. Braaf et al. (2013) beskrev 

läkarprofessionens inställning till checklista i sin studie där de menar att om en 

läkare vill ha information ringer de hellre en kollega än genomför checklista 

peroperativt. Braaf et al. menade att läkarna i studien inte såg värdet i peroperativ 

kommunikation som en checklista medför utan att den tar värdefull tid från 

operationslaget och patienten. Information nådde inte alla och operationslaget 

gick miste om värdefull information. Utförandet av checklista för säker kirurgi har 

visat positiva effekter, men då ska den genomföras som WHO (2009) avser att 

den ska genomföras. Genomförs den utan att all personal i en operationssal deltar, 

utan att alla punkter inkluderas, samt innan hudincision tappar den sitt syfte och 

inga effekter uppnås (Braaf et al., 2013). 

   

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) har alla professioner och yrken ett ansvar 

att bedriva patientsäker vård. Därför är det allas skyldighet att se till att ha en 

fungerande kommunikation för att förhindra ett vårdlidande för patienter. 

Vårdlidande tar inte alltid form av ett kroppsligt, fysiskt lidande, utan vårdlidande 

kan ta sig form som själsligt lidande när patienter inte ses som en sammanhållen 

enhet, kropp, själ och ande (Lindwall & von Post, 2008b). Med det i åtanke så bör 

alla peroperativa professioner och yrken ha som högsta ambition att ha en 

fungerande kommunikation för patienters bästa för att undvika vårdlidande.  

Lindwall och von Post (2008b) beskriver att specialistsjuksköterskor peroperativt 

måste våga förändra den traditionella vårdorganisationen, ha mod och ta plats för 

att främja patientsäkerhet. Samtidigt ska de leda omvårdnadsarbetet med respekt, 

ödmjukhet och lyssna in sina peroperativa kollegor. Specialistsjuksköterskor kan 

då utföra sin professions expertområde, omvårdnad, för att minska patienters 

lidande.  

 

Det behövs en ökad kunskap om professioner och yrken som ingår i ett 

operationslag för att de ska kunna komplettera varandra och kunna arbeta 
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patientsäkert. Alla peroperativa professioner och yrken bör sträva efter en bättre 

kommunikation. Det behövs en utökad kunskap och forskning kring 

personcentrerat förhållningssätt inom peroperativ vård och hur det 

förhållningssättet kan implementeras för att möta morgondagens hälso- och 

sjukvård. 

Slutsats  

För att skapa förutsättningar för att höja patientsäkerheten bör ledare i 

vårdorganisation arbeta med att förbättra kommunikationen peroperativt, där 

implementerandet av WHO:s checklista för säker kirurgi är ett bra verktyg, om 

den ges förutsättningar att användas korrekt. Det bör också införas ett mer 

personcentrerat förhållningssätt i det peroperativa arbetet, främst för att kunna 

minska vårdlidande för patienter och men också för att utveckla 

specialistsjuksköterskors profession. Ledare inom vårdorganisation bör ge 

specialistsjuksköterskor förutsättningar för att de ska ta sin rättmätiga roll som 

experter och ledare för omvårdnad.  
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patientsäkerhet i 

en peroperativ 

miljö.  
  

Urvalet var 

ändamålsenligt (n=37)  
Sjuksköterskor kom från 
11 olika sjukhus på 

Irland. Inklusionskriterier 
var att informanterna 

arbetade heltid 

peroperativt. 

Exklusionskriterier var 

sjuksköterskestudenter. 
Ostrukturerade intervjuer 

och observationer enligt 
klassisk Grounded theory 

med induktiv ansats för 

att generera teori 

användes. 

37 intervjuer och 33 h 

observationer genomfördes på 

11 olika sjukhus på Irland. 
Intervjuerna varade mellan 25 

och 90 min. Observationerna 

användes för att bekräfta det 

som framkommit i 

intervjuerna. 

