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SAMMANFATTNING 
  
Bakgrund: WHO:s checklista är avsedd för operationskliniker världen över som vill reducera 

komplikationer i samband med operativa ingrepp. Studier har visat att checklistan inte bara 

förbättrade patientsäkerheten utan också bidrog till bättre teamarbete och kommunikation 

mellan personal. Få studier finns om hur patienter som är vakna under operation påverkas av 

att man använder checklista. Syfte: Syftet med denna pilotstudie var att belysa hur ett antal 

operationssjuksköterskor upplevde att använda checklistan inför vaken patient. Metod: En 

pilotstudie med kvalitativ ansats där datainsamlingen genomfördes i form av 

halvstrukturerade intervjuer med tre operationssjuksköterskor. Det samlade intervjumaterialet 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet: Resultatet presenterades 

utifrån sex kategorier som beskrev hur operationssjuksköterskorna upplevde att använda 

checklistan inför vaken patient; Anpassning, Information, Kommunikation, Obehag, Oro och 

Säkerhet. Slutsats: Operationssjuksköterskorna upplevde säkerheten  i arbetet kring patienten 

som den viktigaste aspekten med att använda checklista. Samtidigt var man dock tveksam till 

att använda den inför vaken patient. Detta beskrevs i form av oro för patienten och en egen 

obehags-känsla. Operationssjuksköterskorna funderade kring möjligheter med förändringar i 

en sådan situation, exempelvis genom information om checklistan preoperativt, att tala tyst 

eller vid sidan om patienten. Inga tydliga förslag gavs om hur checklistan skulle anpassas till 

vaken patient. 

 

Nyckelord: patientsäkerhet, WHO:s checklista, kommunikation och teamarbete, vaken 

patient 
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ABSTRACT 
 
Background: The WHO checklist is intended for operating clinics around the world to reduce 

the number of complications combined with surgery. Studies have shown that the checklist 

not only does improve patient safety but also contributes to better teamwork and 

communication between staff. Little is known how the checklist affects non sedated patients 

undergoing surgery. Aim: The aim of this study was to illustrate how a couple of theatre 

nurses experience the use of checklist in presents of non sedated patient. Method: The study 

hade a qualitative  approach and semistructured interviews were made involving three theatre 

nurses. The collected material was analyzed by content analysis. Result: The result was 

presented six categories describing how the theatre nurses experienced using the checklist in 

presents of non sedated patient; adjustment, information, communication, anxiety, discomfort, 

safety. Conclusions: The theatre nurses experienced safety as the most important issue in 

using the checklist. At the same time  they were doubtful to use it in presents of non sedated 

patients. They described it as a feeling of discomfort and an unpleasant feeling that they felt. 

The theatre nurses suggested that more preoperative information conserning the checklist and 

other adjustments could make it easier to use the checklist in front of non sedated patients. 

However, they gave no specific suggestions how to adjust the checklist to non sedated 

patients. 

 

Keywords: patient safety, WHO checklist, communication and teamwork, awake patient 
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1  INLEDNING 

Miljontals patienter har dött eller skadats globalt i samband med operativa ingrepp i många år. 

Med hjälp av WHO:s checklista för säker kirurgi som föregicks av och testades i en 

världsomfattande studie innan dess lansering, har antalet dödsfall och komplikationer minskat 

signifikant. 

Sen dess har checklistan använts av operationspersonal vid sjukhus och sjukvårdsinrättningar 

i olika länder, så även i Sverige.  

Arbetet med checklistan har resulterat i förbättrad patientsäkerhet och säkrare kirurgi relaterad 

till förbättrad sambarbete och kommunikation mellan de olika medlemmarna i 

operationslagen. 

Checklistan består av ett flertal viktiga säkerhetspunker, exempelvis förväntade riskmoment  

som blodförlust, som operationsteamet ska gå igenom och vara medveten om så att den ska 

uppfylla sin funktion. Förutom checklistans olika säkerhetsmoment är den också indelad i tre 

perioder; förberedelsefasen - innan narkosen inleds, Time Out – efter narkosinledningen och  

före operationsstart och avslutningen – efter narkosen men innan patienten lämnar 

operationssalen.  

Vid en genomgång av den första perioden involveras patienten tills denna sövs. Författaren 

anser dock att det finns nackdelar och saknas rutiner med användningen av checklistan som 

inte beskriver hur man ska förhålla sig till patienter som opereras i lokalanestesi, och som 

också är vaken under period två och tre av checklistgenomgången.  

Problemet uppstod efter att författaren själv upplevde hur en patient blev orolig, när det 

pratades om riskmoment som kändes mycket obehagligt och ville undersöka detta närmare 

genom att belysa hur andra operationssjuksköterskor upplever att använda checklistan inför 

vaken patient. 
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2  BAKGRUND 

 

2.1  Patientsäkerhet 

Enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU, 2008:117) handlar patientsäkerhetsarbete om att 

förhindra att patienter drabbas av skador i samband med vården. Patientsäkerhet anses vara ett 

tvärvetenskapligt kunskapsområde baserad på forskning. För att öka patientsäkerheten krävs 

insatser av olika verksamheter beroende på var risker finns. Det anses att kvalitet och säkerhet 

kräver ett ständigt arbete för att upprätthållas. Enligt SOU är patientsäkerhet en viktig 

kvalitetsdimension för god vårdkvalitet. Det finns organisationer världen över som arbetar 

med att utveckla och förbättra kvalitet och säkerhet i vården (SOU, 2008). 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), 2 a §, fastställs att sjukvård ska bedrivas 

så att den uppfyller kraven på god vård av god kvalitet, god hygienisk standard och att 

patientens behov av trygghet och säkerhet i vården tillgodoses. 

 

Arbetet med patientsäkerhet tog fart under 1990- talet efter den så kallade Harvardstudien på 

80-talet. Harvardstudien väckte stor uppmärksamhet då den visade att mellan 44000 till 98000 

personer dog i USA av skador som uppstod i samband med sjukvård. Liknande 

undersökningar gjordes därefter världen över, så även i Sverige, 2007. Den svenska 

undersökningen visade att upp till 100000 patienter skadas och 3000 avlider varje år till följd 

av vårdskador, bara i Sverige (SOU, 2008). Till exempel granskade Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag (LÖF) 6029 fall av skador som patienter drabbades av inom ortopedisk vård 

och i 56 % av fallen bedömdes skadorna som undvikbara (Öhrn, et al., 2006). 

 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2008) skadas globalt cirka sju miljoner i samband 

med kirugiska ingrepp varav över en miljon dör strax efter en operation. Bara i USA uppstår 

varje år mellan 1500 och 2500 incidenter i samband med kirurgi, antingen opereras fel patient 

eller kroppsdel, varav flest inom ortopedin. 
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2.2  Framtagning av WHO:s checklista 

Världshälsoorganisationen (WHO) startade i oktober 2004 ”World Alliance for Patient 

Safety”-Världsalliansen för patientsäkerhet för att uppmärksamma problemet med 

patientsäkerheten. Dess arbete innebär att hjälpa medlemsländerna att utveckla program och 

policys för att öka patientsäkerheten över hela världen. Enligt WHO genomförs varje år 234 

millioner större operationer världen över, vilket motsvarar en operation/ per tjugofem 

invånare. Enligt WHO förekommer det komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp i 

cirka 3-16 % av fallen i de industrialiserade länderna. Bestående komplikationer eller dödsfall 

beräknas ligga mellan 0,4 till 0,8 %. I utvecklingsländer uppskattas antalet dödsfall i samband 

med kirurgi 5- 10 %. Orsaken till detta  beror på brist på  pengar, utrustning, medicin, med 

mera. WHO anser att komplikationer som postoperativa infektioner, risker med anestesin eller 

oväntat hög blodförlust går att förebygga, i alla fall att begränsa. För att begränsa antalet 

dödsfall påbörjades ett världsövergripande arbete för att öka patientsäkerheten i samband med 

kirurgi.  

En expertgrupp tillsattes som arbetade med utvecklingen av checklistan. Denna bestod i stora 

delar av internationella representanter som bland annat från USA, Europa och Asien.  

