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SAMMANFATTNING 

Fel i operationssalen kan få stora konsekvenser. Enligt både WHO och Socialstyrelsen är 

kommunikation och koordination den främsta orsaken till vårdskador inom sjukvården. 

Operationsavdelningen är den plats inom sjukvården där flest vårdskador händer och de beror 

ofta på dåligt samarbete i operationslaget. Studier har visat att störst skillnad i uppfattning om 

effektivt samarbete finns hos operationssjuksköterskor och kirurger. Operationssjuksköterskor 

beskriver gott samarbete som när deras arbetsinsats respekteras medan ett gott samarbete för 

kirurger kännetecknas av att ha operationssjuksköterskor som förutser deras behov och följer 

instruktioner. Syftet med denna studie var att undersöka operationssjuksköterskors och kirurgers 

uppfattning om samarbete i operationslaget. Det är en deskriptiv kvantitativ studie baserad på 

datainsamlande genom frågeformulär. Urvalet bestod av 25 operationssjuksköterskor och 42 

kirurger. Den mest påtagliga skillnaden i uppfattning om samarbete mellan 

operationssjuksköterskor och kirurger visade sig i frågan om det är läkaren som ansvarar för 

samordningen. De ansvariga måste bli medvetna om och komma till rätta med de skillnader i 

uppfattning om samarbete som finns mellan kirurger och operationssjuksköterskor för att 

WHO:s checklista och andra interventioner för ökad patientsäkerhet ska kunna få önskad effekt. 

 

Nyckelord: samarbete, operationssjuksköterska, kirurg, kommunikation, patientsäkerhet  



ABSTRACT  

Errors in the operating room (OR) may have major consequences. According to the Swedish 

National Board of Health and Welfare and WHO, communication and coordination are the most 

common cause of harm to patients. Studies in the US have shown that the OR is the most 

common site in hospitals for adverse events to occur. Differences in perceptions of teamwork 

exist in the OR, with physicians rating the teamwork with others as good, and at the same time, 

nurses perceive teamwork as poor. Nurses often describe good collaboration as having their 

work respected, and physicians often describe god collaboration as having nurses who anticipate 

their needs and follow instructions. The aim of this study was to investigate Swedish nurses’ and 

physicians’ perception of teamwork. Operating room personnel, 25 nurses and 42 physicians 

where surveyed using a questionnaire. The most substantial difference where shown in the 

perception of who should be in charge of the team. To increase the likelihood of success when 

implementing the World Health Organization’s Surgical Safety Checklist, leaders should 

anticipate that differences in perception between members of different professions must be 

overcome if teamwork is to be improved. 
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1 INLEDNING 

Fel i operationssalen kan få stora konsekvenser. Kvarglömda operationsdukar, 

operationer utförda på fel sida av kroppen, förväxlingar vid organtransplantationer och 

blodtransfusioner kan vara ett resultat av att kommunikation och samarbete brister. Det 

har i USA gjorts många studier på samarbete i operationslag och hur det påverkar 

patientsäkerheten.  Under vår specialistutbildning till operationssjuksköterskor kom vi i 

kontakt med en studie (Makary et al., 2006a) som visade på stora skillnader i 

uppfattningen om samarbete. Studien visade att den största skillnaden var den mellan 

kirurger och operationssjuksköterskor. Kirurgerna upplevde samarbetet med 

operationssjuksköterskorna som gott eller mycket gott. Dock knappt hälften av 

operationssjuksköterskorna skattade samarbetet med kirurgerna som gott eller mycket 

gott. Att samarbetet kunde upplevas så olika gjorde oss intresserade av att ta reda på 

hur det kan se ut i operationssjukvården i Sverige. 

2 BAKGRUND 

2.1 Patientsäkerhet 

2.1.1 WHO:s patientsäkerhetsarbete  

Patientsäkerhetsarbete är ett omfattande arbete som pågår över hela världen. World 

Health Organization’s (WHO, 2010) uppfattning är att tiotals miljoner människor 

årligen skadas i sjukvården och att en av tio patienter skadas även i högteknologiska 

och välsituerade vårdmiljöer. Den främsta orsaken till vårdskador i västerländsk 

sjukvård enligt WHO är bristande kommunikation och koordination. Dålig 

kommunikation mellan medlemmar i operationslag, dåliga eller obefintliga 

säkerhetsrutiner och postoperativa infektioner har varit bidragande orsaker till dödsfall 

inom sjukvårdsorganisationer. Kärnan i WHO:s patientsäkerhetsarbete består av 

internationella kampanjer som, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, ger 

rekommendationer för en säker vård. Globalt bedriver WHO två 

patientsäkerhetskampanjer, Clean Care is Safer Care som handlar  

om basal handhygien och Safe Surgery Saves Lives. Kampanjen Safe Surgery Saves 

Lives (Säker Kirurgi Räddar Liv) startades av World Alliance for Patient Safety och 

var en del av WHO:s (2010) arbete för att minska antalet komplikationer och dödsfall 
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inom kirurgin. Som ett led i kampanjen har man tagit fram en checklista (The World 

Health Organization Safe Surgery Checklist), en rutin bestående av kontrollfrågor som 

operationslaget tillsammans går igenom före, under och efter operationen. Checklistan 

kom till genom ett samarbete med kirurger, sjuksköterskor, narkosläkare, 

patientsäkerhetsexperter och patienter över hela världen. Målet är att stärka inarbetade 

säkerhetsrutiner och förbättra samarbetet och kommunikationen mellan olika 

yrkesgrupper inom sjukvården 

 

2.1.2 Lag om Patientsäkerhet 

Den första januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen (2010:659) i laga kraft i Sverige. 

Patientsäkerhet är enligt denna lag likställt med skydd mot vårdskada, och vårdgivaren 

är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga vårdskador. Den nya lagen innehåller 

också en definition av vad en vårdskada är: 

 

”Vårdskada är lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 

hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 

hälso- och sjukvården.”  