Analysen följde den klassisk 

Grounded Theory enligt Glaser 

med öppen och selektiv 

kodning. Etiskt tillstånd erhölls 

av Research Ethics Committee 

HSE Mid-Western Region.  

Resultatet visade att det 

behövs förutsättningar för 

att arbeta patientsäkert; bra 
ledarskap, förståelse, 

medvetenhet och god 

kommunikation. 

Specialistsjuksköterskor 

orkestrerar det på olika 

nivåer, mikro och makro, 

och på så sätt kan risker 

och skador för patienter 

minimeras.  

Trovärdighet stärks av att resultatet 

speglade syftet. 

Pålitlighet stärks av en välkänd 
metod. 

Bekräftelsebarhet är något lägre då 

forskarnas roller inte beskrivs i 

metoden. 
Överförbarhet bedöms som hög då 

kontexten kan överföras 

internationellt. 
Kvaliteten bedömdes som bra. 
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Jowsey, T., 

Beaver, P., Long, 

J., Civil, I., 

Garden, A L., 

Henderson, K., 

Merry, A., Skilton, 
C., Torrie, J., & 

Weller, J.  
Towards a safer 

culture: 

implementing 

multi-disciplinary 

simulation-based 

team training in 

New Zealand 

operating theatres 

- a framework 

analysis.  
2017 Nya Zeeland  

Att utvärdera och 

förstå införandet av 

nationellt program 

(Network Z) med 

simulations-baserad 

multidisciplinärt 
verktyg för 

operationslag i syfte 

att öka 

kommunikation och 

patientsäkerhet.  
  

Urvalet var ändamålsenligt 

och strategiskt (n=31) och 

informanterna var 

peroperativa sjuksköterskor 

(n=7), kirurger (n=4), 

anestesi-assistenter (n=4), 
ledning/chefer (n=7), 

anestesiologer (n=9) (23 

kvinnor, 8 män). 

Inklusionskriterier var att de 

ska ha varit involverade i 

införandet av Network Z. 

Individuella kvalitativa 

intervjuer med intervjuguide 

med öppet ramverk 

användes.   

Intervjuerna genomfördes på 

fem sjukhus i Nya Zeeland, 

där två forskare genomförde 

intervjuerna som spelades in 

och transkriberades ord för 

ord.  
Analysen gjordes i tre steg 

där de använde sig av Gale, 

Heath och Camerons 

ramverks-analys för 

kvalitativa studier och 

multidisciplinär 

sjukvårdsforskning. Etiskt 

tillstånd erhölls av Northern 

B Health and Disability 

Ethics Committee. 

Resultaten i studien visade 

positiv utveckling mot högre 

patientsäkerhet med hjälp av 

det nationella programmet. 

Kommunikation i ett 

operationslag visade sig 
förbättras med hjälp av den 

systematik som programmet 

erbjöd. Det krävdes dock att 

förutsättningar gavs från 

sjukhusen för att lyckas.  

Trovärdighet stärks av att 

resultatet svarar på syftet, dock 

framkom inte mycket om 

informanterna. 

Pålitlighet sänks något då urval 

och datainsamling hade kunnat 
beskrivas bättre.  

Bekräftelsebarhet stärks av väl 

beskriven analys. 

Överförbarhet finns i delar av 

studien, dock ej som helhet då 

den undersöker ett 

kommunikationsprogram som 

finns just där. 

Kvaliteten bedömdes som bra.   

Grant, L C., 

Nicholson, P F., & 

Davidson, B.  
`Can you hear 

me?` Barriers to 

and facilitators of 

communication in 

the presence of 

noise in the 

operating room.  
2021 Australien  
  

Peroperativa 

vårdpersonalens 

upplevelse av oljud 

och hur det påverkar 

kommunikation.  
 

Urvalsmetoden var 

ändamålsenlig (n=26) där 

informanterna var 

sjuksköterskor (n=8), 

kirurger (n=10), 

anestesiologer (n=8), (10 

kvinnor 16 män). 

