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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Antalet kirurgiska ingrepp förväntas öka, och därmed ökar även den totala risken för 

komplikationer. Världshälsoorganisationen, World Health Organization, WHO, har tagit fram en 

Checklista att använda i samband med kirurgiska ingrepp för att minska komplikationer och öka 

patientsäkerheten. Syftet med föreliggande studie är att undersöka operationssjuksköterskors 

erfarenheter av Checklistan.  

Metod En pilotstudie genomfördes och fem operationssjuksköterskor intervjuades. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och en manifest kvalitativ innehållsanalys gjordes med induktiv 

ansats.  

Resultatet visar att det fanns hinder vid användning av Checklistan, det fanns en ovana vid de 

nya rutiner som Checklistan innebär, arbetslagets attityder påverkar användningen och att vissa i 

operationsteamet visade oförståelse för Checklistans syfte. Osäkerhet rådde bland 

operationssjuksköterskorna för när Checklistans olika faser skulle utföras samt vem som ska 

initiera Checklistan. Användning av Checklistan medförde trygghet för så väl patient som 

personal, liksom en ökad handlingsberedskap för operationssjuksköterskan. Presentation av 

personalen på operationssalen ansågs vara positiv för ny personal, och negativ då detta tar tid 

och innebär upprepning.  

Slutsats WHO:s Checklista är ett bra verktyg för att öka kommunikationen och därmed öka 

patientsäkerheten. Det fanns ett behov av att anpassa Checklistan till den egna kliniken. 

 

Nyckelord: WHO Checklista, Operationer, Perioperativ omvårdnad, Patientsäkerhet. 



ABSTRACT 

Background The number of surgical procedures is expected to increase, and thus also the total 

number of complications might increase. World Health Organization, WHO, has developed a 

Checklist for use in connection with surgical procedures to minimize the risk of errors and to 

enhance patient safety. The aim of this study was to investigate the theatre nurses' experiences of 

this Checklist.  

Method A pilot study was performed and five theatre nurses were interviewed. The interviews 

were transcribed verbatim, and a qualitative manifest content analysis was conducted with an 

inductive approach.  

The result shows that there were obstacles in the use of the Checklist, the staff was 

unaccustomed to the new procedures the Checklist had led to, the surgical team’s attitudes 

affected the use of the Checklist, and some in the surgical team showed lack of understanding of 

the purpose of the Checklist. Uncertainty prevailed among theatre nurses when to perform the 

different phases of the Checklist, and who should be initiating the Checklist. The use of the 

Checklist led to increased safety for the patients as well as for the staff, and also led to an 

increased preparedness for theatre nurses. The presentation of the staff in the theatre room was 

considered to be positive for new staff, and negative since this took time and involved repetition.  

Conclusion The WHO's Checklist is a useful tool to increase communication and thereby 

increase patient safety. There was a need to adapt the Checklist to the own clinics. 

 

Keywords:  WHO Checklist, Nurses experiences, Safety, Surgery. 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

1 INLEDNING ................................................................................................ 1 

2 BAKGRUND ............................................................................................... 2 

2.1 Operationssalen som arbetsplats ........................................................ 2 

2.2 Perioperativ vård ................................................................................ 2 

2.3 Operation och dess komplikationer/vårdskador ................................ 3 

2.4 Patientsäkerhet .................................................................................... 4 

2.5 Samarbete och kommunikation .......................................................... 5 

2.6 WHO:s Checklista .............................................................................. 6 

3 PROBLEMFORMULERING ..................................................................... 9 

4 SYFTE .......................................................................................................... 9 

4.1 Frågeställningar .................................................................................. 9 

5 METOD ...................................................................................................... 10 

5.1 Design ............................................................................................... 10 

5.2 Urval ................................................................................................. 10 

5.3 Genomförande .................................................................................. 11 

5.4 Analys ............................................................................................... 11 

6 ETISKA ASPEKTER ................................................................................ 12 

7 RESULTAT................................................................................................ 13 

7.1 Hinder vid användning av Checklista .............................................. 15 

7.2 Tid ..................................................................................................... 16 

7.3 Trygghet ............................................................................................ 18 

7.4 Presentation av personal på operationssalen.................................... 19 

7.5 Förbättringsmöjligheter .................................................................... 20 

8 DISKUSSION ............................................................................................ 21 

8.1 Metoddiskussion ............................................................................... 21 

8.1.1 Trovärdighet ......................................................................... 21 

8.1.2 Överförbarhet ....................................................................... 22 

8.1.3 Giltighet ................................................................................ 22 

8.2 Resultatdiskussion ............................................................................ 22 

8.3 Slutsats .............................................................................................. 25 

8.4 Klinisk betydelse .............................................................................. 25 

8.5 Förslag på vidare forskning .............................................................. 25 

9 REFERENSER ........................................................................................... 26 

BILAGOR .......................................................................................................... 30 



 

  1 

1 INLEDNING 

Dagens moderna operationsverksamhet är präglad av såväl hög produktionstakt som 

högteknologisk utrustning och vården utförs av specialistutbildad personal. Den höga 

produktionstakten och den ständiga utvecklingen av tekniker och apparatur inom 

området är faktorer som ökar risken att göra fel vilket kan påverka patientsäkerheten 

negativt. Samarbete och god kommunikation mellan personal på operationssalen är av 

betydelse för patientens säkerhet. Världshälsoorganisationen, World Health 

Organization (WHO) har nu initierat en metod i form av en checklista för att minska 

risken att begå fel och främja patientsäkerheten på operationsavdelningen. Författarna 

till detta arbete blev intresserade av att undersöka vilka erfarenheter som 

specialistsjuksköterskor inom operationssjukvården har av att arbeta med denna nya 

metod då den successivt implementerats på operationsavdelningar runt om i Sverige. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Operationssalen som arbetsplats 

Operationsverksamhet är kostsam för sjukhusen, men står också för stora delar av 

intäkterna. Utvecklingen inom kirurgin samt inom högteknologiska hjälpmedel går 

framåt och människor blir äldre vilket gör att efterfrågan på operationssalar ökar 

(Marjamaa, Vakkuri & Kirvelä, 2008). Operationsavdelningen är en avdelning där 

olika yrkeskategorier arbetar sida vid sida samt där produktivitet och effektivitet har 

stor betydelse. De olika yrkeskategorierna är anestesisjuksköterskor, 

operationssjuksköterskor, anestesiundersköterskor, operationsundersköterskor, kirurger 

och anestesiologer. Alla utövar sin egen specialitet inom sitt ansvarsområde (Arakelian, 

Gunningberg & Larsson, 2008). För att kunna hålla ett högt tempo samt utföra ett 

framgångsrikt arbete på operationsavdelningen måste de olika yrkeskategorierna ha 

förståelse för varandra, samarbeta samt kommunicera väl. Det är även av största vikt att 

varje individ inom respektive yrkeskategori är välutbildade i sin profession samt har 

god erfarenhet, kan förutse problem och lösa dem (Arakelian et al., 2008; Marjamaa et 

al., 2008). I en studie av Marjamaa och Kirvelä (2007) framkom det att de olika 

yrkeskategorierna inte alltid var överens om vem som ledde arbetet på 

operationsavdelningen. Marjamaa och Kirvelä (2007) menar dock att för att kunna vara 

effektiva så krävs ett tydligt ledarskap med en tydlig struktur. 