Enligt (Ahlberg, 2009) var Svensk Kirurgisk Förening en representant som arbetade  med 

framtagningen av WHO´s checklista. 

Deltagande experter enades om fyra områden där man ansåg att patientsäkerheten skulle 

kunna höjas. Exempel på sådana områden var: förebyggandet av postoperativa 

komplikationer, säker anestesi, tryggare operationslag relaterad till förbättrad kommunikation 

och kvalitetssäkring av kirurgiska tjänster. Arbetet ledde fram till en checklista som skulle 

kunna användas av varje operationslag och som inriktar sig bland annat på att rätt patient/ rätt 

kroppsdel opereras, förhindra oavsiktligt kvarlämnande av kompresser/ instrument, vara 

förberedd för eventuella komplikationer i samband med operationen och framförallt att 

förbättra kommunikationen i operationslaget. Idén  med checklistan var att den skulle lanseras 

i alla av WHO´s medlemländer, och att den skulle kunna användas såväl i rika som i fattiga 

länder. 

Säkerhetschecklistor har sedan länge används  inom flygindustrin och WHO´s checklista 

skulle vara lik i struktur den som används av piloterna inför varje flygning för att underlätta 

att viktiga säkerhetsaspekter bli ihågkomna (Catalano, 2009). 

WHO:s checklista testades innan lanseringen i en världsomfattande studie som genomfördes 

mellan oktober 2007 och september 2008 med 3955 patientfall under 30 dagar på åtta sjukhus, 

i åtta städer i olika delar av världen. Studien visade att tillämpning av checklistan som 
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testades resulterade i att antalet dödsfall sjönk från 1,5% till 0,8% och antalet komplikationer 

minskade från 11% till 7% (Haynes, et al., 2009). 

 

WHO:s checklista är avsedd att fungera som ett verktyg för operationskliniker som vill 

förbättra säkerheten inom verksamheten och reducera antalet dödsfall och komplikationer i 

samband med operativa ingrepp världen över. Det sker genom att följa varje säkerhetsmoment 

på checklistan (WHO, 2008). 

 

Checklistan delar in operationsprocessen i tre perioder som motsvarar tre tidsepisoder i den 

normala arbetsgången vid en operation: period 1- [ förberedelse ] före anestesiinledningen 

period 2 – [ Time Out ] efter anestesiinledning men före operationsstart och period 3 –   

[ Avslutning ] under eller omedelbart efter avslutandet av operationen, men innan patienten 

flyttas från operationssalen (WHO, 2008). 

Förberedelse 

Under denna period kontrolleras och bekräftas patientens identitet, att typ av operation och 

märkt plats för incision är korrekt samt att patienten är informerad om och samtycker till 

ingreppet. 

Detta för att säkerställa att inte fel patient eller kroppsdel opereras. Vidare inhämtas 

information om, genom att fråga patienten själv eller genom att kontrollera i patientjournalen 

om eventuella allergier och överkänslighet och i så fall mot vad som skulle kunna utgöra en 

risk för patienten. 

Patienten ska om möjligt själv bekräfta sin identitet. Om detta inte är möjligt ska, om till 

exempel patienten är ett barn eller oförmogen att tala, en familjemedlem eller förmyndare 

anta denna roll. 

Time Out 

I denna period, precis innan operationsstart, ska patientens namn och identitet bekräftas och 

all närvarande personal inne på operationssalen ska presenterar sig med  namn och funktion. 

Man utför sedan ytterligare kontroller: Vilket ingrepp ska utföras? Vilken typ av incision ska 

användas? Är patienten korrekt upplagd? Är steriliteten och funktion av nödvändig utrustning 

bekräftad? Operations- och narkospersonal och operatören pratar dessutom igenom förväntade 

kritiska moment rörande patienten, till exempel förväntad blodförlust eller anestesiologiska 

problem. 
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Avslutning 

Vid slutet av en operation och innan operatören lämnar operationssalen, reflekterar 

operationsteamet över den utförda operationen. Man går igenom ingreppet, kontrollerar att 

antalet instrument, torkar och nålar stämmer och att eventuella preparat har märkts med 

patientens identitet och namnuppgifter, preparatbeskrivning och eventuella riktmärken. 

Man talar även igenom punkterna för det postoperativa omhändertagandet av patienten och 

reflekterar över vad som kunde ha gjorts/ kan göras bättre vid nästa gång (WHO, 2008). 

 

2.3  Framtagning av LÖF´s checklista 

Efter lanseringen av WHO´s checklista fick Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(LÖF) uppdraget av Svensk Kirurgisk Förening att översätta och anpassa checklistan till 

svenska förhållanden och är den som används på operationsavdelningar i Sverige (Ahlberg, 

2009).  

LÖF:s checklista kan utifrån originalversionen av WHO:s checklista modifieras för att passa 

olika rutiner på operationsavdelningar runt om i landet. De anses vara nödvändigt att göra 

modifieringar för att inkludera redan tillämpade lokala säkerhetsåtgärder. Checklistan ska ses 

som ett minnesstöd för att konsekvent genomföra säkerhetsrutiner som behövs för en riskfri 

operation (Ahlberg, 2009). 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 

och sjukvården (SOSFS, 2005:12) ska varje klinik och verksamhetschef ta fram, fastställa och 

dokumentera rutiner för hur systematiskt kvalitetsarbete kontinuerligt ska kunna bedrivas för 

att förebygga vårdrelaterade skador och förbättra patientsäkerheten.  

Checklistan är ett bra arbetsinstrument och minnestöd för operationslag så att viktiga 

säkerhetsmoment inte går att missa. Den har hittills används av sjuttiotre vårdinrättningar i 

Sverige (Ahlberg, 2009). 

LÖF:s checklista (bilaga 1) är den som används på operationsavdelningen där denna 

pilotstudie genomfördes. 

 

2.4  Kommunikation och teamarbete 

Teamwork och kommunikation är väsentliga beståndsdelar för säker patientomvårdnad 

(WHO, 2008). 

Ineffektiv kommunikation är bidragande faktor till majoriteten av vårdskador som drabbar 

patienter. Brister på exempelvis struktur samt stress, hierarki och osäkerhet försvårar 
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kommunikation men effektiv kommunikation bidrar till att bygga relationer mellan människor 

och överföra information (Wallin & Thor, 2008). 

Enligt Carney, West, Neily, Mills och Bagian (2010) varierar uppfattningen om teamarbete 

och nytta med checklistgenomgång mellan operationssjuksköterskor och kirurger. 

Operationssjuksköterskor och kirurger har olika uppfattningar om vad som är bra 

kommunikation. Olika uppfattningar tros finnas i utbildningsskillnader och definition av 

teamarbete mellan de två yrkesgrupper. Exempelvis önskar operationssjuksköterskor att få 

bekräftelse för sina insatser av kirurgen i arbetet kring patienter medan kirurger vill att man 

ska följa instruktioner. Checklistor har visat sig kunna reducera kommunikationsfel, främja 

och gynna samarbete samt minska oväntade fördröjningar och incidenter i samband med 

operationer (Carney et al., 2010). 

Checklistan kan bidra till bättre  kommunikation genom att skapa öppenhet och uppmuntra 

operationsteam till diskussioner (WHO, 2008).  

Att checklistan inte bidrar till en 100%-ig säkerhet visas i en studie av Lee (2010). 

Lee undersökte kommunikationen under en så kallad ” förlängd kirurgisk Time Out ”, vilket 

innebar att  hela operationslaget fanns samlat för att gemensamt gå igenom checklistan. I 

resultatet framkom att vid gemensam genomgång av checklistan upptäcktes fel på utrustning i 

fyra fall. Resultatet visade också att operationspersonal kände sig tryggare och bättre 

förberedd inför en operation relaterad till upplevd förbättrad kommunikation då genomgången 

av checklistan involverade alla i teamet. Trots detta  hände det att en patient opererades på fel 

sida.  