Inklusionskriterier var att 

informanterna hade arbetat 

minst två veckor 

peroperativt. Explorativ 

kvalitativ design med 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes på 

ett sjukhus i anslutning till 

ett universitetssjukhus i 

norra Australien och varade 

i 17-65 min. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades ord för ord.  

Tematisk analysprocess i 

fem steg användes. Etiskt 

tillstånd erhölls av lokala 

etiska kommittén och 
universitetet.   
 

Resultatet visade att alla 

professioner peroperativt 

upplevde kommunikation 

som svår när det var mycket 

oljud, och de med mindre 

erfarenhet upplevde det som 

svårast. Erfarna kunde 

filtrera ut det essentiella 

trots oljud. Den verbala 

kommunikationen 

kompletterades med icke-
verbal, som gester och det 

skrivna ordet. 

Trovärdighet stärks av att 

resultatet speglar syftet och 

urvalet av informanter. 
Pålitligheten sänks då analysen 

hade kunnat beskrivas bättre. 
Bekräftelsebarhet stärks av att 

forskarna i metoden beskrev hur 

de samspelade i analysen, 
Överförbarhet är hög då urvalet 

av informanter speglar det mest 

förekommande peroperativa 
operationslaget. 

Kvaliteten bedömdes som bra.  
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Nordström, A., & 

Wihlborg, M.  
A. 

Phenomenographic 

study of Swedish 

nurse anesthetists' 
and OR nurses' work 

experiences.  

2019 Sverige  
  

Beskriva anestesi- 

och operations-

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

arbeta på 

operations-
avdelning.  
 

Urvalsmetod var 

ändamålsenlig och strategisk 

(n=12) där cheferna valde ut 

informanterna som var 

operationssjuksköterskor 

(n=6) och 
anestesisjuksköterskor (n=6) 

(9 kvinnor, 3 män). Ålder 

36-60 år.  Inklusionskriterier 

var minst tre års 

yrkeserfarenhet, att de var 

op.ssk eller an.ssk, spridd 

ålder, både män och 

kvinnor. Intervjuer med 

öppna frågor. 

Studien hade en kvalitativ 

design med fenomenologisk 
ansats, baserat på Marton 

och Booth. 

Genomfördes på ett 

universitetssjukhus och ett 

regionalt sjukhus i Sverige 

med öppna frågor där det 

uppmuntrades till att 

utveckla svaren. Två 
pilotintervjuer genomfördes 

som sedan inkluderades i 

studien. Intervjuerna tog 42-

83 minuter och översattes 

efter transkribering till 

engelska. 

Analysen skedde i sju steg 

enligt Dahlgren och 

Fallsberg. Etiskt tillstånd 

erhölls av Lunds universitet. 

 

I resultatet beskrevs 

operationslagets betydelse, 

att se och höra varandra, att 

ha en öppenhet men också 

att ta ansvar för vad som 

händer peroperativt. WHO:s 
checklista för säker kirurgi 

upplevdes av specialistsjuk-

sköterskor öka 

kommunikation i ett 

operationslag och därmed 

öka patientsäkerhet.   

Trovärdighet stärks av tydliga 

inklusionskriterier, gav bred 

spridning av informanter som 

gav ett representativt resultat 

som svarade på syftet. 

Pålitlighet stärks då 
replikerbarheten är hög, väl 

beskriven metod. 
Bekräftelsebarhet stärks av att 

forskarna tydligt beskrev sitt 

samspel i metoden. 
Överförbarhet finns inom 

Sverige, då informanterna kom 

från de två sorters sjukhus som 

finns här. Internationellt något 

lägre. 
Kvaliteten bedömdes som bra.   
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Sandelin, A., 

Kalman, S., & 

Åkesdotter 

Gustafsson, B.  
Prerequisites for 

safe 

intraoperative 
nursing care and 

teamwork – 

Operating room 

nurses´ 

perspectives: A 

qualitative 

interview study.  
2019 Sverige 

Beskriva 

operationssjuk-

sköterskors 

erfarenheter av 

patientsäker-

hetsarbete och 

operationslagets 
arbete 

peroperativt.  
  