 

I arbetet på operationsavdelningen är det viktigt att hålla produktionstakten uppe och 

hinna med allt som är planerat. Arakelian, Gunningberg och Larsson (2008) fann att 

innebörden av effektivitet på operationssalen tolkades olika mellan ledningen och 

personalen. Ledningen menade att effektivitet innebar att producera så mycket som 

möjligt, medan personalen ansåg att det handlade om kunskap och förmåga hos 

individen. För att nå en förändring bör alla arbeta mot samma mål. 

2.2 Perioperativ vård 

Perioperativ vård är den vård som utförs av specialistsjuksköterskor på 

operationsavdelningen i syfte att ge patienten vård och kontinuitet i vårdandet.  

Det perioperativa vårdandet delas in i tre faser: pre-, intra- och post-operativa faser. För 

specialistsjuksköterskor på operationsavdelningen innebär den preoperativa fasen, tiden 
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närmast innan operationen. Intraoperativ fas innebär tiden under operationen. 

Postoperativ fas är tiden närmast efter operationen när patienten lämnat operationssalen 

(Lindwall & von Post, 2008). 

2.3 Operation och dess komplikationer/vårdskador 

Enligt Världshälsoorganisationen, World Health Organization, WHO (2008a) är 

kirurgiska ingrepp en viktig del av sjukvården världen över. Ofta är operation enda 

behandling som alternativ, för ökad hälsa eller att förhindra död. Antalet kirurgiska 

ingrepp förväntas öka med tiden. Med kirurgiska ingrepp har man för avsikt att 

behandla patienter och ibland rädda liv, men en stor oro finns världen över då det 

förekommer dödlighet på grund av postoperativa infektioner och skador (WHO, 

2008a).  

 

Hälften av alla komplikationer inom sjukvården är relaterade till kirurgiska ingrepp 

(WHO, 2009). WHO (2008b) uppskattar att ungefär 234 miljoner kirurgiska ingrepp 

görs per år i WHO:s medlemsstater, av dessa är det minst 7 miljoner patienter som 

drabbas av postoperativa komplikationer och minst 1 miljon patienter dör under eller 

efter ett kirurgiskt ingrepp (WHO, 2008b). En stor del av de komplikationer/dödsfall 

som kan följa på kirurgiska ingreppen skulle kunna undvikas. För att personalen på 

operationssalen ska kunna använda sig av sin kunskap och erfarenhet så behövs 

strukturer och rutiner som främjar samarbete och leda till minskad risk för vårdskada. 

(WHO, 2009). 

 

Socialstyrelsen (2009) definierar vårdskada som ett lidande och en kroppslig skada 

eller död som orsakats av hälso- och sjukvården. Heynes et al. (2009) beskriver att 

några av de vanligaste komplikationer som leder till vårdskada som uppstår i samband 

med en operation är postoperativa infektioner i operationssår, pneumonier och stor 

blodförlust. Att patienten avlider efter en operation är inte lika vanligt men det händer. 

 

I Johnston, Ekert och Pallys (2009) studie har det beräknats att 25 % av alla ortopeder 

som är verksamma i 25 år kommer att utföra minst en operation på fel kroppsdel. 

Riskfaktorer för detta är: när flera kirurger arbetar under en och samma operation, 

tidspressade operationer, akuta operationer och operationer på medvetslösa patienter. 

Ett flertal nationella ortopediska organisationer i USA, utarbetade ett protokoll att 
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använda i samband med operationer för att förhindra operation på fel kroppsdel. Trots 

detta protokoll rapporterades mellan åren 1998 – 2001, 114 fall av operationer på fel 

kroppsdel till Joint Commission on Accreditation of Healthcare organisations (privat 

organisation som föreskriver riktlinjer för driften av sjukhus och andra 

sjukvårdsinriktningar) i USA (Johnston, Ekert & Pally, 2009). Ghaferi, Birkmeyer och 

Dimick (2009) menar att 1 av 6 opererade patienter råkar ut för komplikation och 

hälften av dessa för svåra komplikationer. Därför är arbete med att förbättra 

patientsäkerheten i den perioperativa vården betydelsefullt. 

2.4 Patientsäkerhet 

Med patientsäkerhet menas att patienten skall skyddas mot risker och negativa 

händelser som kan leda till vårdskada (Socialstyrelsen, 2009). Enligt SOSFS 2005:12 

ska verksamheten skapa förutsättningar så att kraven på patientsäkerhet tillfredsställs. 

Kvalitetsarbetet ska förhindra att vårdskador uppstår samt se till att medarbetare är väl 

uppdaterade. Arbetet ska vara anpassat till verksamhetens ändamål. Detta ska 

dokumenteras och följas upp kontinuerligt.  

 

För sjuksköterskor är säkerheten för patienterna en av de viktigaste delarna av 

omvårdnaden på sjukhus. På operationssalen har operationssjuksköterskan ett ansvar att 

bekräfta patientens identitet och att ingreppet utförs på rätt ställe. Eftersom patienter 

ofta är under narkos så är det extra viktigt att operationssjuksköterskan värnar om 

patienten och för dennes talan (Dillon, 2008). Patienter vill veta att de blir behandlade 

av professionell vårdpersonal, att de får rätt behandling och rätt medicin. De vill inte bli 

utsatta för stora risker. För att vården ska vara säker behövs system som reducerar 

risken att skada uppstår, metoder som ger bättre rutiner och uppmärksamhet för 

detaljer. För att patienter ska få så säker vård som möjligt, räcker det inte med att 

vårdpersonalen gör sitt bästa, utan säkerhetsarbeten som bygger på fasta rutiner behövs 

(Gray & Moule, 2009). Det är viktigt att identifiera situationer där fel lätt uppstår. 

Därför är det av betydelse att metoder införs för att underlätta och förhindra att fel på 

grund av den mänskliga faktorn uppkommer samt införa rutiner i förebyggande syfte så 

att vårdgivarna inte gör misstag (Wachter & Pronovost, 2009; Johnston, Ekert & Pally, 

2009). 
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2.5 Samarbete och kommunikation 

Bristande kommunikation inom arbetslaget är en av de främsta orsakerna till förödande 

medicinska fel på operationssalen. En förutsättning för att vården av patienter ska bli så 

säker som möjligt är ett bra samarbete, mellan olika yrkeskategorier och god 

kommunikation som leder till ökad patientsäkerhet i en miljö med risker (Awad et al., 

2005; Dillon, 2008; Gray & Moule, 2009; Makary et al., 2007). 

 

Bristande kommunikation inom arbetslaget kring patienten kan leda till att optimal vård 

inte kan uppnås. Med bristande kommunikation menas att information rörande 

patienten och operationen inte når fram till alla involverade (Lingard et al., 2004). I 

studier har det visat sig att brist på god kommunikation på operationssalen leder till 

ineffektivitet, obehag för patienten, spänning i arbetslaget, förseningar, förlorade 

resurser samt fel i tillvägagångssättet (Awad et al., 2005; Lingard et al., 2005). 

Upphovet till bristande kommunikation kan bero på underliggande faktorer såsom 

system- eller attitydproblem (Awad et al., 2005; Lingard et al., 2004). Enligt Lingard et 

al. (2004) beror den bristande kommunikationen mellan personal på operationssalen på 

brister i samarbetet i arbetslaget. Ofta tas beslut inför operationer utan att all personal är 

närvarande vilket kan leda till irritation. Därför är det bra att använda sig av en 

checklista som hjälpmedel vid kommunikation så att alla i arbetslaget får tydlig och 

klar information om vad som gäller (Lingard el al., 2004). Makary et al. (2007) visade i 

en studie att kommunikation medför att personalen känner sig säkrare på var patienten 

skall opereras. Användning av en checklista har också medfört att anestesi och 

operationspersonal upplevde att samarbetet främjades. 