 

Införandet av den nya patientsäkerhetslagen innebär att vårdgivare har fått ett 

tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och ställer krav på 

att vårdgivare ska arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Syftet med den 

nya patientsäkerhetslagen är enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2011) att 

göra vården säkrare och leda till färre vårdskador och därmed en ökad patientsäkerhet. 

Den som bedriver hälso- och sjukvård är skyldig att göra det som behövs för att 

patienterna inte ska drabbas av en vårdskada. Lagen utgör en grund för att skapa en 

patientsäkerhetskultur, där både personal och patienter deltar i arbetet för ökad 

patientsäkerhet. Hälso- och sjukvården ska bli en mer lärande organisation som 

underlättar för personalen att arbeta säkert. Lagen betonar hur viktigt det är att arbeta 

förebyggande. 
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2.1.3 Förebygga vårdskador 

SKL (2011) bedriver en nationell satsning för att förbättra patientsäkerhetsarbetet. 

Satsningen syftar till ett långsiktigt, systematiskt och uthålligt förbättringsarbete och 

fokuserar kring sex typer av vårdskador som är särskilt vanliga och allvarliga: 

läkemedelsfel i vårdens övergångar, fallskador och trycksår i samband med vård, 

infektioner vid centrala venösa infarter, urininfektioner i samband med vård samt 

postoperativa sårinfektioner. Operationsverksamheten aktualiseras i denna satsning då 

postoperativa sårinfektioner är en av de vårdskador SKL vill undvika genom att 

rekommendera åtgärderna: korrekt antibiotikaprofylax, rutiner för preoperativ 

huddesinfektion och håravkortning, upprätthålla normotermi och registrera 

postoperativa sårinfektioner. Haynes et al., (2009) visade att införandet av WHO:s 

checklista på åtta olika sjukhus världen över (Kanada, Indien, Jordanien, Nya Zeeland, 

Filippinerna, Tanzania, England och USA) har minskat antalet postoperativa 

vårdskador med 36 % . Införandet av checklistan har medfört förändringar både i 

vårdsystem och i operationslagens beteende. Bland annat har postoperativa 

sårinfektioner minskat genom att rätt antibiotika har administreras i rätt tid. Detta 

genom att det är en av punkterna som kommuniceras i checklistans inledande del. 

 

2.2 Kommunikationsbrist ger vårdskador 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är brister i kommunikationen en av de vanligaste 

bakomliggande orsakerna till vårdskador inom sjukvården. I operationssalen är 

kommunikation grunden till gott samarbete (Makary et al., 2006a; Mazzoccos et al., 

2009), och brister i kommunikationen fanns vara den ledande orsaken till operationer 

på fel sida av kroppen och andra vårdskador. Svårigheter att kommunicera väl och 

därmed få ett väl fungerande samarbete kunde enligt Gillespie, Chaboyer, Longbottom 

och Wallis (2009) bero på olika syn på ledarskapet i arbetslaget. Kirurgen såg 

ledarskapet som att ansvara för patientens liv medan operationssjuksköterskan såg 

ledarskapet som att ansvara för rollfördelningen i arbetet. Det vill säga, tar man på sig 

ledarskapet är man också skyldig att fördela ansvaret och rollfördelningen i arbetslaget. 

Enligt Catchpole, Mishra, Handa och McCulloch (2008) är operationsavdelningen den 

plats inom sjukvården där flest vårdskador händer. När arbetslagets medlemmar har 

olika syn på ett bra fungerande samarbete kan det lätt skapa många tillfällen till oklar 

kommunikation och därmed öka antalet vårdskador. Makary et al. (2006a) menar att 
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den traditionella hierarkin inom kirurgin har gjort att kommunikationen försvårats då 

operationssjuksköterskan tvekar att säga emot en kirurg. Hierarkin kan också få 

operationssjuksköterskor att undvika att konfrontera kirurgen med frågor som rör 

patientens behandling eftersom kirurgen förmodas ha mer kunskap om det medicinska 

runt patienten. Enligt Gillespie et al. (2009) har kirurgin alltid varit lite av ett självstyre 

där kirurgen arbetat oberoende av övriga medarbetare. Att få kommunikation och 

samarbete att fungera i en miljö präglad av individualism är svårt men Gillespie et al. 

poängterade också att det individualistiska förhållningssättet lika ofta kunde prägla 

operationssjuksköterskornas förhållningssätt. Makary et al. (2006a) drog slutsatsen att 

skillnaderna i uppfattningen om hur bra samarbetet är, kan vara ett resultat av 

fundamentala och långvariga skillnader mellan operationssjuksköterskor och kirurger 

vad gäller status, auktoritet, genus, utbildning och hur ansvaret för patientens vård ser 

ut.  

2.3 Definitioner av samarbete, team och arbetslag 

Svenska Akademiens Ordbok, (SAOB, 2011) definierar samarbete som att arbeta 

tillsammans med någon eller några för något och ett arbetslag som en grupp som 

arbetar tillsammans och ett team är en mindre grupp som arbetar tillsammans för att 

utföra en bestämd uppgift. Ett team definieras, enligt Manser (2009), som två eller fler 

individer som arbetar tillsammans för att uppnå specificerade och gemensamma mål, 

har uppgiftsspecifik kompetens och specialiserade yrkesroller, arbetar med 

gemensamma resurser och kommunicerar för att kunna koordinera och anpassa sig. 