Urvalsmetoden var 

bekvämlighetsurval (n=16) 

av operationssjuksköterskor 

(alla kvinnor 36-64 år). 

Inklusionskriterie var minst 

två års klinisk erfarenhet. 
En kvalitativ beskrivande 
design med narrativa 

intervjuer enligt Brinkmann 

och Kvale. 

Genomfördes på fyra sjukhus i 

Sverige av en forskare. 

Intervjuerna inleddes med en 

huvudfråga, med möjlighet att 

ställa följdfrågor. Intervjuerna 

tog 53-134 min och 

transkriberades av forskaren 
som intervjuade.  

Innehållsanalys enligt Barnard, 

som kompletterades i mer 

specifika delar av Graneheim 

och Lundman. Etiskt tillstånd 

erhölls av den regionala etiska 

kommittén i Stockholm. 

Operationssjuksköterskor 

upplevde att det var viktigt 

att få tid och möjlighet att 

förbereda sig för operation, 

både individuellt och som 

operationslag, där WHO:s 

checklista för säker kirurgi 
kompletterade. De såg 

ledarskap som viktigt för att 

skapa rätt förutsättningar för 

ett operationslags arbete för 

ökad patientsäkerhet.  

Trovärdighet stärks av att 

resultatet speglar syftet, dock hade 

informanterna kunnat beskrivas 

bättre. 
Pålitlighet stärks av en väl 

beskriven metod. 
Bekräftelsebarhet stärks av väl 
beskriven analys. 
Överförbarhet bedöms finnas 

bland operationssjuksköterskor 

både nationellt och internationellt. 
Kvaliteten bedömdes som bra.  

Afkari, H., 

Bednarik, R., 

Mäkelä, S., & 

Eivazi, S.  
Mechanisms for 

maintaining 

situation 

awareness in the 

micro-neuro-

surgical 

operating room.  

2016 Finland  
  

Beskriva hur 

arbetet fungerar i 

ett operationslag 

på en 
neurokirurgisk 

operations-

avdelning.  
 

Bekvämlighetsurval (n=4). 

Kvinnliga 

operationssjuksköterskor, 

med medianålder 40 år, 
intervjuades. 

Inklusionskriterie var att 

informanterna var 

operationssjuksköterskor.  

Kvalitativ metod med 

observationer och 

semistrukturerade intervjuer.  

Intervjuerna var 

semistrukturerade och 

genomfördes i samband med 

observationerna som pågick 
under ett år på neurokirurgen 

på ett universitetssjukhus i 

Finland. Analysen 

genomfördes i två steg. Först 

gicks allt material igenom för 

att detektera faserna i en 

operation, sedan observerades 

interaktionen mellan 

operationssjuk-sköterskor och 

kirurger. Studien förde ett 

etiskt resonemang.  

I resultatet framkom det att 

arbetet med mikroskop är 

speciellt. Omständigheterna 

ställer högre krav på ett 
operationslag, framför allt på 

operationssjuksköterskor. 

Kommunikation påverkades 

och operationssjuksköterskor 

beskrev hur de hanterade det 

och hur de arbetade utifrån 

den givna situationen för att 

möjliggöra god patient-

säkerhet.   

Trovärdighet Resultatet speglade 

syftet och upplevdes ha mättnad 

och relevans. Hjälp togs av 

informanter för att försäkra sig om 
att resultatet uppfattats korrekt. 

Pålitlighet Metoden beskrevs väl 

men hade kunnat beskrivas 

utförligare.   

Bekräftelsebarhet Analysen är inte 

så utförligt beskriven. 

Överförbarhet Anses vara 

överförbart till andra 

sjuksköterskegrupper inom vård i 

Norden framför allt.  
Kvaliteten bedömdes som bra.  
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Eriksson, J., 

Lindgren, B-M., & 
Lindahl, E.  
Newly trained 

operating room 

nurses’ 

experiences of 

nursing care in the 

operating room. 