 

Awad et al. (2005) beskriver i en studie preoperativ kommunikation, som är ett samtal 

mellan vårdpersonal som ska närvara vid operationen. Personalen har då möjlighet att 

vara öppna och rättfram i sin mening. I detta samtal skall relevant information 

diskuteras och ge struktur för gemensam planering för mötet med patienten.  

 

I en studie av Khoshbin, Lingard och Wright (2009) som gjordes på ett barnsjukhus i 

Kanada, noterades att operationer på fel kroppsdel på patienter förekom 1-2 gånger om 

året. Efter införande av två olika typer av samtal preoperativt, förekom inga operationer 

på fel kroppsdel. Detta mycket på grund av att samtalen skedde direkt på morgonen, 

med en genomgång av dagens patienter samt en genomgång precis innan operationen. 
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På så sätt förbättrades kommunikationen i arbetslaget och arbetet blev mer 

patientsäkert. Operationssjuksköterskorna upplevde större öppenhet att reflektera över 

fel som kunde eller hade kunnat uppstå efter att man infört denna rutin. 

 

Mazzocco et al. (2009) beskriver i en observationsstudie från USA, att vid operationer 

då operationslaget hade bristande samarbetsförmåga löpte patienterna högre risk att 

drabbas av komplikationer eller död. Samarbete definierade Mazzocco et al. (2009) 

med att medarbetarna kommunicerade om patienten, operationen samt om det fanns 

några förväntade risker. Det var även viktigt att alla i operationslaget var fokuserade 

och kände att de kunde bidra vid kritiska situationer under operationen. Studien visade 

att det finns en vinning med att ta fram handlingsplaner som är till för att öka 

samarbetsförmågan mellan personal (Mazzocco et al., 2009).  

 

Lingard et al. (2005) beskriver i en pilotstudie där en checklista implementerades på en 

operationsavdelning i Kanada, att personalen upplevde att användningen av checklistan 

gav dem chansen att arbeta och kommunicera som kollegor i en grupp. Det skapade en 

sammanhållning i arbetslaget och en känsla av laganda. Med hjälp av checklistan kunde 

personalen på operationssalen ändra sitt sätt att kommunicera så att patientsäkerheten 

förbättrades även då det var stressigt (Lingard et al., 2005). I en annan studie på ett 

kanadensiskt universitetssjukhus minskade antalet misstag som uppstod på grund av 

otillräcklig information på operationssalen med en tredjedel genom att införa en 

muntlig kommunikation innan operationen, i form av en checklista som utformats på 

kliniken. Med denna genomgång innan operationerna blev arbetet mer patientsäkert. 

Under genomgångarna kunde personal upptäcka uppgifter som ändrats eller ny 

information som framkommit, exempelvis allergi mot ett visst antibiotikum. Denna 

kommunikation var även ett bra träningstillfälle för personalen att samarbeta i 

arbetslaget (Lingard et al., 2008).  

2.6 WHO:s Checklista 

WHO har i sitt arbete tagit flera initiativ regionalt och globalt för säker kirurgisk vård. 

Detta arbete initierades i januari 2007. Syftet med arbetet var att öka den kirurgiska 

säkerheten och minska komplikationer under operationen. En av åtgärderna som 

gjordes var att utforma en metod i tre faser, kallad Checklista, för ökad säkerhet vid 

operationer (WHO, 2008a). 
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WHO:s Checklista skall främja patientsäkerheten för patienter som ska genomgå 

kirurgiska ingrepp. Checklistan har utformats av World Alliance for Patient Safety 

tillsammans med vårdpersonal inom olika kategorier, patienter samt experter för 

patientsäkerhet från hela världen (WHO, 2008a). World Alliance for Patient Safety är 

en allians inom WHO som är till för att öka patientsäkerheten i alla WHO:s 

medlemsstater. Detta görs genom att höja medvetenheten och engagemanget runt 

vårdutvecklingen (World Alliance for Patient Safety, 2008). Syftet med WHO:s 

Checklista är att metoden ska kunna användas på vilken operationsavdelning som helst 

världen över för att stärka kommunikation och samarbete. WHO uppmanar sina 

medlemsstater att använda sig av denna Checklista (WHO, 2008a). 

 

WHO:s Checklista för säkerhet vid operationer är utformad efter en modell av en 

checklista som Boeing tog fram på 1930-talet för piloter då flygningarna blev mer 

komplexa. WHO:s Checklista har visat på att komplikationer har minskat med en 

tredjedel. Med hjälp av WHO:s Checklista beräknas att ungefär 80 000 komplikationer 

kan undvikas per år i England (Singh, 2009; Heynes & Gawande, 2009). 

 

Haynes et al. (2009) genomförde en studie på uppdrag av WHO, och undersökte 

införandet av Checklistan för att förbättra patientsäkerheten på operationsavdelningar. 

Denna Checklista användes på 3955 patienter på åtta olika sjukhus i olika delar av 

världen inom WHO:s region, med varierande ekonomiska förhållanden och 

populationer. WHO:s Checklista användes innan, under och efter operationen på 

operationsavdelningarna. Införandet av WHO:s Checklista på de olika sjukhusen 

resulterade i minskade postoperativa komplikationer samt signifikant färre dödsfall. De 

komplikationer som minskade i antal var postoperativa infektioner i operationssåret, 

oplanerade reoperationer samt lunginflammationer (Haynes et al., 2009).  

 

WHO:s Checklista innehåller tre faser: Förberedelsefasen, Time Out och 

Avslutningsfasen. Checklistan översattes till svenska av Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag, LÖF, när den introducerades i Sverige. Det var Svensk Kirurgisk 

Förening som gav LÖF uppdraget att ta fram denna svenska version (Ahlberg, 2009). 

Checklistan i svensk version finns i sin helhet som bilaga 1 (WHO, 2009). 
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Den första fasen: Förberedelsefasen görs innan anestesiinledningen och består bland 

annat av frågor som man ställer till patienten för att säkerställa patientidentitet, allergier 

och vilket ingrepp som ska göras. Under denna fas är det viktigt att operatören har 

märkt den kroppsdel samt sida som ska opereras.  

 

Den andra fasen: Time Out görs före incisionen. Här presenterar sig personalen på 

operationssalen med namn, yrkestillhörighet och funktion på operationssalen samt att 

patientidentitet och ingrepp bekräftas återigen. Förväntat förlopp av operationen 

genomgås samt förväntade eventuella risker. Om antibiotikaprofylax är given bekräftas 

detta. 

 

Den tredje fasen: Avslutningsfasen görs innan patienten lämnar operationssalen. 

Personalen går bland annat igenom vilket ingrepp som gjorts, att antal dukar och 

instrument stämmer samt att eventuella preparat är märkta.  

 

Enligt upphovsmännen till WHO:s checklista bör det vara en och samma person som 

håller i checklistan genom alla tre faserna. Det är inte av någon större vikt vilken 

yrkeskategori som personen tillhör så länge han/hon befinner sig på operationssalen 

under hela operationsförloppet samt att han/hon respekteras av alla inblandade. 

Checklistan gås igenom punkt för punkt för patientens säkerhet (WHO, 2008a). WHO:s 

Checklista är inte heltäckande för alla specifika operationsverksamheter utan endast 

generellt övergripande. WHO uppmanar användare att anpassa listan till den egna 

klinikens behov (WHO, 2008a).  