Nilsson, Lindberget, Gupta och Vegfors (2009) undersökte i en svensk studie 

operationpersonalens uppfattning av checklistan och kom fram till att checklistan inte bara 

bidrog till ökad patientsäkerhet utan också att den stärkte teamandan, gav bra 

inlärningstillfälle för studenter och att operationssjuksköterskorna upplevde att de fick mera 

informationer om patienten som dem annars inte hade fått. 

 Emerton, Pansear och Forrest (2009) påpekar att checklistan bidrar till att minimera 

hierakien, det vill säga alla i ett operationsteam ges möjligheten att tala fritt. Carney et al., 

(2010) menar att hierarki på operationsavdelningar kan hindra operationssjuksköterskor från 

att ställa frågor, ifrågasätta kirurgen eller ta upp punkter kring säkerhet. 

Enligt Lingard et al., (2005) ger användningen av checklistan också kirurgen möjlighet att ge 

de övriga i teamet information som de annars inte haft tillgång till. 

Lingard et al., (2008) visar i en studie hur betydelsefull kommunikation är för att förebygga 

vårdrelaterade skador. I studien granskades kommunikationsbrister som uppstod under 
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operationer. Exempel på kommunikationsbrister var att relevant infomation om patienten gavs 

för sent, markering av kroppsdel som skulle opereras saknades efter huddesinfektion vilket 

fick göras om och orsakade fördröjning. Ett annat exempel var felaktig uppläggning i benstöd 

som fick korrigeras under operationen vilket också orsakade fördröjning som ledde till spänd 

situation mellan operationssjuksköterska och kirurg. Deltagarna i studien, som involverade 

kirurger, operationssjuksköterskor, studenter och narkospersonal, fick vid ett antal operationer 

ha en genomgång av checklistan innan operationsstart och narkos. Studien visade att 

genomgång av checklistan av alla i teamet innan operationsstart bidrog till bättre 

kommunikation och förbättrat samarbetet i personalgruppen, var kostnadseffektivt samt 

halverade antalet kommunikationsfel som upptäcktes. Vid 86 operationer upptäcktes cirka 

fyra fel vid varje operation, felfrekvensen halverades efter införandet av gemensam 

genomgång av checklistan. Exempelvis upptäcktes vid en genomgång av checklistan att en 

patient var allergisk mot en viss sort antibiotika och man bestämde sig då för ett alternativt 

preparat istället.  

 

2.5  Patienter som opereras i lokalanestesi 

Allt fler patienter är vakna när de opereras. Medicinsk och teknisk utveckling och framsteg 

som görs inom anestesin gör att fler patienter kan opereras i lokalanestesi (Mitchell 2008; 

Mauleon, Bengtsson & Ekman, 2007). 

Enligt Mitchell (2009) upplever många patienter oro och ångest i samband med att bli 

opererad i lokalanestesi. Faktorer som tros påverka detta hos patienter är att de kan känna, se 

och höra vad som händer på operationsalen, höra att det diskuteras runt omkring dem samt att 

de upplever brist på information och delaktighet.  

Andra faktorer  kan exempelvis vara stillaliggande på operationsbordet, drapering som täcker 

ansiktet eller hälsoproblem som kontinensbesvär, rörelseinskränkning, hjärtsjukdomar som 

kan göra det svårt för patienter att slapna av under operationen och förstärka ångesten. Att 

kunna göra sig förstådd och att kunna kommunicera med personalen anses som extra viktigt 

för att få nöjdare patienter och undvika komplikationer (Mokashi et al., 2004).  

Mitchell (2009) visade i en studie, som gjordes på 214 patienter, att mer än 70% av 

patienterna uppgav att enbart tanken på att bli opererad i vaket tillstånd utlöste ångest. Mer än 

50 % av deltagarna i denna studie önskade att de hade fått mer information kring operationen. 

Det framkom även att bristfällig information och kommunikation ökade ångestupplevelsen 

hos patienten som kan utverka sig negativt på återhämtningen efteråt. Mitchell (2009) menar 

att oro och ångest hos patienten kunde minskas om en person i operationsteamet enbart skulle 
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ägna sig åt att bistå patienten med information som kretsar kring ingrepp och 

operationsförlopp och påstår att få patienter har kännedom om hur det går till intraoperativt. 

Enligt Högskoleförordningen (SFS, 2006:1053) omfattas operationssjuksköterskans 

kompetensbeskrivning inte bara av att medverka vid operationer, behandlingar och 

undersökningar utan också genom att ge information till patienten. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982), 2 a §, bygger vården på ” respekt för 

patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i 

vård och behandling.” 

Det finns olika sätt att minimera oro och ångest för patienter som opereras i lokalanestesi. 

Ett sätt, enligt Mitchell (2008), är att erbjuda patienten att lyssna på musik vore ett sätt att 

hejda patientens ångest, ett annat genom administrera lugnande medel, sedering eller genom 

att hålla patientens hand. Många studier finns som skriver om den ångetdämpande effekten 

som premedicinering, sedering i samband med operation har (Mitchell, 2003; Martens-

Lobenhoffer, Eisenhardt, Tröger, Röse & Meyer, 2001; Chen et al., 2008; Singh & M, 2005). 

 

Ett annat sätt som tros kan reducera ångestupplevelser hos patienter är att ge patienten 

möjligheten att ställa frågor i det intraoperativa skeendet (Haugen, et al., 2009).    

Leinonen, Leino-Kilpi, Ståhlberg och Lertola (2003) visar att  information om eventuella 

komplikationer i samband med en operation som ges till patienter ofta är otillräckligt 

samtidigt som i studien operationssjuksköterskor är kritiska till att förse patienter med för 

mycket information angående risker och komplikationer i samband med en operation. 

Artikelförfattarna menar dock att patienter vill få veta och få mera information kring detta 

från alla i operationsteamet och framförallt av läkare. Leinonen och Leino-Kilpi (1999) menar 

att kontinuerlig information hjälper patienten minska sin oro.  

 

Att informera patienter om eventuella risker i samband med en operation behöver dock inte 

bara förmedlas av kirurgen, som kanske är för stressad eller oerfaren, utan också av 

specialistsjuksköterskor med kunskap och erfarenhet (Lithner & Zilling, 2000).   

Kopp och Shafer (2000) anser att kommunikation tyder på respekt för patienten och bygger 

upp ett förtroende mellan personal och patient. Dock ska man undvika att tala i alltför 

tekniska termer eftersom patienten då kan uppleva sig som icke delaktig i konversationen, 

vilket kan leda till ökad oro och ångest hos patienten. 

Litet finns undersökt om hur just vakna patienter påverkas vid en genomgång av checklistan. 
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I två studier undersöktes hur genomgång av checklistan påverkade patienter. Man antog att 

det skulle kunna leda till ökade ångestupplevelser hos patienten eller att patienter möjligtvis 

skulle känna sig åsidosatt men kom fram till att detta inte var fallet. Det visade sig att 

checklistan inte ledde till ökad ångest, tvärtom fann den acceptans hos patienter eftersom de 

kände sig tryggare av att höra ett samlat team prata om deras säkerhet (Baroudi, 2009; Lee, 

2010). 

 

3  PROBLEMFORMULERING 

Checklistan är avsedd att användas i det praktiska arbetet på operationsavdelningen. Den 

anses främja patientsäkerheten och kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna, där  

operationsteamet  gemensamt pratar igenom alla säkerhetspunkter i checklistans tre olika 

perioder. Om checklistan främjar kommunikationen mellan personalen på 

operationsavdelningen, hur ser det då ut  mellan personal och vaken patient? 

Kommunikationen med patienten sker under period 1 av checklistan - förberedelsefasen, tills 

narkosen inleds och patienten sövs. Checklistan beskriver dock inte hur man ska förhålla sig 

till patienter som opereras i vaket tillstånd, som är vaken också under period 2 och 3. 

Lindwall och von Post (2008) menar att  perioperativ omvårdnad  bland annat handlar om att 

värna om patientens integritet och delaktighet i den perioperativa vårdprocessen som att 

exempelvis inte tala över patientens huvud. Att arbeta med checklistan är relativt nytt i 

Sverige och rutiner saknas som just handlar om hur man ska förhålla sig när den används   

inför en patient som är vaken under en operation. Författaren konfronterades själv med 

problemet då man pratade om förväntade riskmoment som ledde till att patienten blev orolig. 