Arrow, McGrath och Bergdahl (2000) har ytterligare en förklaringsmodell som 

redovisar skillnaderna mellan team och arbetslag; ett team har många uppgifter och 

arbetet pågår under en längre tid och medlemmarna identifierar sig med teamet och ett 

arbetslag arbetar tillsammans under en kort tid med en specificerad uppgift och 

medlemmarna identifierar sig med sin egen yrkesgrupp. De beskriver därmed 

arbetslaget som ett högpresterande team med egenskaper såsom tydlig rollfördelning 

(ledare och följare), observation av arbetsprestation, återkoppling på prestation, aktivt 

stöd till medlemmar, kommunikation, gemensam förståelse för situationen, ömsesidig 

tillit och laganda.  
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2.4 Operationslaget 

Operationslaget består enligt Catchpole et al. (2008) av en unik samling av personer 

med olika yrkesprofessioner som arbetar tillsammans i ett nära samordnat mönster. 

Makary et al. (2006a) beskriver de olika yrkesprofessioner som utgör ett operationslag 

som kirurg, operationssjuksköterska, anestesiolog och anestesisjuksköterska. På 

sjukhus i Sverige är det vanligt att även en undersköterska ingår i operationslaget. 

 

Enligt Högskoleförordningen (1993:100) ska en sjuksköterska med specialistutbildning 

med inriktning mot operationssjukvård ansvara för aseptik, instrumentering, infektions- 

och komplikationsförebyggande åtgärder i samband med behandlingar, undersökningar 

och operationer. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) 

kräver att en läkare med specialistkompetens i kirurgi ska behärska kirurgisk 

patofysiologi, basal kirurgisk teknik, initial traumahandläggning, akuta kirurgiska 

sjukdomar hos vuxna och barn, basal nutritionsbehandling, basal smärtbehandling, 

basal kirurgisk intensivvård och effekter av anestesi. 

 

Till kirurgers och operationssjuksköterskors arbetsuppgifter hör också förmågan att 

kunna arbeta tillsammans. Enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ska en 

operationssjuksköterska kunna visa fördjupad kunskap i planering, ledning och 

samordning av vård och hälsoarbete samt visa förmåga att leda och utvärdera 

omvårdnadsåtgärder. En läkare med specialisttjänstgöring inom kirurgi ska enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) ha en förmåga till 

ledarskap som utmärks av samverkan, öppenhet och dialog med medarbetarna. Enligt 

Socialstyrelsen (2005:12) ska arbetsgivaren säkerställa att det finns rutiner som klargör 

ansvaret för samarbetet kring och planeringen av vården i vårdprocessen och mellan 

yrkesgrupper. 

 

Catchpole et al. (2008) beskriver ett operationslag som en unik och dynamisk 

sammansättning av medarbetare med olika specialiteter och poängterade att hälften av 

alla vårdskador kunde ha undvikits eftersom de inte berodde på teknisk inkompetens 

utan på dåligt samarbete i operationslaget. Även Manser (2009) fann att bristfällig 

koordination i arbetslaget påverkar vårdkvaliteten och patientsäkerheten. 
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2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Att mäta samarbete - SAQ 

Makary et al. (2006a) konstaterade att arbetet med att förbättra patientsäkerheten ökar 

men ville undersöka hur samarbetet uppfattades av respektive medlem i 

operationslaget. I studien ingick operationspersonal från sextio sjukhus i USA. Studien 

visade att det förekom påtagliga skillnader i uppfattningen om hur väl samarbetet 

fungerade i operationssalen. Merparten (88 %) av kirurgerna upplevde samarbetet med 

operationssjuksköterskorna som gott eller mycket gott men knappt hälften (48 %) av 

operationssjuksköterskorna upplevde samarbetet med kirurgerna som gott eller mycket 

gott.  

 

Makary et al. (2006a) använde sig av ett validerat frågeformulär som ursprungligen 

kommer från flygindustrin (Flight Management Attitudes Questionnaire) och som via 

intensivvården har anpassats till operationssjukvården. Författarna anpassade 

frågeformuläret till de förhållanden som råder inom operationssjukvården och skapade 

Safety Attitudes Questionnaire (SAQ). Enligt Makary et al. (2006b) mäter SAQ sex 

faktorer: säkerhetsklimat, arbetstillfredställelse, uppfattning om företagsledningen, 

stressmedvetenhet, arbetsförhållanden och samarbete. Carney, West, Neily, Mills och 

Bagian (2010) beskrev SAQ som ett reliabelt och validerat frågeformulär som mäter 

säkerhetskulturen, samarbetet och kvaliteten på kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonal som arbetar tillsammans. Davenport, Henderson, Mosca, Khuri och 

Mentzer Jr (2007) beskrev SAQ som det frågeformulär som oftast återkommer i studier 

om samarbete relaterat till patientsäkerhet och har idag använts på mer än 500 sjukhus i 

USA.  

 

Davenport et als. (2007) studie visade dock att frågeformulär som SAQ har begränsad 

evidens relaterad till patientsäker vård. I motsats till vad som tidigare publicerats om 

SAQ hävdar författarna att frågeformuläret, i sin befintliga utformning, inte har så 

tydlig koppling till säker vård. I sin studie visade de ett tydligt samband mellan 

samarbete och vårdskador och menar att samarbete är den enda av de sex faktorer som 

SAQ mäter som egentligen har någon påverkan på patientsäkerheten. 
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2.5.2 Skillnader i uppfattning om samarbete 

I dagens läge saknas forskning för att uppnå konsensus i vad som utgör professionellt 

ansvar för patientens vård och säkerhet (Park et al., 2007). Flera författare (Carney et 

al., 2010; Gillespie et al., 2009; Makary et al., 2006a; Manser, 2008; Neily et al., 2010) 

har redovisat att samarbete är en betydelsefull komponent i patiensäkerhetsarbetet och 

framför allt inom högriskområden såsom operationssjukvård. Studier (Carney, Mills, 

Bagian och Weeks 2009; Carney, et al., 2010; Makary et al., 2006a; Mills, Neily och 

Dunn, 2008) har visat att kirurger ofta skattar samarbetet med 

operationssjuksköterskorna högre än vad operationssjuksköterskor skattar samarbetet 

med kirurger. I Mansers (2009) studie bedömde operationslagets medlemmar 

samarbetet som bra trots deras skilda uppfattningar om hur kommunikation och 

samarbete bör vara. Manser menade därför att förståelsen måste öka om vad samarbete 

egentligen är. Mills et al. (2008) resonerade om hur ett gott samarbete egentligen kan 

förekomma i operationslaget trots att operationslagets medlemmar har så olika 

uppfattningar om hur de kommunicerar och samarbetar med varandra. Makary et als. 