 

I detta arbete benämns Checklistan som hela metoden med de tre faserna: 

Förberedelsefasen, Time Out och Avslutningsfasen. Med Time Out menas den andra 

fasen som görs inne på operationssalen innan incisionen (WHO, 2009). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Andelen kirurgiska ingrepp förväntas öka liksom även risken för misstag. WHO har 

arbetat med att öka patientsäkerheten genom en allians; World Alliance for Patient 

Safety. En metod togs fram i syfte att öka patientsäkerheten i perioperativ vård. Denna 

metod är en checklista för säkerhet vid operationer och används i syfte för att öka 

kommunikation och samarbete vilket i sin tur kan leda till säkrare vård. Studier visar att 

de postoperativa komplikationerna minskar med hjälp av denna metod (Heynes et al., 

2009). Många svenska operationsavdelningar har under det senaste året implementerat 

WHO:s Checklista och det är därför intressant att undersöka operationssjuksköterskors 

erfarenheter av denna checklista. 

4 SYFTE 

Att undersöka operationssjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med WHO:s 

Checklista på operationssalen. 

4.1 Frågeställningar 

Vilka erfarenheter beskriver operationssjuksköterskor kring att arbeta med WHO:s 

Checklista? 
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5 METOD 

5.1 Design 

I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts. Kvalitativ metod är en 

forskningsmetod som syftar till att ge kunskap grundad på erfarenhet. Det handlar om 

att skapa en större förståelse för en upplevd händelse (Polit & Beck, 2008). 

Halvstrukturerade intervjuer har genomförts. Den halvstrukturerade intervjun har som 

syfte att ta reda på intervjupersonens erfarenheter av en händelse (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vid en halvstrukturerad intervju ställs öppna frågor där intervjupersonerna 

berättar om sina erfarenheter fritt. En intervjuguide (Bilaga 2) har använts vid 

intervjutillfällena så att syftet i största mån blivit besvarat (Gillham, 2008). 

5.2  Urval 

I denna studie användes ett bekvämlighetsurval och operationssjuksköterskor 

tillfrågades om deltagande. Inklusionskriterium var att de avdelningar som 

operationssjuksköterskorna arbetar på använder sig av WHO:s checklista på 

operationssalen. Bekvämlighetsurval valdes då författarna önskade få respondenter som 

var intresserande, hade erfarenhet av att arbeta med WHO:s Checklista samt ville dela 

med sig av sin erfarenhet och åsikt (Polit, Beck & Hungler, 2001). Studien 

genomfördes på två olika sjukhus i Stockholm, och på en avdelning på respektive 

sjukhus. Avdelningarna samt operationssjuksköterskorna som valdes och tillfrågades 

var kända för författarna. De operationsspecialiteter som förekom på 

operationsavdelningarna var kirurgi, ortopedi, urologi samt öron, näsa, hals. Förfrågan 

gick ut i form av ett brev med forskningspersoninformation till samtliga 

operationssjuksköterskor som arbetade på avdelningarna. Initialt planerades att 

intervjua de fyra första operationssjuksköterskor som anmälde sitt intresse. När 

datainsamlingen påbörjades upptäckte författarna att intervjuerna inte blev så långa som 

beräknat, vilket gjorde att alla de som visat intresse för att vara med i studien 

inkluderades. Sex operationssjuksköterskor ville delta och fem intervjuades, då en föll 

bort på grund av sjukdom vid tiden för datainsamling. Denna studie skall betraktas som 

en pilotstudie enligt Gillham (2008) då endast fem personer intervjuats. 
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5.3 Genomförande 

De medverkande intervjuades en gång var. Korta intervjuer skedde under två veckor i 

mitten av januari 2010. Intervjuerna varade mellan 10 och 15 minuter och genomfördes 

i avskildhet på respondenternas arbetsplats under arbetstid. Vid alla intervjuer var båda 

författarna närvarande. Intervjuerna spelades in på band. Efter intervjuerna 

transkriberades materialet ordagrant. Författarna delade upp intervjuerna mellan sig och 

transkriberade dem. Respondenterna erbjöds möjlighet att läsa och kommentera den 

transkriberade intervjun. Författarna analyserade därefter textmaterialet tillsammans. 

5.4 Analys 

Med hjälp av Lundmans och Hällgren Graneheims (2008) metod gjordes en kvalitativ 

innehållsanalys av materialet. Denna metod är användbar när granskning och tolkning 

av texter ska göras för att kunna urskilja likheter och skillnader (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Vid analys av textmaterialet valdes en induktiv ansats. Vid induktiv 

ansats läses texten noggrant och innehållet som svarar mot syftet får framträda 

förutsättningslöst ur materialet (Elo & Kyngäs, 2008). Den genomförda kvalitativa 

innehållsanalysen fokuserade på att analysera det manifesta innehållet, det vill säga det 

som är synligt och uppenbart i texten (Graneheim & Lundman, 2004).    

 

Genom hela analysprocessen har författarna arbetat tillsammans. Textmaterialet 

testades mot syftet och frågeställning under hela analysens gång. För att få en djupare 

förståelse för helheten lyssnade författarna på de inspelade intervjuerna flera gånger, 

samtidigt som den transkriberade texten lästes, vilket rekommenderas av Graneheim 

och Lundman (2004). Det transkriberade materialet från samtliga fem intervjuer lades 

ihop till en analysenhet i detta arbete. Graneheim och Lundman (2004) menar att den 

valda analysenheten ska vara tillräckligt stor för att en helhet ska kunna ses, utan att 

vara för stor och svårhanterad. Den transkriberade texten i hela analysenheten delades 

in i meningsbärande enheter. Med meningsbärande enheter menas den del av en text 

som hör ihop på grund av sitt innehåll samt svarar på forskningsfrågan (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Texten i dessa enheter kondenserades, det vill säga 

kortades ner, men behöll den viktiga kärnan i informationen. Utifrån de 

meningsbärande enheterna formulerades sedan koder som beskriver innehållet i texten, 

koderna ses som textens etiketter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Koderna 

från alla fem intervjuerna samlades och delades in i subkategorier utifrån framträdande 
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mönster. Varje kod måste passa in i en av subkategorierna, ingen kod får förkastas. 

Koder som har något gemensamt knytes samman i en subkategori. Varje subkategori 

skiljer sig från andra subkategorier inom en kategori, men subkategorierna är 

tillräckligt lika för att höra till samma kategori. Subkategorierna kan vara på olika 

nivåer eller ur olika aspekter. En kategori beskriver innehållet av koder som är 

närbesläktade (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

6 ETISKA ASPEKTER 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien skickades till verksamhetscheferna och 

chefssjuksköterskorna på de två sjukhus där studien utfördes. När dessa godkänt 

studien lämnades forskningspersoninformation till operationssjuksköterskorna på 

operationsavdelningarna. I denna information beskrevs syftet och genomförandet av 

studien (se bilaga 3). Vid frågor och funderingar om undersökningen gavs muntlig 

information vid intervjutillfället, innan intervjun startade. Deltagandet var frivilligt och 

medverkan kunde när som helst utan förklaring avbrytas. All data som insamlats 

behandlades konfidentiellt. När de inspelade intervjuerna var transkriberade och 

analysen var färdig, raderades ljudinspelningarna. Det transkriberade materialet 

avidentifierades avseende deltagarnas identitet, operationsavdelningarnas namn, 

sjukhus och försågs med kodnummer. Kodlistan förvaras endast hos författarna. Det 

transkriberade materialet kommer efter att studien är färdig förvaras hos författarna. 