Utifrån detta var det angeläget för författaren att belysa hur andra operationssjuksköterskor 

upplevde att använda checklistan inför vaken patient. Dessa upplevelser skulle sedermera 

kunna bidra till en modifiering av checklistan som är anpassad till användning inför vaken 

patient. 

 

4  SYFTE 

Uppsatsens syfte är att belysa hur operationssjuksköterskor upplever att använda  checklistan 

inför  vaken patient. 
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5  METOD 

Denna pilotstudie utgår från en kvalitativ ansats i form av halvstrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ forskning utgår ifrån människors upplevda erfarenheter av en händelse. Målet med 

detta perspektiv är att öka förståelse för en upplevd händelse som den existerar i den verkliga 

världen (Polit & Beck, 2008). Författarens förhoppning är därför att den kvalitativa ansatsen 

kan bidra till att de intervjuade operationssjuksköterskornas berättelser kan komma förbättra 

checklistans tillämpning inför en vaken patient. 

 

5.1  Urval 
Tre operationssjuksköterskor intervjuades i denna studie. Samtliga är anställda  på samma 

operationsavdelning på ett sjukhus i Stockholm regionen där användandet av checklistan är 

implementerad. Samtliga operationssjuksköterskor på avdelningen informerades enskilt 

genom en skriftlig förfrågan om studiens innehåll samt om förutsättningarna för ett 

deltagande (se bilaga 3). De första tre som hade erfarenhet av att använda checklistan inför 

vaken patient och frivilligt ville delta i studien valdes ut. Urvalet av deltagarna skedde 

strategiskt homogent. Enligt Forsberg och Wengström (2008) tillåter strategiskt urval att 

relativt små undersökningsgrupper deltar i en studie genom att välja ut informanter som har 

mycket att berätta om forskningsfrågan. Homogent är lika med likartad och innebär att 

deltagarna tillhör samma subkultur, alltså operationssjuksköterskorna (Holloway & Wheeler, 

2002). Deltagande operationssjuksköterskorna hade olika lång yrkeserfarenhet. Med 

anledning av informanternas erfarenhet inom problemområdet samt av studiens omfattning 

ansåg författaren att tre deltagare var ett tillräckligt urval. 

 

5.2  Datainsamling 

Denna intervjustudie genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer. Att använda sig av 

halvstrukturerade intervjuer hjälper berättaren att tala fritt. Forskaren strävar efter att få 

tillgång till berättarens upplevelser (Polit & Beck, 2008). Intervjuerna inleddes med 

forskningsfrågan som var ställd till samtliga deltagare. Intervjuerna underbyggdes genom att 

ställa i förväg konstruerade frågor till deltagarna med hjälp av en frågeguide (bilaga 2). Att 

ställa i förväg konstruerade frågor ger intervjuaren möjligheten att samla in detaljerade 

informationer för att närmare kunna belysa det som undersöks (Polit & Beck, 2008). 

Intervjuprocessen underbyggdes med följdfrågor (bilaga 2) som ställdes till deltagarna och 

som uppstod under intervjuernas förlopp. Lantz (2007) anser att forskningsfrågan kan 

underbyggas med följdfrågor som gör det möjligt för forskaren att förstärka förståelsen för det 
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som ska belysas. Lantz (2007) menar att följdfrågor inte är planerade i förväg och uppstår ur 

kontexten utifrån forskarens förförståelse för problemområdet. 

 

 Innan intervjuerna påbörjades, informerades deltagarna, både muntligen och skriftligen om 

studiens innehåll (bilaga 3). Intervjuerna genomfördes på en avskild plats, i ett samtalsrum 

utanför men i nära anslutning till operationsavdelningen för att garantera ostördhet och 

deltagarnas anonymitet. Dessutom genomfördes intervjuerna på arbetstid och deltagarna fick 

själva bestämma när det passade bäst. Författaren informerade sin dåvarande handledare på 

operationsavdelningen om avsikten att intervjua kollegor, nämnde dock inga namn eller vilka 

dessa personer var för att bevara deras anonymitet som deltagarna fick både muntlig och 

skriftlig information om. Tiden som avsattes för varje intervju var mellan 30 minuter och 45 

minuter men varade mellan 15 till 30 minuter. Intervjuerna inleddes med frågan: ” Kan du 

beskriva hur du upplever att använda checklistan inför en vaken patient?” 

 

Intervjuerna spelades in på kassettband och transkriberades sedan ordagrant av författaren. 

Varje deltagare erbjöds möjligheten att få en utskrift av transkriberingen av sin intervju. Detta 

för att kunna bli påminda om vad som hade sagts, för att kunna rätta till, lägga till eller ta bort 

(Gillham, 2008) . Ingen av deltagarna tog tillvara denna möjlighet i efterhand. 

 

5.3  Dataanalys   

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att bearbeta det samlade 

intervjumaterialet. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) lämpar sig kvalitativ innehållsanalys för att 

granska och tolka texter som till exempel utskrifter av bandade intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys fokuserar på att identifiera skillnader och likheter i texter för att till exempel 

belysa upplevelser av personer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Induktiv ansats beskrivs som att tolka, skapa mening och förståelse för människans 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). 

Med induktiv ansats menas även att det lämpar sig väl för forskningsområden som är 

outforskade eller där litet om tidigare forskning finns (Elo & Kyngäs, 2007). 

De inspelade intervjuerna transkriberades, vilket innebar att ändra formen från ett muntligt till 

ett skriftligt språk (Kvale & Brinkmann, 2009). Materialet transkriberades ordagrant med 

undantag av upprepningar samt ljud- och mellanord som ”hm” eller ”du vet”. Detta då dessa 

inte tillför meningen eller innehållet något (Gillham, 2008). Personuppgifter om deltagarna, 
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avdelning och inrättning fanns inte med i transkriptionen för att garantera informanternas 

konfidentialitet. 

Innehållsanalysen påbörjades med att författaren läste igenom det transkriberade 

intervjumaterialet för att göra sig bekant med texten för att kunna förstå den i sin helhet. 

Därefter togs meningsbärande enheter ut hur den ursprungliga texten. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) menar att meningsbärande enheter i en text hör ihop genom sitt innehåll 

och sammanhang. Dessa lyftes ut ordagrant för att bevara det ursprungliga innehållet. 

Därefter kondenserades texten, vilket betyder att den kortades ner för att göra den 

lätthanterligt. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att genom kondensering 

bevaras det centrala och väsentliga i en meningsbärande enhet. Efter kondenseringen följde 

abstraktionen där texten förses med koder som överensstämmer med den meningsbärande 

enheten. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är en kod etiketten på en meningsbärande 

enhet som kortfattad beskriver dess innehåll. 

 

Exempel på kodning 

Meningsbärande enhet  > kondenserad meningsbärande enhet > kod 

[ 

 > > 

 

 

 

 > > 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koderna med liknande innebörd sammanfördes till underkategorier. Dessa underkategorier 

sammanfördes sedan till överordnade kategorier som slutligen mynnade ut i sex kategorier:  

Anpassning, Information, kommunikation, Obehag, Oro och Säkerhet. 

tycker jag att man ska 

informera patienten i 

förväg om att vi 

pratar om riskmoment 

Man ska informera 

patienten i förväg om 

att man prata om 

riskmoment 

 

 

 

Informera patienten 

i förväg 

 

För mig är det ju 

viktigt att följa listan 

trots allt..just för 

säkerhetens skull. 

 

Viktigt att följa listan 

för säkerhetens skull 

 

Följa listan för 

säkerhetens skull 

Det känns lite 

obehagligt att just ta 

det när patienten är 

vaken och kan lyssna 

Det känns obehagligt 

när patient är vaken 

och kan lyssna 

Det känns 

obehagligt 
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Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) utgörs kategorier av flera koder med 

liknande innehåll. 