(2006a) slutsats var att det finns skillnader i uppfattningen om vad effektivt samarbete 

består av. Studien visade att operationssjuksköterskorna beskriver gott samarbete som 

när deras arbetsinsats respekteras medan ett gott samarbete för kirurger kännetecknas 

av att ha operationssjuksköterskor som förutser deras behov och följer instruktioner. 

Carney, et al. (2010) konstaterar i en studie att ansvariga måste bli medvetna om och 

komma till rätta med de skillnader i uppfattning om samarbete som finns mellan 

kirurger och operationssjuksköterskor. De ansåg detta som nödvändigt om WHO:s 

checklista och andra interventioner för ökad patientsäkerhet ska få en önskad effekt.  
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3 PROBLEMFORMULERING 

WHO har identifierat brister i kommunikationen och i samarbete som den största 

orsaken till vårdskador i västvärlden. Det finns många studier som beskriver samarbetet 

i operationslaget och effekten det har på patientens vård. I och med den nya 

patientsäkerhetslagen fokuserar vården mer på ett aktivt arbete för ökad 

patientsäkerhet. Forskning har visat att det råder stora skillnader i uppfattning om vad 

samarbete innebär. Den mest uppenbara skillnaden i uppfattning om vad samarbete är 

var den mellan kirurger och operationssjuksköterskor. Enligt våra efterforskningar 

saknas dock svenska studier om hur samarbete uppfattas i operationslaget.  

4 SYFTE 

Att undersöka operationssjuksköterskors och kirurgers uppfattning om samarbete i 

operationslaget.  
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5 MATERIAL OCH METOD 

5.1 Design 

Undersökningen är en deskriptiv kvantitativ studie (Polit & Beck, 2008) baserad på 

datainsamlande genom frågeformulär. Frågeformulär är baserat på ett amerikanskt 

instrument, Operating Team Resourse Management Survey (OTRMS) som har 

översatts till svenska och anpassats till studiens syfte av Simulatorcentrum® Karolinska 

Universitetssjukhuset 2010. Frågeformuläret består av två delar. Den första delen består 

av 18 påståenden som respondenterna ska ta ställning till genom att kryssa i ett av sex 

svarsalternativ: Stämmer mycket dåligt, Stämmer ganska dåligt, Neutral, Stämmer 

ganska bra, Stämmer mycket bra och Inte aktuellt. 

 

Den andra delen är en skala där varje respondent ska skatta kvaliteten på sitt samarbete 

och sin kommunikation med operationssjuksköterskor respektive kirurger. Skalan går 

från: Mycket låg, Låg, Adekvat, Hög, Mycket hög till Inte aktuellt. 

 

5.2 Urval 

Studien använder sig av bekvämlighetsprincipen (Polit & Beck, 2008). Urvalet bestod 

av de 25 operationssjuksköterskor med tillsvidareanställning som var i tjänst vid den 

avdelning där författarna har sin anställning. Avdelningen bedömdes också vara 

lämplig för att få ett rimligt antal respondenter då den inte var allt för liten. I urvalet 

ingick också 42 kirurger, de kirurger i tjänst med tillsvidareanställning som arbetar 

tillsammans med ovan nämnda operationssjuksköterskor under tiden för studien.   

 

5.3 Datainsamlingsmetod  

Tillfälle att informera om syftet med undersökningen gavs vid ett personalmöte med 

operationssjuksköterskorna. Vid samma tillfälle delades frågeformuläret ut till de 11 

respondenter som var närvarande. Resterande 14 operationssjuksköterskor blev 

informerade om undersökningen via personalmötesprotokollet samt fick 

frågeformuläret i sitt personliga postfack tillsammans med skriftlig information om 

studien.  
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På kirurgernas sektioner informerades respondenterna om studien i det 

informationsbrev som bifogades till frågeformuläret som lades i deras personliga 

postfack. En verksamhetschef skickade, på eget initiativ, elektronisk post till sin 

berörda personal och informerade om undersökningen.  

 

Samtliga respondenter fick i sitt utskick ett kuvert att lägga ifyllt frågeformulär i samt 

information om var kuvertet skulle lämnas. Kuverten samlades in vid två olika 

tillfällen, efter sju dagar och resterande efter två veckor. Totalt samlades 16 (64 %) av 

25 frågeformulär in från operationssjuksköterskorna och 24 (57 %) av 42 från 

kirurgerna. Vilket motsvarade en förväntad svarsfrekvens med datainsamlingsperiod på 

ca tio dagar enligt Olsson & Sörensen (2007) 

 

5.4 Analys 

Datamaterialets innehåll behandlades för att tydliggöra och underlätta analys (Olsson & 

Sörensen, 2007). Efter genomläsning av frågorna i frågeformulärets första del 

grupperades frågorna efter de områden de berör: Ledarskap, Kommunikation, 

Uppfattningen om sin egen och andras prestation och Psykosocial hälsa. Den andra 

delen av frågeformuläret är deltagarnas skattning av deras eget samarbete och 

kommunikation. Variabler och frekvenser för frågeformulärets bägge delar beräknades 

och redovisas i tabeller och löpande text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  11 