2020 Sverige  

Beskriva hur nyut-

examinerade 
operations-

sjuksköterskor 

upplevde 

omvårdnadsarbete 

på en operations-

avdelning.  
  
  

Ändamålsenligt urval (n=10). 

Operationssjuksköterskor 
som arbetade i offentlig 

sektor på regionalt sjukhus 

och universitetssjukhus, 1 

man och 9 kvinnor mellan 

24–35 år deltog i individuella 

semistrukturerade intervjuer. 
Inklusionskriterie var att 

informanterna hade arbetat 

mer än tre år som 

operationssjuksköterska. 

Intervjuerna varade mellan 18-

42 minuter och bestod av fyra 
öppna huvudfrågor, följdfrågor 

ställdes för att få så 

uttömmande svar som möjligt 

och för att säkerställa att inget 

förbisågs Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. 

Analysen var en induktiv 

kvalitativ innehållsanalys. 

Etiskt tillstånd erhölls av 

verksamheterna som 

involverats och Institutionen 

för hälsovetenskap på 
universitetet.  

Det fanns faktorer som 

påverkade yrkesutövandet för 
nyutexaminerade 

operationssjuksköterskor. De 

upplevde att de försökte 

kommunicera med andra i 

operationslaget men att det 

fanns svårigheter och det 

kunde ha inverkan på 

patientsäkerhet.  

Trovärdighet Tydligt urval. 

Resultatet svarade på syftet. 
Pålitlighet Väl beskriven metod.  

Bekräftelsebarhet Analysen var 

väl beskriven. 

Överförbarhet Resultatet anses 

överförbart till andra 

sjuksköterskor som är nya i yrket. 
Kvaliteten bedömdes som bra.   

O'Brien, B., 

Andrews, T., & 

Savage, E.  
Anticipatory 

vigilance: A 

grounded theory of 

minimising risk 

within the peri-

operative setting.  
2017 Irland  

Att undersöka hur 

sjuksköterskor 

arbetar för att 

upprätthålla 

patientsäkerhet 

peroperativt med 

förutseende 

vaksamhet.  
 

Ändamålsenligt urval (n=37) 

där brev lämnades ut till 

chefer på 11 

operationsavdelningar som i 

sin tur informerade personal 

och frågade om de ville delta. 

35 kvinnor och 2 män i 

åldern 20–65 år som arbetade 

peroperativt på 

universitetssjukhus på Irland 

deltog. 

Exklusionskriterier var att 
informanterna inte fick vara 

studenter och inte arbeta 

deltid. Grounded theory med 

intervjuer och observationer. 

Intervjuerna varade mellan 25-

90 minuter och inleddes med 

en öppen fråga och 

informanterna uppmuntrades 

att prata fritt om ämnet. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Analysen följde Glaser och 

använde öppen och selektiv 

kodning. Etiskt tillstånd erhölls 

från tre olika kommittéer.  
 

Resultatet beskrev hur 

peroperativa sjuksköterskor 

arbetade för att minska risker 

för patienter, en strategi 

användes för att vara 

förutseende och vaksam, via 

att ha rutiner och anpassa sig 

och sitt yrkesutövande efter 

situationer som uppstod.   

Trovärdighet Bra beskrivet kring 

urvalet. Resultatet speglade 

syftet. 

Pålitlighet Metoden beskrevs väl 

från urval till intervju och analys.  

Bekräftelsebarhet Bra beskrivet 

kring analysen. 

Överförbarhet Resultatet 

bedömdes vara överförbart till 

andra sjuksköterskegrupper 
Kvaliteten bedömdes som bra.    
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Tørring, B., Hoffer 

Gittel, J., Laursen, 

M., Steen 

Rasmussen, B., & 

Elgaard Sørensen, E. 
Communication and 

relationship 

dynamics in surgical 

teams in the 

operating room: an 
ethnographic study.  
2019 Danmark 

Undersöka 

kommunikation 

och relations-

dynamik i 

multidisciplinärt 

operationslag.  
 