Exempel på kategorisering 

Kod  > Underkategorier  > Kategorier 

 

 > > 

 

 

6  ETISKA ASPEKTER 

En förutsättning för att kunna genomföra intervjuerna var att författaren följde etiska punkter 

som att all insamlad data behandlas konfidentiellt, inhämtningen av informerad samtycke och 

att inga uppgifter lämnas ut som kan härledas till deltagarnas identitet och 

operationsavdelningen där studien genomfördes. Författaren skrev en projektplan för den 

planerade intervjustudien. I den beskrivs kortfattad bakgrund, projektet och genomförandet. 

Projektplanen granskades och godkändes av verksamhetschefen för den berörda enheten. 

Utifrån Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska studentarbeten, tillfrågades 

verksamhetschefen för operationskliniken skriftligen. Denna godkände ett genomförande av 

studien. Operationssjuksköterskorna som intervjuades informerades både skriftligt (bilaga 3) 

och muntligen. Informanterna upplystes om frivilligheten att delta i studien samt att de när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande utan förklaring, att svar/ resultat skulle behandlas 

konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kunde identifieras. 

Deltagarna och verksamhetschefen informerades om att allt samlat material avidentifieras, det 

vill säga att namn, uppgifter om personer, operationsavdelning och sjukhus inte skulle finnas 

med. Innehållet på kassettbanden förstördes efter transkriptionen. Dessutom informerades 

deltagarna om möjligheten att få se det transkriberade materialet, detta för att kunna 

genomföra eventuella ändringar. Det avidentifierade materialet bearbetades av författaren 

under ledning av handledare vid högskolan och redovisades och diskuterades under 

seminarier där kurskamrater och lärare var närvarande.  

 

7  RESULTAT 

Utifrån operationsjusköterskornas berättelser resulterade analysarbetet i sex  

kategorier ( Tabell 1), Anpassning, Information, Kommunikation, Obehag, Oro och Säkerhet 

och beskrivs i löpande text i alfabetisk ordning. Kategorierna presenteras och illustreras med 

Informera patienten i 

förväg 

 

Information före 

 
Information 
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citat från intervjuerna för att förtydliga förståelsen. Tolkningen av resultatet beskrivs av 

författaren under resultatdiskussionen. 

 

7.1  Anpassning 

 En av operationssjuksköterskorna tyckte  att det kändes obehagligt när patienten är vaken och 

kan lyssna. Operationssjuksköterskan upplevde det som problematiskt och tyckte inte att det 

var lämpligt att prata om riskmoment som blodförlust om patienten var vaken.  

 

                      Det känns lite obehagligt att just ta det när patienten är vaken och kan lyssna…  

                      checklistan borde anpassas just ur den synvinkeln..kanske patienten inte ska  

                      opereras i lokalanestesi. 

Jag tycker inte att det är så lämpligt att prata om t.ex blodförlust om patienten 

är vaken (operationssjuksköterskan 1) 

 

Det kom fram att man inte riktigt visste hur en sådan situation kan hanteras. 

Operationssjuksköterskorna föreslog att man kunde dämpa rösten, inte prata för högt eller 

lugna patienten genom att tala om för henne att allting kommer att gå bra. En 

operationssjuksköterska föreslog att man skulle kunna ställa sig vid sidan om och prata om 

riskmoment men detta kanske verkar konstigt ur patientens synvinkel. 

 

                      […] när patienten är vaken under operationen… just när den är vaken 

                      kan man dämpa rösten lite och då tycker jag att man kan prata om  

                      riskmoment som till exempel blodförlust (operationssjuksköterska 1) 

                       […] man ska kanske.. ställa sig vid sidan om och kanske inte prata så 

                       högt.. men det verkar ju också konstigt för patienten om man står och 

                       viskar i ett hörn.. 

                       kan säga blodförlust mer än 500 ml nej, men att man säger att vi inte 

                       förväntar oss någon större blödning.. eller att man säger till patienten 

                       det kommer säkert inte hända.. måste ju ändå låtsas att patienten är där 

                       och det går ju inte att.. det är ett problem (operationssjuksköterska 3) 

 

7.2  Information 

Genom att informera patienten i förväg om att man kommer att gå igenom en checklista, där 

vissa givna punkter som riskmoment ingår anser sjuksköterskorna att man kan minska 
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patienternas oro. Det går ju inte alltid att förebygga riskmoment i samband med en operation 

men däremot att man gör att patienten är mentalt förberedd. Operationssjuksköterskorna 

tyckte att patienten skulle bli informerad  om att dessa punkter handlar om rutinfrågor som 

ska bidra till ökad säkerhet, att prata om riskmoment alltså. Vidare tyckte 

operationssjuksköterskorna att det även var läkarens uppgift att förklara för patienten att vissa 

riskmoment kan uppstå och att hela teamet gemensamt går igenom dessa punkter innan 

operationsstart. En av operationssjuksköterskorna tyckte att patienten skulle förstå meningen 

med checklistan om det skulle komma från kirurgen. 

 

                     […] tycker jag att man ska informera patienten i förväg om att vi pratar om  

                     riskmoment (operationssjuksköterska 1) 

 

Det skulle vara bra om patienten informerades i förväg så att man inte behöver 

hoppa över vissa punkter som riskmoment så att patienten inte ska bli orolig 

[…] tycker att det är doktorns uppgift att i förväg tala om för patienten vilka 

riskmoment som kan uppstå […] att vara mentalt förberedd att detta kan 

uppstår..genom att prata om det innan (operationssjuksköterska 2) 

 

Man kanske kan förbereda patienten och säger när kirurgen kommer och tala 

om för patienten, att nu kommer vi gå igenom en checklista som ska bidra till 

säkerheten så att patienten kanske förstå meningen med det […] det borde ju 

vara enkelt att tala om ..vi har en checklista som vi drar inför varje operation 

och vi kommer att prata hela teamet.. jag tror att patienterna skulle nog förstå 

(operationssjuksköterska 3) 

 

7.3  Kommunikation 

Operationssjuksköterskorna upplevde kommunikationen som viktigt. Det ansågs som viktigt 

att hela teamet finns samlat för att tillsammans gå igenom checklistan. 

Operationssjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att man tar sig tid men att det finns 

kirurger som vill gå igenom checklistan väldigt snabbt. 

 

                          […] man ska följa de punkterna som finns med  på checklistan, vilket är ju 

                          Syfte med det hela att hela teamet samlas och prata igenom allt 

                          ( operationssjuksköterska 3 ) 
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                          […] jag har också märkt att vissa kirurger vill gå igenom checklistan väldigt 

                          snabbt ( operationssjuksköterska 1 ) 

 

7.4  Obehag 

Operationssjuksköterskorna beskrev att det kändes obehagligt att vara medveten om att 

patienten är vaken och kan lyssna på vad de säger. Det upplevdes som problematiskt att prata 

om riskmoment, att behöva tänka på vad och hur man säger något. 

Operationssjuksköterskorna tror också att det måste kännas obehagligt för patienten, utan att 

egentligen veta att det är så, att behöva höra någon prata om riskmoment som till exempel 

blodförlust. 

 

[…] lite jobbigt faktiskt, man måste verkligen tänka på vilket sätt man säger 

något […] Det känns lite problematiskt att prata om riskmoment…tänk dig själv 

att ligga där och någon prata om blodförlust och allt… Patienten kan ju känna 

att det känns obehagligt (operationssjuksköterska 2) 

 

Det känns lite obehagligt att just ta det när patienten är vaken och kan lyssna 

(operationssjuksköterska 1) 

 

7.5  Oro 

Operationssjuksköterskorna tror att patienten kan känna oro när det pratas om riskmoment 

och att detta kan bli extra besvärligt om det handlar om patienter som varit med om mycket. 

Operationssjuksköterskorna uttryckte också oro över att patienten kan fel uppfattning om 

operationssjuksköterskorna då de tror att patienterna kan uppfatta dem som okunniga och inte 

insatta i patientens situation vid genomgång av checklistan. En operationssjuksköterska trodde 

att patienter kan bli oroligare om man går in på detaljer kring operationen. 