6 ETISKA ASPEKTER 

Efter att studiens projektplan godkänts av Röda Korsets Högskola granskningsnämnd 

distribuerades den, tillsammans med en skriftlig ansökan om att bedriva 

undersökningen, till berörda verksamhetschefer. Efter att undersökningen beviljats 

informerades respondenterna informerades muntligen och skriftligen om 

undersökningen och dess syfte. Deltagandet i studien var frivilligt och resultatet 

behandlades konfidentiellt. Studien skulle kunna vara till nytta för respondenterna då 

studien kan bidra till en ökad medvetenhet om samarbetets betydelse inom 

operationslaget och respondenterna bedömdes inte kunna ta skada av deltagandet. Det 

finns en relation mellan studiens författare och respondenterna då de är anställda på 

samma avdelning. Detta kan ha påverkat respondenternas villighet att medverka i 

studien. Respondenterna var inte bundna att delta i studien och kunde avstå genom att 

inte lämna in frågeformuläret. Respondenterna kan inte identifieras därmed kan heller 

inte de respondenter som valde att inte delta i studien identifieras. Under 

databehandlingsperioden behandlades all data konfidentiellt och frågeformulären 

förvarades inlåsta. Frågeformuläret innehöll inte några personuppgifter och enskilda 

individer kan inte identifieras i studien. Efter avslutad studie förstördes samtliga 

frågeformulär. 
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7 RESULTAT 

Studiens kirurger skattar samarbetet med operationssjuksköterskor något högre än vad 

operationssjuksköterskorna skattar samarbetet med kirurgerna. Den mest påtagliga 

skillnaden i uppfattning om samarbete mellan operationssjuksköterskor och kirurger 

visar sig i frågan om det är läkaren som ansvarar för samordningen. De flesta kirurger 

anser att det är läkaren som ansvarar för att samordningen i operationslaget och 

medarbetarna i omgivningen fungerar, vilket inte operationssjuksköterskorna tycker 

stämmer. 

 

7.1 Demografiska data 

Totalt 67 frågeformulär delades ut under datainsamlingsperioden, 25 till 

operationssjuksköterskor och 42 till kirurger. Det totala bortfallet är 24.  

I studien deltog totalt 16 operationssjuksköterskor och 24 kirurger.  

 

7.2 Uppfattning om samarbete  

7.2.1 Ledarskap 

Att en yngre lagmedlem tar över ledningen över patientarbetet ses inte som något stort 

problem av varken operationssjuksköterskor eller kirurger. Operationssjuksköterskor 

och kirurger är i stort sett överens om att den med störst medicinsk erfarenhet ska fatta 

beslut vid livshotande tillstånd. Likaså råder det enighet om att det inte är läkarens 

medicinska och tekniska skicklighet som gör att operationslaget leds framgångsrikt. 

 

Kirurgerna är i stort sett eniga om att den som leder arbetet ska informera och försäkra 

sig om att övriga har förstått. Nästan hälften av operationssjuksköterskorna delar 

kirurgernas åsikt medan den andra hälften håller med men är inte lika övertygade. 

  

Den mest påtagliga skillnaden i uppfattning om samarbete mellan 

operationssjuksköterskor och kirurger visar sig i frågan om det är läkaren som ansvarar 

för samordningen. De flesta kirurger anser att det är läkaren som ansvarar för att 

samordningen mellan operationslaget och medarbetarna i omgivningen fungerar, vilket 

inte alls operationssjuksköterskorna anser (Tabell 1). 
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Tabell 1 

Operationssjuksköterskornas (opssk n=16) och kirurgernas (kir n=24) 

uppfattningar om ledarskap 

 

Svara på följande påståenden 

för din uppfattning 

 Stämmer 

mycket 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Neutral Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

Inte 

aktuellt 

Den i operationslaget som leder 

en arbetsuppgift ska informera 

de andra om sina planer och 

handlingar och försäkra sig om 

att de förstått informationen och 

att de bekräftat detta. 

opssk   1 7 8  

kir    6 18  

Det är läkaren som ansvarar för 

att samordningen mellan 

operationslaget och 

medarbetarna i omgivningen 

fungerar. 

opssk 5 8 3   
 

 

kir 2 1 4 8 9 
 

 

Om tillgänglig, ska den som har 

störst medicinsk erfarenhet ta 

över ledningen och fatta alla 

beslut vid livshotande tillstånd. 

opssk  2 2 3 9 
 

 

kir  2 2 4 16 
 

 

Framgångsrik ledning av 

operationslaget beror framför 

allt läkarens medicinska och 

tekniska skicklighet.* 

opssk 1 7 6 1 1 
 

 

kir 2 10 7 3 1 
 

 

Under inga som helst 

omständigheter ska en yngre 

lagmedlem överta ledningen av 

patientarbetet. 

opssk 6 5 2 1  
2 

 

kir 4 15 2 2  
1 

 

*En kirurg har inte svarat på frågan. 
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7.2.2 Kommunikation 

Både operationssjuksköterskor och kirurger anser att om läget så tillåter ska 

specialistläkare uppmuntra övriga medlemmar att ställa frågor under pågående 

operation och både operationssjuksköterskor och kirurger uppger också att de ställer 

frågor när det är något som de inte förstår. Operationssjuksköterskor och kirurger är 

överens om att det är bättre att uttrycka en avvikande åsikt än att hålla med de andra i 

operationslaget. Samtidigt anser många av kirurgerna att lagmedlemmar inte ska 

ifrågasätta en överordnads beslut eller handling. Bland operationssjuksköterskorna är 

det nästan lika många som anser att man kan ifrågasätta en överordnad, som anser att 

man inte kan det, men de flesta är neutrala (Tabell 2). 