 

Resultaten redovisas så att personer och enheter ej kan identifieras. Det fanns möjlighet 

för deltagarna att läsa sin transkriberade intervju för att kommentera, ändra eller 

förtydliga materialet om önskan fanns innan resultatanalysen påbörjades. Resultaten i 

studien kommer att återrapporteras till berörda enheter. I denna studie kunde inte någon 

risk för deltagarna ses. Vinsten skulle kunna vara att positiva och negativa erfarenheter 

framkommer tydligt så att användandet av WHO:s Checklista kan revideras eller 

modifieras vid behov. 
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7 RESULTAT 

Operationssjuksköterskorna som intervjuades var alla kvinnor mellan 25 och 55 år och 

operationsavdelningarnas specialiteter var kirurgi, ortopedi, urologi samt öron, näsa, 

halsoperationer. Operationsavdelningarna har använt sig av WHO:s Checklista mellan 

4 - 6 månader vid tiden för intervjuerna.  

 

Ur den transkriberade texten framträdde 5 kategorier, som delades in i 15 

subkategorier. Tabell 1 nedan visar en översikt av kategorier och subkategorier.  

 

Tabell 1: Subkategorier och kategorier. 

Subkategori Kategori 

Ovana vid nya rutiner  

Attityder till Checklistan 

Oförståelse för Checklistans innebörd 

 

Hinder vid användning av Checklistan 

Tidseffektivitet 

Tar tid 

Tidsbrist 

Tidpunkt för time out/avslut 

 

Tid 

Trygghet för patienten 

Trygghet för personalen 

Handlingsberedskap 

 

Trygghet 

Positivt med presentation 

Negativt med presentation 

Presentation av personal på operationssalen 

Anpassa till egen verksamhet 

Situationsanpassning 

Ansvar för att initiera 

 

Förbättringsmöjligheter 

 

Tabell 2 nedan visar på exempel på hur analysarbetet fortskridit med de 

meningsbärande enheterna, kondenseringen, koderna, subkategorier och kategorier. 

Resultatet redovisas nedan samt styrks med citat.  
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Tabell 2: Exempel från innehållsanalysen. 

Meningsbärande 

enhet  

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Så tycker jag att 

förberedelsen är väldigt 

bra. För att man eh man får 

veta saker om patienten 

som man kanske inte hinner 

läsa på i journalen om dom 

viktigaste eh punkterna 

Förberedelsen är 

bra, man får veta 

viktiga saker om 

patienten 

 

Förberedelsen 

ger viktig info 

om patienten 

 

 

Trygghet för 

patienten 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghet 

… det har mer varit en 

trygghet och jag tror att det 

var en ännu mer trygghet 

hade nog varit också 

väldigt glad själv om jag 

hade haft den när jag var ny 

op-syster för det var så 

mycket som jag inte kände 

till, små detaljer… 

… är en trygghet 

speciellt för ny 

personal som inte 

känner till alla små 

detaljer. 

Checklistan ger 

en trygghet för 

ny personal 

 

Trygghet för 

personalen 

 

OK en till positiv sak. När 

jag jobbade på ”klinik” 

operation, så gick kirurgen 

igenom exakt eller Ja i stora 

drag kan man väl säga. På 

ett ungefär hur han skulle 

gå in. Ee och operera. Han 

berättade var han skulle 

lägga snittet, vilka 

strukturer han skulle 

komma åt, om det fanns 

stor blödningsrisk, om han 

är nära några kärl, och då 

kunde man förbereda sig 

med andra sorters 

instrument för att kanske 

förhindra en blödning i rätt 

tid. 

Positivt när kirurgen 

berättade om snittet, 

strukturer, 

blödningsrisk. 

Kunde förbereda 

med instrument och 

förhindra blödning 

 

Kirurgen 

berättar om 

ingreppet och 

risker 

 

Handlingsberedskap  
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7.1 Hinder vid användning av Checklistan 

Under intervjuerna framkom det att respondenterna upplevde vissa hinder vid 

användning av Checklistan, dessa hinder kunde delas in i tre olika aspekter, som bildar 

denna kategoris subkategorier. Subkategorierna är: ovana vid nya rutiner, attityder till 

Checklistan och oförståelse för Checklistans innebörd. Negativa attityder där viss 

personal upplevde att Checklistan var onödig och nya rutiner så som avslutningsfasen i 

slutet av operationen, försvårade arbetet med Checklistan.  Det togs även upp att viss 

personal på operationssalen tycktes sakna förståelse för Checklistans innebörd.  

 

Ovana vid nya rutiner  

Respondenterna upplevde att de ofta glömmer att göra Time out då fokus ligger på 

förberedelserna, detta känns negativt.  

 

… jag glömmer å ta, för jag är så fokuserad på kanske vad jag ska ha för grejer och 

förberedelser så att då och så kommer läkaren in och väntar kanske och då tänker man att han 

ska göra klart det sen så sätter man igång och opererar å så glömmer jag bort å stanna upp och 

säga till om det. (Respondent 3) 

 

Även avslutningsfasen glöms vilket en av respondenterna tror blir bättre då de nya 

rutinerna inarbetats ordentlig med tanke på att WHO:s Checklista nyligen antagits på 

operationsavdelningarna.  

 

Men, just nu här på operation är det så pass nytt att man har inte funnit, eller man har inte hittat  

eh, den hära flytande rytmen  i checklistan och då blir det lite uppstakningar… (Respondent 2) 

 

Attityder till Checklistan 

Det finns en uppfattning bland några av respondenterna att checklistan inte tas på 

allvar. De beskriver att om Checklistan upplevs som onödig eller att personal 

ifrågasätter Checklistan så sprids negativ stämning på operationssalen.  

 

Ja, men vad ska det vara bra för, nä men nu kör vi igång. Ska vi hinna med det där? Ah men nu, 

nu alla känner ju varann vi vet ju vem vi är va nu liksom så, så det är ju klart att man har träffat 

på. Å då blir det ju negativt. För det liksom, det blir som ringar på vattnet så. (Respondent 2) 
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Operationspersonalens inställning har betydelse. Respondenterna upplever att 

operatörerna ofta inte bryr sig om att göra avslutningsfasen utan endast när det uppstått 

något oväntat under operationen.  

 

Jag tror det är jättesvårt att få in en avslutning för dom står och fokuserar på nästa grej och 

skriva preparat och skriva liksom remisser och diktera och kanske hinna käka lunch och kanske 

gå på muggen lite som vi har och dom bara susar ut genom dörren… (Respondent 4) 

 

Oförståelse för Checklistans innebörd 

Respondenterna upplever att personal hakar upp sig på presentationen och glömmer 

bort patienten när det egentliga syftet med WHO:s Checklista är att patientsäkerheten är 

i fokus.  

 

… alla hakat upp sig på ja det är presentationen, presentationen men man glömmer å nämna 

patienten och syftet. (Respondent 2) 

 

Det jag menar är om alla är med och förstår att det är patientsäkerheten som är i fokus att det då 

kanske blir klarare alltså tydligare med checklistan…( Respondent 2) 

7.2 Tid 

Fyra olika aspekter av tid framträdde i materialet: checklistan gör arbetet tidseffektivt, 

att checklistan tar tid att genomföra, att det ibland inte fungerar att genomföra alla faser 

i checklistan på grund av tidsbrist samt att tidpunkten för initiering av checklistan vid 

varje enskild operation har betydelse. Respondenterna tar upp tiden som en erfarenhet 

av betydelse, både att det är tidseffektivt och att det tar extra tid. 