 

                      Det känns ju lite, man är orolig vad patienten ska tro om oss […] 

                      men om man har en riktig patient som är mer medveten att den är sjuk och 

                      kanske har..eller varit med om en massa..att den då kanske blir extra orolig  

                      (operationssjuksköterska 3) 

 

                      [...] att man tänka på att patienten är vaken eller att man att man inte går in på      
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                     detaljer..jag tror att patienten kan bli oroligare då  

                      ( operationssjuksköterska 2 ) 

 

Operationssjuksköterskorna vet inte om patienter upplever checklistan som obehagligt men 

det framkom att en operationssjuksköterska upplevde att en patient blev stressad då man 

pratade om riskmoment. 

 

                      […] en gång.. vi pratade just då om riskmoment, om blodförlust.. 

                      och då kände jag att patienten börjar reagera och blir stressad 

                      (operationssjuksköterska 1)  

 

Operationssjuksköterskorna ansåg eller tyckte att patienter borde få rogivande eller sedering 

innan man pratar om riskmoment. 

 

                       […] Sedering anser jag vore bra ( operationssjuksköterska 2 ) 

                      […] patienten ska få rogivande eller sederande innan man sätter igång.. 

                      de flesta får ju lugnande innan de kommer till operationssalen 

                      ( operationssjuksköterska 1 ) 

 

 

7.6  Säkerhet 

Operationssjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att följa listan även om patienterna är 

vakna under operationen. Man ansåg att det handlar om att i första hand utföra säkert arbete 

och att checklistan bidrog till det. Det var viktigt att följa alla säkerhetsaspekter som är del av 

checklistan för att man som sjuksköterska ska kunna göra rätt för sig. Säkerheten ansågs som 

viktigast oavsett om en patient är vaken eller sövd. En av operationssjuksköterskorna drog 

paralleller till flygindustrin genom att påpekar att det inte var något konstigt att använda 

checklistor där. 

 

Det handlar ju om säkert arbete och den hjälper att utföra säkert arbete också 

[…] viktigt att vi följer de säkerhetsrutiner för att jag som sjuksköterska ska 

känna att jag gjort rätt för mig (operationssjuksköterska 1) 
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För mig är det ju viktigt att följa listan trots allt, just för säkerhetens skull 

(operationssjuksköterska 2) 

 

 det är ju inget konstigt att dra en checklista i när man är ute och flyger, eller 

hur..här är nödutgångarna och så (operationssjuksköterska 3)  

                      

8  DISKUSSION 

 

8.1  Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa hur ett antal operationssjuksköterskor upplevde att använda 

checklistan inför vaken patient. Intresset  att skriva om detta väcktes  utifrån att författaren 

själv konfronterades  med problemet, då det pratades vid en genomgång av checklistan om 

förväntad blodförlust som ledde till oro och ångest hos patienten, vilket författaren upplevde 

som mycket obehagligt. 

Studien genomfördes i form av halvstruktuerade intervjuer med tre operationssjuksköterskor 

som frivilligt deltog. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes för att bearbeta det 

insamlade intervjumaterialet.  

Fördelen med kvalitativ innehållsanalys är att den lämpar sig väl för att bearbeta bandade 

intervjutexter, enligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) samt att den kan förmedla nya 

kunskaper och insikter om människors upplevelser (Elo & Kyngäs, 2007). 

Induktiv ansats valdes eftersom inga tidigare studier eller annat material som handlade om 

problemområdet fanns tillgängligt för författaren. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008), lämpar sig induktiv ansats för att analysera texter som baserar på människors 

upplevelser och där det finns lite eller inget alls inom ett visst forskningsområde (Elo & 

Kyngäs, 2007).  

Halvstruktuerade intervjuer används ofta inom kvalitativ forskning (Holloway & Wheeler, 

2002). Intervjuerna genomfördes med hjälp av en egen konstruerad intervjuguide. Enligt 

Holloway och Wheeler (2002) är fördelen med att använda intervjuguide för att erhålla 

liknande svar från samtliga deltagare som deltar i intervjuprocessen samt att mängden 

intervjumaterial avgränsas till skillnad från exempelvis ostruktuerade intervjuer, där stora 

mängder material samlas som kanske är obetydligt för studien. En fördel med att använda sig 

av halvstruktuerade intervjuer är att komplettera med och ställa föjldfrågor. Enligt Lantz 
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(2007) förstärkar föjldfrågor förståelsen för det som ska belysas. Nackdelen är att intervjuaren 

måste välja rätt tillfälle och veta på vilket sätt föjldfrågor ska ställas (Gillham, 2008). 

 

Informanterna var mycket positivt inställda att delta i denna studie, ingen tvekade när de 

tillfrågades och informerades om studien och författaren upplevde att de gärna delade med av 

sina erfarenheter/ upplevelser kring problemområdet trots sparsamt intervjumaterial. 

Intervjuerna genomfördes i ett samtalsrum, utanför operationsavdelningen där det var lugnt 

och fri från störande effekter som kunde ha perverkat interaktionen i intervjuerna. Lokalen 

valdes av författaren men informanterna gavs möjligheten att själv välja lokal, vilket de dock 

avböjde. Valet av lokalen hade betydelse eftersom intervjuerna spelades in med hjälp av 

bärbar diktafon på kassettband, vilket de deltagande operationssjuksköterskorna informerades 

om och godkände. Författaren ansog detta som bästa sättet att genomföra intervjuer på för att 

helt kunna fokusera på intervjupersonen och för att få med allt som sades som kunde ha 

betydelse för resultat. Enligt Holloway & Wheeler (2002) är bandinspelning det bästa sättet 

för att analysera data och underlätta för forskaren att vara helt fokuserad på intervjupersonen. 

Nackdelen med bandspelare kan till exempel vara att de är av dålig kvalitet, slutar fungera 

under själva intervjun eller dålig ljudupptagning på grund av dålig placering så att 

intervjupersonens röst knappt går att höra. Tiden som inplanerades för varje intervju var 

mellan 30 och 45 minuter men varade mellan 15 till 30 minuter. De inspelade intervjuerna 

transkriberades efteråt. Transkribering innebär att ändra formen från ett muntligt till ett 

skriftligt språk för det senare analysarbetet (Kvale & Brinkmann, 2009). Fördelen med att 

transkribera intervjuer är att man ordagrant kan återge det som sades genom att skriva ned. 

Nackdelen med transkriberingar är att det icke verbala språket som hållning, kroppshållning 

eller gester går förlorade, vilket ger utskriften av intervjuerna en annan mening (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Författaren tycker att ett icke verbalt språk, som beskrevs i föregående 

mening, ger intervjumaterialet en högre kvalitet och skulle kanske förenkla analysen och gör 

att resultatet annorlunda. Ett sätt att fånga in det icke verbala språket är filma 

intervjupersoner, i form av videointervjuer (Gillham, 2008). Nackdelen är dock att 

intervjukvalitén inte alls behöver bli som förväntad för att  intervjupersonerna kan känna sig 

obekväma med att bli filmade. 

 

Däremot kunde författaren ha konstruerat frågorna på ett bättre sätt genom att exempelvis 

göra en eller flera testintervjuer för att se om intervjuguiden var tillräckligt utformad. Enligt 

Gillham (2008) så är testintervjuer ett första försök att testa i förväg utformade frågor  innan 
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dessa används i den riktiga intervjun. Fördelen med testintervjuer är att man kan utveckla 

frågor som är mera centrala och produktiva, genomföra justeringar eller genom att ta bort 

överflödiga frågor (Gillham, 2008). En annan fördel med testintervjuer är tidsaspekten. Lantz 

(2007) påpekar att man genom provintervjuer kan testa hur mycket tid som behövs för att göra 

den riktiga intervjun. Gillham (2008) anser att välja intervjufrågor beror på hur avgränsat det 

egna forskningsområde är som ska undersökas.  