 

Tabell 2 

Operationssjuksköterskornas (opssk n=16) och kirurgernas (kir n=24) 

uppfattningar om kommunikation 

 

Svara på följande 

påståenden för din 

uppfattning 

 Stämmer 

mycket 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Neutral Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

Inte 

aktuellt 

Om läget så tillåter ska 

specialistläkare uppmuntra 

sjuksköterskor och ST-

läkare att ställa frågor 

under pågående operation 

(eller liknande intervention). 

opssk  2 1 5 8 
 

 

kir    7 17 
 

 

Det är bättre att hålla med 

de andra i operationslaget 

än att uttrycka en avvikande 

åsikt.* 

 

 

opssk 6 5 1 3  
 

 

kir 11 9 4   

 

Lagmedlemmar ska inte 

ifrågasätta en överordnads 

beslut eller handlingar 

under pågående operation 

(eller liknande intervention), 

utom när det hotar 

operationens 

(interventionens) 

säkerhet.** 

opssk  5 7 2 2 

 

kir  5 6 10 2 

 

Jag ställer alltid frågor när 

jag tycker att det är något 

som jag inte förstår. 

opssk 
 

 
1 3 6 6 

 

kir 
 

 
 6 8 10 

 

*En operationssjuksköterska har inte svarat på frågan. **En kirurg har inte svarat på frågan. 
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7.2.3 Uppfattning om sin egen och andras prestation 

Operationssjuksköterskorna och kirurgerna är överens om att riktigt professionell 

personal inte påverkas av sina personliga problem när de arbetar på operationssal. 

Kirurgerna är dock inte helt eniga och det är nästan lika många som inte håller med 

eller är neutrala.  

 

De flesta av operationssjuksköterskorna tycker att deras beslutförmåga är lika bra i 

akuta situationer som i rutinsituationer. Kirurgerna däremot upplever inte sin förmåga 

lika bra i akuta situationer som i rutinsituationer.  

 

Skillnader finns också i upplevelsen av att arbeta med oerfaren eller mindre kompetent 

personal. En stor del av kirurgerna anser att deras prestationsförmåga påverkas men 

operationssjuksköterskorna uppger att de inte upplever någon påverkan på sin 

prestationsförmåga  

 

Kirurger bedömer att deras prestationsförmåga försämras när de är trötta. 

Operationssjuksköterskorna anser inte att deras egen prestation skulle försämras. Båda 

grupperna anser dock att medlemmarna i operationslaget bör vara uppmärksamma på 

varandras trötthetssymtom och uppger att de talar om när deras egen arbetsbelastning 

blir för hög (Tabell 3). 
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Tabell 3 

Operationssjuksköterskornas (opssk n=16) och kirurgernas (kir n=24) 

uppfattningar sin egen och andras prestation 

 

Svara på följande 

påståenden för din 

uppfattning 

 Stämmer 

mycket 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Neutral Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

Inte 

aktuellt 

Jag talar om för de andra i 

operationslaget när min 

arbetsbelastning är (eller 

håller på att bli) för hög. 

opssk 3 3 1 8 1 
 

 

kir 1 6 5 9 2 1 

Medlemmarna i 

operationslaget bör vara 

uppmärksamma på varandras 

trötthets och/eller 

stressymptom. 

opssk  1 2 10 3 
 

 

kir   3 9 12 
 

 

Min prestationsförmåga 

försämras inte i akuta 

situationer även om jag är 

trött. 

opssk 
 

 
2 3 7 4  

kir 5 13 1 4 1 
 

 

Min beslutsförmåga är lika 

bra i akuta situationer som i 

medicinska rutinsituationer. 

opssk 1  5 6 4 
 

 

kir 1 9 8 2 4 
 

 

Min prestationsförmåga 

påverkas inte av att jag 

arbetar med oerfaren eller 

mindre kompetent personal. 

opssk 1  5 6 4 
 

 

kir 6 14 3 1  
 

 

Riktigt professionell personal 

påverkas inte av sina 

personliga problem när de 

arbetar på operationssal. 

opssk 1  4 8 3 
 

 

kir 1 7 7 9  
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7.2.4 Psykosocial hälsa 

När en lagmedlem mår fysiskt eller psykiskt dåligt anser de flesta av kirurgerna att han 

eller hon bör informera de övriga i operationslaget. De flesta av 

operationssjuksköterskorna förhåller sig neutrala till påståendet. Både 

operationssjuksköterskor och kirurger anser att lagmedlemmar bör vara medvetna om 

och lyhörda för varandras personliga problem. De anser också att man ska ta hänsyn till 

varandras personlighet för en effektiv samordning av operationslaget (Tabell 4). 

  

Tabell 4 

Operationssjuksköterskornas (opssk n=16) och kirurgernas (kir n=24) 

uppfattningar om psykosocial hälsa 

 
Svara på följande påståenden 

för din uppfattning 

 Stämmer 

mycket 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Neutral Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

Inte aktuellt 

Vi bör vara medvetna om och 

lyhörda för de andra 

lagmedlemmars personliga 

problem. 

opssk 
 

 

 

 
8 4 2 2 

kir 2 3 7 4 8 
 

 

När en lagmedlem mår fysiskt 

eller psykiskt dåligt före eller 

under ett arbetspass bör hon 

eller han informera de andra i 

operationslaget om detta. 

opssk 1 1 8 5 1  

kir 2 3 5 8 6  

Effektiv samordning av 

operationslaget kräver att 

medlemmarna tar tar hänsyn 

till varandras personligheter.* 

opssk 2  4 5 4 
1 

 

kir  1 7 10 4 
 

 

*Två kirurger har inte svarat på frågan. 
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7.3 Skattning av kvaliteten på samarbete och kommunikation 

Operationssjuksköterskor skattar samarbetet med kirurgerna lägre (Tabell 5) än vad 

kirurgerna skattar samarbetet med operationssjuksköterskorna (Tabell 6). 

 

Operationssjuksköterskorna använder oftast skattningen Mycket hög om samarbetet 

med andra operationssjuksköterskor men skattningen Hög med kirurgerna (Tabell 5). 

Kirurgerna använder oftast skattningen Mycket hög om samarbetet med 

operationssjuksköterskorna men skattningen Hög med andra kirurger (Tabell 6). 

 

 

Tabell 5 

Operationssjuksköterskors (n=16) skattning av samarbete och kommunikation 

 
Använd skalan för att beskriva kvaliteten 

på ditt samarbete och din kommunikation 

med följande personal på 

operationsavdelningen. 