 

Tidseffektivitet 

Respondenten anser att Checklistan främjar kortare narkos och operationstid eftersom 

en instrumentgenomgång skall göras enligt Checklistan medför även detta en tidsvinst.  

 

Att det blir kort operationstid för patienten, kort tid att sova och så vidare, det är det som jag ser 

det positiva (Respondent 1) 
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Tar tid 

Men Checklistan är inte enbart tidseffektiv och sparar tid, vissa delar av Checklistan 

upplevs också ta extra tid. Presentation med namn och yrke är enligt respondenten 

tidskrävande om personalen arbetat mycket tillsammans på salen och känner varandra. 

 

… det här med det tar extra tid innan en operation när alla ska presentera sig med namn och yrke 

och sånt som inte skulle behövas … (Respondent 1) 

 

Tidsbrist 

Respondenterna ansåg att tid till avslutningsfasen är något som saknas, ofta på grund av 

att personal har för mycket andra uppgifter som tar tid och uppmärksamhet samt att 

anestesipersonalen vill väcka patienten så fort som möjligt.  

 

Då måste ju narkosen bromsa lite. De kan ju inte väcka med värdens raketfart som dom faktiskt 

gör, mycket. Utan dom är skyldiga att vänta in operationssköterskan. (Respondent 4) 

 

… vi kanske skulle ha gjort ett avslut ingen har tänkt på det. Det tycker jag, det tycker jag är 

negativt. Att det inte finns nån tid …( Respondent 4) 

 

Tidpunkt för Time out/avslut 

Respondenterna beskrev osäkerhet om när Time out och avlutningsfasen ska göras. 

Respondenterna menade att förberedelserna inför operation bör vara klara innan Time 

out görs, det upplevs ibland att operatören har för bråttom att starta Time out. En 

önskan fanns att operatören tog hänsyn till när Time out görs så att han/hon inte börjar 

innan operationssjuksköterskan är klar med alla förberedelser. Time out som görs efter 

att operatören påbörjat operation upplevs som negativt då operatören är fokuserad på 

ingreppet och inte på Time out.  

 

Ja man säger å hoppsan hallå nu glömde vi allihopa, vi glömde time outen, då kanske det har 

gått, då kanske läkaren har satt sig till rätta, till exempel på en skopi och då kanske han – då tar 

vi det nu - och så kan han börja berätta och medans han skoperar då blir det mest att han, då blir 

det varken hackat eller malet då blir det bara att han sitter och mumlar nånting… 

(Respondent 3) 

 

Respondenterna önskar att avslutningen görs när operatören syr de sista suturerna innan 

operationen är över.  
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7.3 Trygghet 

Tre olika aspekter av trygghet framträdde i materialet: Checklistan ger inte bara 

trygghet för patienten utan personalen fann en trygghet i Checklistan och en 

handlingsberedskap.  

 

Trygghet för patienten 

Respondenterna anser att Checklistan tillför patientsäkerhet. Det som anses positivt är 

att personalen får viktigt information om patienten under förberedelsefasen samt att 

patienten hamnar i fokus.  

 

… sen blir det ju också en fokusering på patienten innan man ska börja det är ju, det är ju därför 

vi är här mummel man får en berättelse om patienten, visst man har läst journalen och så där, 

men att man får … man samlar sig allihopa runt patienten … (Respondent 3) 

 

Trygghet för personalen 

Respondenterna upplever att Checklistan ger en trygghet för personalen, speciellt för ny 

personal som inte kan rutinerna. Genomgång av patient och ingrepp anses som 

värdefullt. Avslutning med sammanfattning av ingreppet beskrivs även det som 

positivt. 

… det har mer varit en trygghet och jag tror att det var en ännu mer trygghet, hade nog varit 

också väldigt glad själv om jag hade haft den när jag var ny op-syster för det var så mycket som 

jag inte kände till, små detaljer…( Respondent 1) 

 

Teamarbete, teamkänsla och gemenskap främjas genom att arbeta med Checklistan 

ansåg respondenterna.   

 

Och att teamarbetet och teamkänslan är sekundär följd av checklistan … (Respondent 2) 

 

Handlingsberedskap 

En positiv erfarenhet som beskrevs av respondenterna är att en genomgång görs samt 

att förväntningar av ingrepp och risker tas upp så att personalen kan känna sig väl 

förberedd och ha handlingsberedskap. 

 

Men det är bra att de går igenom vad de förväntar sig och hur det kommer att gå och hur lång 

tid. Så att alla är med, hur säger man, synkroniserar sig inför operationen (Respondent 5) 
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7.4 Presentation av personal på operationssalen 

Presentation var en erfarenhet som respondenterna ville berätta om i intervjuerna. Det 

framkom tydligt att det var både positivt och negativt med presentation av personal på 

operationssalen. Positivt var att ny personal synliggjordes, men upprepning av 

presentationen upplevdes även som negativ och tjatig när personal känner varandra.  

 

Positivt med presentation  

Presentation av personal på operationssal var positivt enligt respondenterna. De ansåg 

att presentationen synliggjorde nya personer så som studenter och kirurger från andra 

sjukhus på operationssalen. Det medförde även att ny personal både blev sedd och fick 

komma till tals. När alla inte känner varandra är det bra att olika yrkeskategorier lyfts 

fram och presenteras med namn och arbetsuppgift innan ingreppet. 

 

Sen är det bra med nytt folk som står inne på salen kan jag tycka som man INTE vet vilka de är. 

Det ramlar ju in folk, kreti och pleti från gatan. Ibland undrar man vilka är de för tjommar som 

står i vägen o inte presenterar sig och inte säger nånting. Man vet vad det är för folk som rör sig 

där inne. Det tycker jag är bra också. (Respondent 4) 

 

… då synliggör man också studenterna mer, ja, som kanske bara är här i en dag ibland eller nån, 

nån som inte, nån kirurg från ett annat sjukhus som ska lära sig någonting eller nåt, så att man 

tar fram de personerna som kommer nya… (Respondent 1) 

 

Negativt med presentation 

Det som respondenterna ansåg negativt med presentationen var att det blev tjatigt och 

löjligt med presentation inför varje operation om det är samma operationslag hela 

dagen på samma operationssal. Det sågs som en risk att nya namn försvinner i 

presentationshavet.  

 

Ja, jag tycker att det blir lite tjatigt asså samma kirurg på 6 operationer och vi gör ungefär 

samma typ av operationer ja då blir det riktigt tjatigt. ’Hej jag heter och sen bla bla bla ’ och vi 

ska göra 5 skopier. (Respondent 4) 
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7.5 Förbättringsmöjligheter 

Tre synvinklar av förbättringsmöjligheter framträdde ur materialet. Respondenterna 

efterfrågade modifiering av Checklistan så att den anpassas både till situation och 

verksamhet samt en tydlighet i vem som bär ansvaret vid initiering av Checklistan på 

operationssalen. 

 

Anpassa till egen verksamhet 

Anpassning av Checklistan var ett område som flera av respondenterna tog upp. Det 

fanns en önskan om att ändra i Checklistan så att den anpassas till de olika klinikernas 

verksamheter.  