Bekvämlighetsurval (n=85) 

deltagare i observationer och 

individuella intervjuer (n=15), 

samt två gruppintervjuer (n=9) 

med operationssjuksköterskor, 

anestesisjuksköterskor, 

anestesiologer och kirurger och 

39 observationer på 

ortopedoperationer. 

Insamlingen skedde på ett 
regionalt sjukhus och ett 

universitetssjukhus. Inklusions-

kriterie var att informanten 

arbetade peroperativt på 

operationsavdelningen. 

Etnografisk ansats.  

15 individuella 

semistrukturerade intervjuer 

och två semistrukturerade 

gruppintervjuer genomfördes 

med 4-5 deltagare år gången, 

de spelades in och 

transkriberades.  

Analysen inspirerades av 

Høyer och var en direkt 

innehållsanalys. Etiskt 
tillstånd erhölls av Norra 

Danmarks Regionala 

Forskningsråd.  
 

I resultatet beskrevs fyra 

olika sätt att kommunicera 

peroperativt och upplevelse 

av kommunikation. 

Kommunikation beror på 

individ och omständigheter 

eftersom peroperativ miljö är 

ständigt föränderlig, både i 

personaldynamik och i 

patientflöde.   

Trovärdighet Urval till 

intervjuerna inte lika väl 

beskrivet, men i studiens resultat 

framgick vilka professioner som 

delgav vad, vilket gjorde studien 

användbar. 

Pålitlighet Metod beskrevs väl.  

Bekräftelsebarhet Analysen 

beskrevs mycket väl. 

Överförbarhet Bedömdes som 
överförbart till andra 

sjuksköterskegrupper. 
Kvaliteten bedömdes som bra.   

Peñataro-Pintado, E., 

Rodríguez, E., 

Castillo, J., Martín-

Ferreres, M L., 

Ángeles De Juan, 

M., & Díaz Agea, J. 

L.   
Perioperative nurses´ 

experiences in 

relation to surgical 

safety: a qualitative 

study.  
2020 Spanien  

Att undersöka 

erfarna 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

faktorer som 

påverkar 

patientsäkerhet 
peroperativt.  
 

Ändamålsenligt urval (n=50) 

där avdelningschefer 

informerade och bjöd in 

medarbetare till intervjuer. 49 

kvinnor, en man, medianålder 

42,9 år som arbetade 

peroperativt på fyra offentliga 
sjukhus i Barcelona, Spanien, 

deltog. 

Inklusionskriterie minst fem 

års yrkeserfarenhet.  
Fokusgruppsintervjuer i fem 

grupper med öppna frågor. 

  

Fem fokusgruppintervjuer 

genomfördes med tio 

deltagare i varje grupp. 

Intervjuerna både spelades in 

och observerades för att inte 

gå miste om icke-verbal 

information. 
Innehållsanalysen inleddes 

med att två ur forskarlaget 

läste allt material. Författarna 

enades om kodning och 

vidare analys. Etiskt tillstånd 

erhölls av respektive sjukhus 

som var involverat.   

Resultatet beskrev 

sjuksköterskors upplevelse 

av peroperativ miljö, och av 

hur sammansättning av ett 

operationslag påverkade 

kommunikation och 

lagkänsla. Alla sjuk-
sköterskor beskrev vikten av 

WHO:s checklista för 

patientsäkerhet, men också 

utmaningar med att den 

skulle utföras korrekt.   

Trovärdighet Bra beskrivet urval. 

Resultatet speglade syftet. 

Pålitlighet Metoden beskrevs väl, 

framförallt i datainsamlingen.  

Bekräftelsebarhet Analysen var 

bra beskriven. 

Överförbarhet Bedöms som 
överförbart till andra 

sjuksköterskegrupper inom 

vården.  
Kvaliteten bedömdes som bra.  
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Ingvarsdottir, E., 

& Halldorsdottir, 

S.  
Enhancing patient 

safety in the 

operating theatre: 

from the 

perspective of 

experienced 

operating theatre 

nurses.  
2018 Island  
  

Hur operations-

sjuksköterskor 

upplever att 

patientsäkerhet 

kan förbättras. 