Mycket 

låg 

Låg Adekvat Hög Mycket 

hög 

 Inte 

aktuellt 

Operationssjuksköterskor*    6 9  

Kirurger*   4 6 5  

*En operationssjuksköterska har inte utfört skattningen.  
 

 

 Tabell 6 

Kirurgers (n=24) skattning av samarbete och kommunikation 

 
Använd skalan för att beskriva kvaliteten 

på ditt samarbete och din kommunikation 

med följande personal på 

operationsavdelningen. 

Mycket 

låg 

Låg Adekvat Hög Mycket 

hög 

 Inte 

aktuellt 

Operationssjuksköterskor* **  1  6 5 8  

Kirurger*   1 12 7 1 

*Tre kirurger har inte utfört skattningen. **En kirurg har inte utfört skattning av 

operationssjuksköterskan.  
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Frågeformuläret är baserat på formulär som tidigare använts i Sverige men har i sin 

nuvarande form inte använts och kan därför inte anses som ett reliabelt och validerat 

mätinstrument. Kravet på validitet och reliabilitet ställs inte heller på frågeformulär av 

denna karaktär då det inte är summativt (Polit & Beck, 2008). Frågeformuläret 

innehåller inte några konkreta frågor om samarbete men genom att analysera 

respondenternas förhållande till de olika delar samarbete kan bestå av, kan en djupare 

förståelse för vad samarbete är uppnås och vad det betyder för operationssjuksköterskor 

och kirurger. Frågeformuläret bedömdes därför passa väl mot studiens syfte. Möjligtvis 

är det enstaka frågor vars validitet kan ifrågasättas gällande kopplingen till samarbete 

då många av respondenterna valde svarsalternativet Neutral. Påståenden där grupperna 

redovisar stora skillnader i uppfattning kan tydas som starkt skilda åsikter men det finns 

även en möjlighet att grupperna tolkat innebörden i påståendet på olika sätt. Enligt 

Olsson & Sörensen (2007) har ett bra frågeformulär sällan ett stort internt bortfall. Fem 

respondenter svarade inte på alla frågor. Fyra svarade på alla utom en och en 

respondent svarade på alla utom två. Eftersom det inte var samma fråga som lämnades 

obesvarad, ofrivilligt eller frivilligt, hänvisar vi det bortfallet till andra orsaker än 

frågeformulärets kvalitet.  

  

Respondenterna informerades och frågeformulären distribuerades på olika sätt och 

högst svarsfrekvens hade den grupp av kirurger som inför studien hade fått brev från 

sin verksamhetschef.  Effekten av att träffa och personligen informera 

operationssjuksköterskorna är inte möjlig att bedöma. Om frågeformulären hade varit 

kodade hade vi haft möjlighet att se svarsfrekvensen på de operationssjuksköterskor 

som var närvarande vid mötet. 

 

Av totalt 67 utdelade frågeformulär har vi fått tillbaka 40 vilket ger en svarsfrekvens på 

60 %. Detta motsvarar en förväntad svarsfrekvens med datainsamlingsperiod på ca 10 

dagar enligt Olsson & Sörensen (2007). Den begränsade tidsrymden gjorde att det inte 

var möjligt att skicka ut påminnelser vilket möjligtvis hade kunnat ge en högre 

svarsfrekvens. 
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Att presentera data genom att dela upp frågeformulärets första del i kategorier ger 

resultatet önskvärd överskådlighet. De båda gruppernas uppfattning om samarbete 

redovisas parallellt utan någon beräknad jämförelse. Det totala urvalet är så litet att 

författarna ser begränsade möjligheter att generalisera resultatet på en större population. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Operationssjuksköterskorna skattade samarbetets kvalitet högre med andra 

operationssjuksköterskor än med kirurger. Kirurgerna skattade också kvaliteten på sitt 

samarbete högre med andra kirurger än med operationssjuksköterskorna. Detta kan tyda 

på att operationslagets samarbete inte är av den kvalitet som vore önskvärt då 

yrkesgrupperna upplever att de samarbetar bättre med personer inom den egna 

professionen. 

 

Operationssjuksköterskorna och kirurgerna anser inte att det är läkarens medicinska 

eller tekniska skicklighet som avgör om operationslaget leds framgångsrikt. Burke, 

Salas, Wilson-Donnelly och Priest (2007) konstaterar att experter med olika 

specialiteter blir allt mer förekommande inom sjukvården. De påpekar dock att det är 

alla medlemmars skyldighet att tillsammans skapa ett fungerande samarbete i 

operationslaget och menar att skickliga experter inte med automatik bildar ett arbetslag 

med framgångsrikt samarbete. Awad et al. (2005) konstaterar att tidigare forskning 

kring faktorer som bidrar till framgångsrik kirurgi har koncentrerat sig på patienternas 

riskfaktorer och kirurgers individuella skicklighet. Den här synen inom forskningen har 

gjort att man åsidosätter en rad viktiga faktorer för säkerheten, som kommunikation och 

lagarbete, något som har visat sig vara viktiga faktorer i högrisksituationer.  

 

Alla deltagare i den här studien tycker att det är bra med rak kommunikation och vill att 

det ska finnas möjlighet för operationslagets medlemmar att ställa frågor. I 

operationslagets samarbetsklimat bör finnas utrymme för att uttrycka en avvikande 

åsikt men det råder delade meningar om när det gäller att ifrågasätta en överordnads 

beslut. Många av kirurgerna tyckte att lagmedlemmar inte ska ifrågasätta en 

överordnads beslut eller handling. Operationssjuksköterskornas resultat lutade 

visserligen en aning mot att man kan ifrågasätta men nästan hälften av 

operationssjuksköterskorna valde ändå svarsalternativet Neutral. Vad är det som gör att 
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operationssjuksköterskorna tvekar till att uttrycka en starkare åsikt om påståendet? En 

anledning kan vara (Beyea, 2008) att operationssjuksköterskor tenderar att ha ett mer 

passivt förhållningssätt och hellre avvaktar än ifrågasätter eftersom de utgår från att de 

själva har mindre erfarenhet och kunnande.  