 

… och sen är det liksom relevant vad det är för frågor som är med på checklistan alla frågor 

kanske inte är passande till alla operationer eller så tycker jag. (Respondent 2) 

 

Situationsanpassning 

Respondenterna ansåg att alla frågor som finns på Checklistan inte är relevanta vid alla 

olika operationer utan måste anpassas. Respondenterna menade även att det är av vikt 

att operationslaget tänker på vad som sägs inför vaken patient. 

 

Jag vet inte om det är negativt, men ibland kan jag känna att när man har vakna patienter. Asså 

att patienten ska vara vaken under ingreppet. Jag vet inte om det är så smidigt att gå igenom vad 

vi ska göra för någonting. Det är inte alltid alla patienter som vill höra det, liksom. Så kan man 

väl liksom. Där måste man ha lite känsla för när man kan säga vilka saker.  (Respondent 5)  

 

Ansvar för att initiera  

Respondenterna hade olika uppfattningar om vem som har och vem som bör ha 

ansvaret för att initiera Checklistan på operationssalen. De uppfattningar som framkom 

var att ansvaret ligger hos operatören, men bör ligga på operationssjuksköterskan. En 

annan uppfattning var att ansvaret ligger hos operationssjuksköterskan, men bör ligga 

hos alla i operationslaget.  

 

… det står ju ändå att det ligger på operationssköterskan att starta upp fast egentligen är det klart 

att all ska hjälpas åt egentligen tycker jag … (Respondent 3) 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Trovärdighet  

Trovärdighet handlar om hur väl data och analysprocessen kan appliceras på syftet. 

Resultatets trovärdighet stärks genom beskrivningen i hur analysarbetet fortskridit 

under analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna valde att använda 

sig av Lundman och Hällgren Graneheims (2008) modell av kvalitativ innehållsanalys 

då denna metod är användbar vid tolkning och granskning av texter för att urskilja 

likheter och skillnader i textmaterialet. 

 

Studien är en pilotstudie med syfte att ta reda på operationssjuksköterskors personliga 

erfarenheter av att arbeta med WHO:s Checklista, därför valde författarna att göra 

kvalitativa intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer gjordes med hjälp av en 

intervjuguide för att vara säkra på att få svar på forskningsfrågan (Polit, Beck & 

Hungler, 2001). För att få ett trovärdigt resultat av operationssjuksköterskorna gjordes 

en intervjuguide så att de inte skulle få olika frågor samt följdfrågor. Det kan tänkas att 

resultatet kunde ha fått en bredare och djupare innebörd med andra följdfrågor  

(se bilaga 2). Graneheim och Lundman (2004) menar att om tiden för datainsamling är 

lång förekommer en risk att insamlingen av data inte görs konsekvent. Då tiden för 

datainsamling endast var två veckor samt användandet av en intervjuguide ökar 

studiens pålitlighet.  

 

Inklusionskriterierna för att kunna delta i denna studie var att 

operationssjuksköterskorna arbetade med WHO:s Checklista på operationssalen, vilket 

urvalet uppfyllde. Antalet intervjuade var fem operationssjuksköterskor som frivilligt 

anmälde sitt intresse. Dessa operationssjuksköterskor har olika lång yrkeserfarenhet, 

men ungefär samma tidsram för hur länge de arbetat med WHO:s Checklista vilket är 

mellan 4 – 6 månader. På grund av arbetets begränsade tidsram samt att det är en 

pilotstudie gjordes endast fem intervjuer, vilket enligt Gillham (2008) är ett tillräckligt 

antal vid en pilotstudie. Författarna upplever dock att de fem operationssjuksköterskor 

som intervjuades gav ett tillfredsställande resultat då den transkriberade intervjutexten 

svarade mot syftet. Enligt Polit & Beck (2008) finns en risk för missvisande resultat vid 



 

22 

bekvämlighetsurval av respondenter. Författarna till denna studie kan dock inte se att 

bekvämlighetsurvalet skulle varit ett hinder för resultatet utan snarare en förutsättning 

då det var operationssjuksköterskors erfarenheter som skulle undersökas. Hade studiens 

syfte istället varit att få en så bred uppfattning som möjligt av att arbeta med 

Checklistan så skulle ett strategiskt urval ha gjorts. Då hade respondenter från de olika 

yrkeskategorierna på operationssalen använts. Då författarna med olika förförståelse 

och egna erfarenheter av Checklistan, läst intervjuerna samt gemensamt resonerat sig 

fram med handledare och studiekollegor i analysprocessens olika steg, anser författarna 

att pålitligheten är hög i resultatet för att vara en pilotstudie.  

 

8.1.2 Överförbarhet 

Med överförbarhet menas om resultatet kan appliceras på andra grupper eller 

förhållanden (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Denna studie anser författarna 

vara tillräckligt beskriven i sitt genomförande av metod, urval och innehållsanalys så att 

den är överförbar på andra operationsavdelningar där man använder sig av WHO:s 

Checklista. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) hävdar att det är läsaren som 

avgör om metoden är överförbar vilket även gäller resultatet. 

 

8.1.3 Giltighet 

I detta arbete har ansträngningar gjorts för att förstärka giltigheten. För att giltigheten 

ska kunna bedömas beskrivs analysprocessens steg och detta exemplifieras (tabell 2), 

varje subkategori beskrivs med citat för att det manifesta innehållet ska kunna 

bedömas. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att analysarbete och urval 

skall beskrivas utförligt så att läsaren kan avgöra resultatens giltighet.  

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på operationssjuksköterskors erfarenheter av att 

arbeta med WHO:s Checklista på operationssalen. I resultatet framkom fem kategorier 

tydligt. Författarna har valt att diskutera det som framkom som det viktigaste under 

varje kategori. 
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Hinder vid användning av Checklista 

I resultatet framkom att Checklistan inte togs på allvar av alla och när detta inte gjordes 

spreds negativ stämning på operationssalen. Då det primära syftet med Checklistan är 

att öka patientsäkerheten, varför tas den inte på allvar? Frågan om vilken information 

och utbildning personalen fått vid introduktionen av WHO:s Checklista väcks.  

På de operationsavdelningar där intervjuerna ägt rum har WHO:s Checklista endast 

används mellan 4 till 6 månader. Vilket kan vara en bidragande faktor till att 

Checklistan inte har blivit en inarbetad rutin ännu.  

 

Marjamaa och Kirvelä (2007) och Marjamaa, Vakkuri och Kirvelä (2008) betonar att 

det krävs ett tydligt ledarskap och ett stort mått av laganda med en motiverad personal 

för att kunna genomföra förändringar. Det är viktigt att alla personalkategorier har 

samma uppfattning om ett fenomen för att gemensamt kunna genomföra en förändring 

(Arakelian, Gunningberg & Larsson, 2008). Det krävs även ett stort engagemang av de 

personer som ska introducera förändringarna (Nilsson, Lindberget, Gupta & Vegfors, 

2010). Enligt Ahlberg (2009) fanns ett utbildningspaket med introduktionsmaterial utan 

avgift att beställa för att implementeringen på operationsavdelningarna skulle gå 

smidigt.  

 

Tid 

Respondenterna upplevde att övrig personal på salen gärna ville skynda på och initiera 

Time out eller avslutningen själva, utan att ta hänsyn till om operationssjuksköterskan 

var färdig med sin förberedelse. I vissa fall har Time out och avslutningen glömts.  