Och så hade författaren kunnat ställt fler centrala frågor och/eller fler olika följdfrågor för att 

få informanterna att berätta mer om sina egna upplevelser och erfarenheter för att få mera 

uttömmande svar. Detta kanske hade åstadkommits genom att göra testintervjuer i 

övningssyfte. Och så hade fler operationssjuksköterskor kunnat ha intervjuats för att erhålla 

mera material att arbeta med. Att intervjua kräver övning och färdighet. Att författaren var 

själv under studiens gång samt att det var första gången för författaren att göra en studie, 

gjorde att bara tre intervjuer genomfördes. Författaren bedömer ändå det samlade materialet 

som tillräckligt att arbeta med. 

 

Eftersom studien genomfördes som en del i specialistsjuksköterskeutbildningen till 

operationssjuksköterska valde författaren att intervjua operationssjuksköterskor. För 

författaren var det ingen förutsättning om deltagande operationssjuksköterskor var vana eller 

nya i sin yrkesroll eftersom arbetet med checklistan var nytt för samtliga på den 

operationsavdelningen där pilotstudien genomfördes. I efterhand kunde dock likaså 

anestesisjuksköterskor, undersköterskor eller läkare ingått i studien eftersom checklistan 

inkluderar alla yrkeskategorier i ett operationsteam. Detta kanske hade haft en annan inverkan 

på resultatet genom att få ta del av deras upplevelser och syn på problemet. 

På grund av operationsavdelningens storlek, en känsla av anonymitet bland yrkesgrupperna 

relaterad till stor personalomsättning, författarens roll som specialistsjuksköterskestuderande, 

kan ha påverkat urvalet, det vill säga att enbart operationssjuksköterskor valdes.  

 

8.2  Resultatdiskussion 

 

Anpassning 

Trots att operationssjuksköterskorna framhöll att patientsäkerheten var det viktigaste med 

avseende på användning av checklistan så funderade man över en anpassning när patienter 

opereras i lokalanestesi. Operationssjuksköterskorna tyckte  att det inte var så  lämpligt att 
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prata om vissa punkter, som risker som kan uppstå med tanke på att patienten är vaken. 

Operationssjuksköterskorna kom med några förslag om hur man skulle kunna hantera detta 

som till exempel att tala tyst, ställa sig vid sidan om patienten eller att gå igenom vissa 

punkter innan operationsstart för att inte oroa patienten. Lingard et al., (2005) menar att en 

checklistgenomgång, det vill säga att gå igenom viktiga säkerhetsaspekter som riskmoment, 

innan operationsstart och innan patienten anländer till operationsalen, är bästa alternativet 

eftersom operationsteamet på det sättet inte behöver känna sig stressad över att ha en patient 

som väntar på dem vilket kan leda till checklistgenomgången utförs för snabb eller 

ofullständig. En annan nackdel anses vara att det kan vara svårt att samla alla i 

operationsteamet på plats i god tid. Lee (2010) beskriver i sin studie att viktiga 

säkerhetspunkter som fel på apparater och utrustning kan upptäckas vid en gemensam 

genomgång av checklistan både före och efter inledningen av narkosen och att det går bra 

även med patienter som är vakna vid genomgången av checklistan. 

 

Information 

Att informera patienter i förväg om att man kommer att prata om vissa punkter, som 

eventuella risker som kan uppstå i samband med operationen utgör en del av checklistan och 

är viktigt tycker operationssjuksköterskorna. Det ansågs vara som fördel för patienten om den 

var mental förberedd om att komplikationer kan uppstå under en operation men att det 

förklaras för patienten att det gynnar säkerheten. Enligt en operationssjuksköterska var det 

doktorns ansvar att informera patienten om riskmoment. En annan operationssjuksköterska 

tyckte att patienten skulle förstå meningen med checklistan om det skulle komma från en 

kirurg. I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659), 4§, fastställs att hälso- och sjukvårdspersonal 

är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Med hälso- och sjukvårdspersonal 

menas personer som är legitimerade att utöva hälso- och sjukvårdsyrken, till exempel läkare, 

sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, med mera. Patientsäkerhetslagen säger också att en 

patient ska ges individuellt anpassad information. Författaren tycker inte att det framgår i 

lagen att det enbart är en läkares ansvar att informera patienter om komplikationer och risker i 

samband med operation men håller med om att patienter skulle förstå bättre komplikationer 

eller riskmoment eftersom läkare är djupare insatta i patienters sjukdom, diagnos och 

behandling (Bernat & Peterson, 2006). 

Mitchell (2009) menar att oro och ångest minskar hos en patient om en person i 

operationsteamet skulle bistå patienten med information som kretsar kring ingreppet under 

operationsförloppet.   
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Haugen et al., (2009) menar att ångest hos patienter kan reduceras genom kontinuerlig 

information samt att ge möjligheten att ställa frågor under det intraoperativa skeendet vilket 

bara är möjligt vid lokalnaestesi. 

Enligt Leinonen et al., (2003) ges patienten för lite information om eventuella komplikationer 

i samband med en operation och menar att patienter vill ha mera information kring detta.  

Lithner och Zilling (2000) menar att inte bara läkare utan också specialistsjuksköterskor med 

kunskap och erfarenhet kan informera patienten om komplikationer i samband med en 

operation. 

Inga referenser från tidigare studier hittades av författaren som handlar om hur 

checklistinnehållet kan förmedlas till patienter. Författaren anser att alla i operationsteamet, 

som deltar i patientens operativa omvårdnad, kan berätta om checklistans innehåll eftersom 

checklistgenomgången involverar alla i ett operationslag. 

 

Kommunikation 

En viktig aspekt som framkom i resultatet var kommunikation. Operationssjuksköterskorna 

sade att hela teamet behöver finnas samlat kring checklistan för att gemensamt gå igenom 

den. 

Emerton et al., (2009),  Nilsson et al., (2009) och Lindgard et al., (2008) anser att checklistor 

inte bara bidra till ökad säkerhet utan också till en bättre kommunikation i teamet. Emerton et 

al. beskriver i sin studie att checklistan gör det möjligt att alla i ett operationsteam inkluderas 

att våga tala fritt och påpeka problem som tycks har uppstått vilket i sin tur leda till ökad 

patientsäkerhet. 

En operationssjuksköterska påpekade även att en del kirurger vill gå igenom listan väldigt 

snabbt. Här hade författaren kunnat gå in närmare för att efterfråga om det enbart berodde på 

att en patient var vaken eller om detta berodde på en generell upplevelse.  

Hulbert och Garrett (2009) menar att kirurger kan känna att en genomgång av checklistor 

skulle bromsa operationen. Det framkom att checklistan bidrog att tid sparades in i slutändan 

eftersom vårdpersonalen på operationsavdelningen inte lika ofta behövde lämna 

operationssalen för att till exempel hämta utrustningen. Lee (2010) beskriver i sin artikel att 

fel på utrustningen upptäcktes i förhand som kunde åtgärdas innan den användes på patienten. 

Författaren anser att checklistan inte bara bidrar till ökad säkerhet utan också gör det enklare 

att samarbeta eftersom operationsteamet kommunicerar med varandra och gör det möjligt att 

våga ställa frågor, reflekterar eller pratar om eventuella oklarheter i samband med 

operationen.  
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Obehag 

Det var framförallt operationssjuksköterskorna som upplevde det som obehagligt att prata om 

riskmoment när patienten är vaken och de tyckte det var obehagligt att bli avlyssnade.  

Författaren lyckades ej hitta tidigare studier/ artiklar som handlar om operationssjuk- 

sköterskans obehag i förhållandet till vaken patient för att kunna jämföra med. 

En av operationssjuksköterskorna trodde också att det måste kännas obehagligt för patienten 

utan att egentligen veta om det. Här hade författaren kunnat gå in närmare och frågat 

operationssjuksköterskan om hon varit med om en sådan situation eller varför hon trodde att 

det var så. 