Ändamålsenligt urval (n=11), 

författarna bjöd in deltagare via 

olika sociala media. 

Operationssjuksköterskor varav 

10 kvinnor och en man, mellan 

36–61 år med 10–40 års 

yrkeserfarenhet deltog. Urvalet 

gjordes enligt Vancover School 

of phenomenology. 

Inklusionskriterie var att arbeta 

som operationssjuksköterska. 
Hermeneutisk fenomenologisk 

ansats. 

Individuella intervjuer 

genomfördes med 

intervjuguide och öppna 

frågor. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades.  

Data analyserades i 12 steg 

enligt Vancover School of 

phenomenology, där den 

delas in i två delar, den första 

är en within-case analys och 

den andra en cross-case 
analys. Etiskt tillstånd erhölls 

av The National Bioethics 

Committee.  

Resultatet beskrev hur 

operationssjuksköterskor 

upplevde sin roll i det 

patientnära arbetet. De 

värnade om patientsäkerhet 

genom att ständigt bedöma 

risker och tala för patienten. 

Protokoll och checklistor 

kunde underlätta det arbetet.  

Trovärdighet Bra beskrivet urval 

förutom att det inte framgick vid 

vilket sjukhus informanterna 

arbetade, mer än att det var på 

Island. 

Pålitlighet Metod var väl 

beskriven, främjar replikerbarhet. 

Bekräftelsebarhet Väl beskriven 

analys. 

Överförbarhet Resultatet bedöms 

som överförbart till andra 
grupper av sjuksköterskor 

internationellt. 

Kvaliteten bedömdes som bra.  
Ziman, R., Espin, 

S., Grant, R. E., & 

Kitto, S.  
Looking beyond 

the checklist: An 

ethnography of 

interprofessional 

operating room 

safety cultures.  
2018 Kanada  
  

Undersöka hur 

checklista 

fungerar och 

påverkar 

kommunikation i 

ett 

operationslag.  
  

Bekvämlighetsurval (n=10), 

peroperativ personal som hade 

observerats under 14 operationer 

på sjukhus i Ontario, Kanada, 

tillfrågades om deltagande i 

intervjuer. 

10 informanter, varav 4 

sjuksköterskor som arbetade 

peroperativt, genomgick 

semistrukturerade intervjuer. 
Intervjufrågor kom från en 

databas online.  

Inklusionskriterie var att 

informanterna arbetade 

peroperativt.  

Etnografisk ansats med 

observationer och intervjuer.  

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 

intervjuguide och varade 

mellan 45-90 minuter, de 

spelades in och 

transkriberades. 

Induktiv tematisk analys som 

syftar till att bryta ner, 

jämföra och konceptualisera 

data för att känna igen 
mönster och teman. Etiskt 

tillstånd erhölls av det 

aktuella sjukhusets etiska 

kommitté. 
 

Resultatet visade att 

genomgången av checklista 

var det absolut viktigaste, 

men att tidpunkten för 

genomförandet inte alltid var 

optimal för alla i 

operationslaget, framför allt 

den avslutande delen. Studien 

visade också att huruvida 

individer i ett operationslag 
ansåg checklistan viktig eller 

inte påverkade hur den 

utfördes.  

Trovärdighet Bra beskrivet urval 

och bra problematiserat. 

Resultatet speglade syftet.  
Pålitlighet Metoden beskrevs 

väl, framför allt i 

datainsamlingen, vilket främjar 

replikerbarhet. Flera författare 

som samarbetade.  

Bekräftelsebarhet Analysen hade 

kunnat beskrivas bättre och ha en 
tydligare vetenskaplig 

inspiration.  

Överförbarhet Resultatet bedöms 

som överförbart till andra 

grupper av sjuksköterskor 

internationellt. 
Kvaliteten bedömdes som bra. 