Enligt författarna borde det inte bli någon tidsvinst med att skynda på Checklistan 

däremot har resultatet visat på att Time out som görs av operatören samtidigt som han 

opererar inte känns bra och att ingen lyssnar. Detta kan leda till att viktig information 

missas, det i sin tur kan leda till att patientsäkerheten blir försämrad. World Alliance for 

Patient Safety (2008a) betonar att det är viktigt att den person som ansvarar för 

Checklistan ser till att faserna görs när alla arbetslagsmedlemmar är färdiga med sina 

arbetsuppgifter och förberedelser innan nästa steg i Checklistan påbörjas.  

 

Trygghet 

Respondenterna i studien uppgav att Checklistan både gav patienten och dem själva en 

trygghet. Tryggheten för patienten låg i att ingen information av värde gick förlorad.  
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För personalen låg tryggheten i att det fördes en dialog med operatören runt patienten 

och ingreppet, som resulterade i handlingsberedskap som i sin tur ökade 

patientsäkerheten. Detta stämmer väl överens med WHO:s syfte med denna Checklista 

då bättre kommunikation mellan personalen på salen förväntas öka patientsäkerheten 

(World Alliance for Patient Safety, 2008a). Även Nilsson, Lindberget, Gupta och 

Vegfors (2010) menar att bra kommunikation mellan personalen på operationssalen 

leder till förbättrad patientsäkerheten. Khoshbin, Lingard och Wright (2009) 

rapporterade i en studie att vårdpersonalen upplevde att de fick bättre 

handlingsberedskap efter användning av en checklista som ökade kommunikationen på 

operationssalen.  

 

Presentation av personal på operationssalen 

I föreliggande studie framkom att upprepningar av presentationen upplevdes som 

tjatigt, vilket har likheter med resultatet i Nilsson, Lindberget, Gupta och Vegfors 

(2010) studie där det framkom att presentation av personal på operationssalen kändes 

oväsentlig. Positiva aspekter som uttalades av respondenterna i föreliggande studie var 

att presentationen var bra för ny personal då den synliggjorde dem på operationssalen. 

För författarna ses presentationen som en självklar del i ett arbetslag så att det är tydligt 

vem som ansvarar för vad under operationen. Nilsson et al. (2010) anser att även om 

personal på operationssalen känner varandra så uppfyller presentationen ett syfte i form 

av att när en deltagare presenterat sig så känns det inte lika obekvämt att säga till om 

man upptäcker något som kan äventyra patientsäkerheten.  

 

Förbättringsmöjligheter 

I resultatet framkom att respondenterna ansåg att Checklistans frågor inte alltid var 

anpassade efter deras verksamhet. World Alliance for Patient Safety (2008a) 

rekommenderar, och vill motivera alla operationsavdelningar, att utforma och 

modifiera Checklistan så att den passar den egna kliniken.  

Respondenterna beskrev även en osäkerhet i vem som ska initiera Checklistan på 

operationssalen. Enligt World Alliance for Patient Safety (2008a) är det inte av någon 

större vikt vilken yrkeskategori som personen tillhör så länge han/hon befinner sig på 

operationssalen under hela operationsförloppet. Denna person måste dock få allas 

respekt för att Checklistan skall kunna fungera. Författarna frågar sig varför det finns 

en osäkerhet för vem som bär ansvaret? Har klinikerna inte gått ut med tydliga riktlinjer 
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om vem som ska initiera Checklistan på den egna operationsavdelningen? På den ena 

kliniken är uppfattningen att det är operationssjuksköterskan som ansvara för 

Checklistan. Denna operationssjuksköterska uttrycker en önskan om att Checklistan ska 

kunna initieras av alla inne på operationssalen. Författarna anser att 

operationssjuksköterskan borde vara en bra kandidat som ansvarig för Checklistan då 

hon är den som gör sina förberedelser sist innan incisionen och för att Time out inte ska 

kunna påbörjas innan allting är förberett. På en operationsavdelning på ett annat 

sjukhus i Sverige används en steril Checklista så att operationssjuksköterskan lättare 

ska kunna initiera den på operationssalen (Lund, 2010). 

8.3 Slutsats 

Det har visats tydligt i studiens resultat att WHO:s Checklista anses vara ett bra verktyg 

för att öka patientsäkerhet och kommunikation, trots att vissa delar uppfattas som 

onödiga upprepningar. Det är också tydligt att Checklistan kan behöva anpassas till den 

egna kliniken. 

8.4 Klinisk betydelse 

Vid implementeringen av WHO:s Checklista är det viktigt med en tydlig struktur och 

engagemang från ledningen om hur detta ska gå till för att alla ska ta Checklistan på 

allvar. Det ska tydligt framgå vem som bär ansvaret för att initiera Checklistan med de 

tre olika faserna samt när det ska göras. Checklistan bör utvärderas och anpassas efter 

den egna klinikens behov.  

 

Utvärdering av Checklistan bör göras efter en tids användning för att se om och hur den 

behöver anpassas efter den egna kliniken så att WHO:s syfte med Checklistan uppfylls. 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Denna pilotstudie skulle kunna ge plats åt en större studie där man undersöker vad alla 

yrkeskategorier har för erfarenheter angående WHO:s Checklista. Vidare skulle studier 

kunna göras om vilka modifieringar i Checklistan som behöver göras för att den ska 

vara anpassad till den egna kliniken och/eller olika situationer.  
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BILAGOR 

(Bilaga 1) 
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(Bilaga 2) 

INTERVJUGUIDE 

 

 

 

Frågor 

 

Kan du berätta om ett eller flera exempel när du upplevt det positivt att arbeta med 

WHO:s Checklista? 

 

(Följdfråga: Vad var det som du anser var positivt i den situationen?) 

 

Kan du berätta om ett eller flera exempel när du upplevt det negativt att arbeta med 

WHO:s Checklista? 

 

(Följdfråga: Vad var det som du anser var negativt i den situationen?) 
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(Bilaga 3) 

 

  

Forskningspersoninformation  

 
Förfrågan om deltagande i intervjuundersökning 

 

Vi är två studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

operation vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra 

ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats på 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en intervjuundersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: ”Operationssjuksköterskans erfarenheter av att 

arbeta med WHO:s Checklista” 

 

Vi planerar att göra fyra intervjuer i denna studie. Vi vill genom detta brev tillfråga dig 

om du vill delta i denna intervjuundersökning. 

 
Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter och din verksamhetschef har givit tillstånd att 

intervjun får ske under din arbetstid förutsatt att det inte på något sätt påverkar övrigt 

arbete på operationsavdelningen. Vid alla intervjuer kommer vi båda två att närvara, 

intervjuerna kommer genomföras i en ostörd miljö och spelas in på band. Efter 

intervjuerna transkriberas materialet ordagrant och analyseras med kvalitativ 

innehållsanalys. Det kommer att finnas möjlighet att läsa och kommentera den 

transkriberade intervjun om önskan finns.  

 

De frågor som kommer att ställas under intervjun handlar om exempel på positiva 

och/eller negativa erfarenheter av att arbeta med WHO:s Checklista, och om du 

accepterar att delta i denna studie är det bra om du före intervjun förbereder dig genom 

att fundera ut några exempel. 

 

Data kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i vårt examensarbete i en form 

där varken enskilda deltagares svar kan identifieras eller vilken operationsavdelning som 

de intervjuade arbetar på. Resultatet kommer att återrapporteras till berörda 

operationsavdelningar. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan 

förklaring avbryta ditt deltagande.  

 

Studien är etiskt granskad och godkänd av Röda Korsets Högskolas 

granskningsnämnd för empiriska studentarbeten D-nr 28/2009. 
 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 

oss (se kontaktuppgifter nedan).  
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