 

Oro 

I resultatet framkom att operationsssjuksköterskorna trodde  att patienter kan känna oro när 

det pratas om riskmoment som kan uppstå i samband med operationen. Inte bara patienten kan 

bli orolig utan en operationssjuksköterska upplevde detta själv då hon beskrev oro över att 

patienten kan fel uppfattning om operationssjuksköterskorna medan man går igenom detaljer 

som riskmoment. En annan operationssjuksköterska upplevde att en patient blev stressad när 

det pratades om riskmoment. Författaren tycker att en checklistgenomgång innebär ju att 

operationsteamet har en konversation med varandra, det vill säga teamet går muntligen 

igenom dess innehåll för att ha chansen att utrymma oklarheter innan operationsstart för att 

göra patientomvårdnaden ännu säkrare. Haugen et al., (2009) undersökte i sin studie 

patienters upplevelser av oro och ångest i samband med att bli opererad under lokalanestesi. 

Av 119 patienter som ingick i hans studie uttryckte tre procent ångest över att behöva lyssna 

till samtal mellan personal medan 10 % kände mindre ångest och 21% kände sig tryggare med 

många av personalen samlade inne på salen. Författaren vill också påpeka att Haugens studie 

inte är kopplad till checklistan utan handlar allmänt om patientupplevelser av lokalanestesi.  

 

Två operationssjuksköterskor tyckte att patienter borde få rogivande eller sedering innan man 

pratar om riskmoment.  

Mitchell (2008) menar att administrera patienten rogivande medel eller sedering är ett sätt att 

hejda ångest och stress hos patienter som opereras i vaket tillstånd. Även Haugen et al., 

(2009) kommenterar att sedering/ rogivande medel kan ha påverkat resultatet i hans studie, 

nämligen att färre patienter upplevde ångets och oro intraoperativt än preoperativt eftersom de 

flesta av patienterna som opererades i lokalanestesi fick lugnande medel innan narkosstart. 

Andra studier visar att rogivande medel eller sedering har ångetsdämpande effekt på patienter 
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som inte bara opereras i lokalanestesi (Singh & M, 2005) utan också på patienter som 

opereras i generell anestesi (Chen, et al., 2008). 

Lee (2010) undersökte i sin studie inte bara operationspersonalens uppfattning av checklistan 

utan också effekten av den på vaken patient. Lee (2010) antog att vid en genomgång av `Time 

Out`, när patienterna var vakna, skulle få dessa att känna ångest. Både barn och vuxna ingick i 

hans studie. Av 60 stycken vuxna, dock oklart om dom var premedicinerade, kunde 65% inte 

komma ihåg någonting, 29% kände sig trygga och för 6% av patienterna spelade det ingen 

roll, när ett ”Time Out” hölls. Lee (2010) skriver dock inget om hur just barnen som ingick i 

studien upplevde detta, inte heller om en eventuell premedicinering kan ha påverkat resultatet. 

 

Inte heller Baroudi (2009) som antog att patienter kanske känna sig åsidosatt vid en 

genomgång av checklistan och kom fram till att det var tvärtom. Det var så att de kände sig 

bättre till mods med hela teamet samlat och höra dom prata om säkerhet.  

 

Säkerhet 

Trots oro för negativa konsekvenser fanns det ingen tvekan om hos 

operationssjuksköterskorna, som deltog i denna pilotstudie, att den ökade säkerheten som 

checklistan för med sig betraktades som viktigast för att de själva skulle känna sig tryggare 

och utföra ett säkert arbete kring patienten. 

 Haynes et al., (2009) testade WHO`s checklista, innan dess lansering, i en världsomfattande  

studie och visade att den  minskade antalet komplikationer och dödsfall hos patienter i 

samband med kirurgiska ingrepp signifikant. Haynes et al., (2009) visar i sin studie  att 

WHO`s checklista borde fungera både i i- och uländer.  

Enligt de intervjuade operationssjuksköterskorna har säkerheten störst betydelse i 

användandet av checklistan så att det ansågs inte spela någon roll om en patient var vaken 

eller sövd. Andra studier visar att checklistor i samband med operativa ingrepp bidrar till ökad 

säkerhet i arbetet kring patienter (Lee, 2010; Emerton et al., 2009; Nilsson et al., 2009; 

Lingard et al., 2008). Trots de positiva resultaten i studien av Haynes et al., (2009) är det svårt 

att undvika att några fel inträffar. Lee (2010) beskriver i en artikel att fel kroppsdel på en 

patient opererades trots att operationslaget gick igenom checklistan, vilket ledde till att 

misstaget inte upptäcktes förrän vid slutet av operationen och korregerades då. Haynes et al. 

(2009) menar att det krävs övning i lagsamarbetet kring checklistan.  
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8.3  Slutsats 

Studiens syfte var att belysa hur ett antal operationssjuksköterskor upplever att använda 

checklistan inför en vaken patient. I resultatet framgår att man tycker att checklistan ska 

användas i vilket fall som helst, även om en patient är vaken under en operation. Säkerheten 

upplevdes av operationssjuksköterskorna som den viktigaste aspekten, för att utföra ett 

säkrare arbete kring patienten och för att känna sig trygga i sin yrkesroll som 

operationssjuksköterska. Trots att säkerhetsaspekten inte ifrågasattes var 

operationssjuksköterskorna tveksamma till att använda checklistan inför vaken patient. Detta 

beskrevs av operationssjuksköterskorna i form av oro för patienten samt en egen 

obehagskänsla som de upplevde i en sådan situation. Operationssjuksköterskorna ansåg att 

checklistan kanske bör anpassas till vaken patient och såg flera möjligheter i en förändring av 

den, exempelvis genom att tala tyst eller vid sidan om. Förbättrad information om checklistan 

till patienten var också något man ansåg behövdes. Trots att operationssjuksköterskorna såg 

möjligheter med en förändring av checklistan lämnades dock inga tydliga förslag om hur detta 

skulle kunna genomföras. 

 

8.4  Förslag på vidare forskning/utveckling 

Förhoppningen är att examensarbetets resultat inte bara ger operationssjuksköterskor utan 

även andra som ingår i ett operationslag som använder sig av checklistan på 

operationsavdelningar en inblick i hur det kan upplevas att använda checklistan inför en vaken 

patient.  

Ingen tidigare forskning inom problemområdet, som handlar om operationssjuksköterskors 

upplevelser med att använda checklistan inför vaken patient fanns tillgängligt, vare sig ur 

internationellt eller svensk perspektiv. Checklistan kan vara olik strukturerad från klinik till 

klinik. Författaren anser detta som anledning att resultatet inte kan bidra till en modifiering av 

checklistan som är anpassad till vaken patient. Författaren anser däremot att 

operationssjuksköterskornas upplevelser om checklistan kan i bästa fall inspirera till vidare 

forskning inom problemområdet. Författaren anser som Ahlberg (2009) att checklistan bör 

anpassas/ modifieras till varje enskilt klinik och verksamhet.  
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Bilaga 2 

 

Inledande fråga: 

 

- Kan du beskriva hur du upplever att använda checklistan inför en vaken patient? 

 

Frågor: 

 

- Hur tycker du att prata om riskmoment som kan uppstå när patienten är vaken? 

 

- Hur tycker du att man ska förhålla sig för att inte oroa patienten men ändock följer 

punkterna på checklistan? 

 

 

Följdfrågor: 

 

- Vad gjorde du då? 

- Varför pratade man inte om riskmoment? 

- Blev patienten lugnare? 
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Bilaga 3 

 
 

 

Deltagarinformation 

 
Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Jag är student 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.  

 

Jag avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Time Out checklista inför en vaken patient. 

 
Området jag önskar studera är: Operationssjusköterskans upplevelser att ha Time Out inför en 

vaken patient. 

 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska 

studentarbeten D-nr 033/2009. 
 

Jag vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående: Hur Du upplever att 

ha Time Out inför en vaken patient. 

 

Intervjun tar ca 30 till 45 minuter. Dina svar/resultat kommer att behandlas anonymt och 

konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 

Du har dessutom möjligheten att få se en utskrift av Din intervju. 

 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Om 

du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att påverka dig .  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad förståelse för detta område. Resultatet ska 

också kunna bidra till att hitta en rutin framöver som är avsedd för just den vakne patienten. 

 

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

nedan).  
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