 

Tidigare studier har visat att hierarkin inom vården kan få operationssjuksköterskor att 

undvika att konfrontera kirurgen med frågor som rör patientens behandling eftersom 

kirurgen förmodas ha mer kunskap om det medicinska runt patienten. 

Operationssjuksköterskor är dessutom ovilliga att ta upp något när de bedömer 

samarbetet med kirurgen som dåligt vilket medför en försämrad patientsäkerhet 

(Makary et al., 2006a; Carney et al., 2010). 

 

Störst skillnad i uppfattning om samarbete mellan operationssjuksköterskor och 

kirurger handlade om vem i operationslaget som ansvarar för samordningen. De flesta 

kirurger ansåg att det är läkaren som ansvarar för att samordningen mellan 

operationsslaget och medarbetarna i omgivningen fungerar. Detta var inte 

operationssjuksköterskornas uppfattning. Socialstyrelsen (SOSFS, 2005:12) påtalar att 

arbetsgivaren ska säkerställa att det finns rutiner som klargör ansvaret för samarbetet i 

vårdprocessen och mellan yrkesgrupper. De ansvariga måste bli medvetna om och 

komma till rätta med de skillnader i uppfattning om samarbete som finns mellan 

kirurger och operationssjuksköterskor. Detta för att WHO:s checklista och andra 

interventioner för ökad patientsäkerhet ska kunna få önskad effekt (Carney, et al., 

2010). 

 

Kirurgerna upplever att deras egen prestationsförmåga påverkas av att arbeta med 

oerfaren eller mindre kompetent personal. Det kan tolkas som att kirurgerna i studien 

ställer högre krav på operationslagets sammansättning eftersom det påverkar arbetets 

kvalitet. Det kan betyda att kirurger i större utsträckning är i beroendeställning till 

operationssjuksköterskor. Kirurgerna upplever att deras prestations- och beslutförmåga 

försämras när de är trötta. Det gör däremot inte operationssjuksköterskorna men tycker 

ändå att det är viktigt att alla medlemmar i operationslaget är uppmärksamma på 

varandras trötthetssymtom. De upplever också att deras egen beslutförmåga är lika bra i 

akuta situationer som i medicinska rutinsituationer. Operationssjuksköterskorna i 

studien förefaller ställa orimliga krav på sig själva och sin prestationsförmåga. Finns 
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det en kultur bland operationssjuksköterskor som motsvarar dessa krav? Eller finns det 

en syn på kvinnoarbete i samhället som gör att dessa åsikter kommer fram då de flesta 

operationsjuksköterskor i den här studien är kvinnor?   

 

Forskning har visat (Mazzocco et al., 2009) att samarbete inom operationslaget är 

relaterad till patientsäkerhet. Vårdskador ökar när samarbetet brister och flest 

vårdskador inträffar vid avsaknad av informationsutbyte under operationen och vid 

överrapportering. Tidigare studier (Burke et al., 2007; Catchpole et al. 2008; Gillespie 

et al., 2009; Makary et al., 2006a; Manser, 2009; Mazzocco et al. 2009) visar att 

teamträning förbättrar samarbetet i operationslaget genom att ändra kulturen, förbättra 

kommunikationen och öka professionell förståelse. I en nyligen publicerad studie 

utförd på 130 operationskliniker i USA visar Neily et al. (2010)  att antalet dödsfall 

kunde minskas genom att operationslaget tränades i samarbete.  

 

8.3 Slutsats 

Studiens deltagare uppger att det inte är läkarens medicinska och tekniska skicklighet 

som gör att operationslaget leds framgångsrikt. Att en yngre person tar över ledarskapet 

är operationssjuksköterskorna överens med kirurgerna om att det inte är ett problem. 

Det studiens deltagare dock inte är överens om är vem som i praktiken leder arbetet. 

Studiens mest påtagliga resultat visar att det råder oenighet mellan 

operationssjuksköterskor och kirurger om vem i operationslaget som har ansvaret för 

samordningen. Kirurgerna uppger att det är läkaren som ansvarar för ledningen medan 

operationssjuksköterskorna uppger att det i alla fall inte är läkaren. Studiens kirurger 

skattar också samarbetet med operationssjuksköterskor högre än vad 

operationssjuksköterskorna skattar samarbetet med kirurgerna. Tidigare forskning har 

visat att operationssjuksköterskor och kirurger har stora skillnader i uppfattning om vad 

samarbete är. Den här studien styrker antagandet att skillnader i uppfattning om hur 

samarbete uppfattas också finns i Sverige.  

 



 

  23 

8.4 Klinisk betydelse 

För att vården skall förbättras måste problem först identifieras och kartläggas. Den här 

studien ökar medvetenheten om att det i operationslaget förekommer skillnader i hur 

samarbetet uppfattas och redovisar att ett gott samarbete påverkar vårdens kvalitet.  

 

8.5 Förslag på fortsatt forskning 

Skillnaderna vi fann i upplevelsen av samarbete och kommunikation visar på behovet 

av en gemensam syn. Om operationslagets medlemmar inte uppfattar att det 

förekommer brister i kommunikationen och samarbetet kan de sakna motivation att 

införa förändringar såsom WHO:s checklista.  Forskningen har visat samarbetets 

betydelse för vårdens kvalitet och införandet av den nya patientsäkerhetslagen har 

aktualiserat vikten av att arbeta förebyggande. Det är nu angeläget att fortsätta 

kartlägga uppfattningen om samarbete för att uppnå konsensus om vad som utgör ett 

gott samarbete och därmed stärka operationslagets gemensamma strävan att ge god 

vård.  
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