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 SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Sjukvårdens kostnader ökar, liksom antal vårdtillfällen och vårdtyngd och krav 

finns därför på att effektivisera vården. Samtidigt som vården skall effektiviseras så skall också 

kvaliteten på vården tillgodoses. 

 

Syfte: Att undersöka och beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av arbete på 

effektivitetssal. 

 

Metod: Studien utfördes med en beskrivande kvalitativ ansats och ett ändamålsenligt strategiskt 

urval har använts. Tio operationssjuksköterskor med erfarenhet av att arbeta på effektivitetssal 

fick svara på sex i förväg utformade frågor genom enskilda intervjuer som spelades in på 

ljudband. Datan transkriberades sedan och analyserades genom innehållsanalys, där två 

huvudkategorier och flera underkategorier framkom.  

 

Resultat: Det finns både fördelar och nackdelar med arbetet på effektivitetssal samt också 

erfarenheter som inte kan tolkas som enbart positiva eller negativa. Fördelar var bland annat att 

arbetet var stimulerande, det var bättre teamarbete och bättre kommunikation. Nackdelar var 

bland annat att det av vissa ansågs stressigt och att personalen kunde uppleva sämre kontroll. 

 

Slutsats: På effektivitetssalarna tycks det råda ett högre tempo, som av 

operationssjuksköterskorna kan upplevas som både stimulerande och stressigt och med arbetet 

finns både för- och nackdelar. 

 

Klinisk betydelse: Genom resultatet framkommer vad som redan fungerar bra i arbetet på 

effektivitetssal och även var möjligheter till förbättringar finns, förbättringar som kan göra 

arbetet än mer effektivt. 

 

Nyckelord: Hälso- och sjukvård, effektivitet, operationssjuksköterskor, erfarenhet 

 



ABSTRACT 

Background: Costs of healthcare are increasing and so is the amount of admissions to the 

hospitals as well as the burden of care in the wards, and therefore demands for more efficiency 

in the healthcare system is required. While healthcare needs to become more efficient there is 

also a demand that the quality on healthcare is met.  

 

Aim: To investigate and describe operating room nurses experiences of working in an efficiency 

OR unit.  

 

Method: The study was conducted using a descriptive qualitative approach and a purposeful 

sampling strategy was used. Ten operating room nurses, with experience of working in an 

efficiency OR unit, answered six beforehand designed questions through individual interviews 

that were recorded on audiotape. The data was transcribed and then analyzed by content 

analysis, where two main categories and several sub-categories emerged.  

 

Result: There are advantages and disadvantages of working in an efficiency OR unit and there is 

also some experience that can’t be interpreted as solely positive or negative. Advantages were 

that the work was found stimulating, there was better teamwork and better communication. 

Disadvantages were, among other things, that work could be found stressful by some of the staff 

and staff could also experience loss of control.  

 

Conclusion: It seems to be a faster pace in efficiency OR units, which can be perceived as both 

stimulating and stressful among operating room nurses and there are also both advantages and 

disadvantages with the work.  

 

Clinical relevancy: The result shows what already works well in the efficiency OR units and 

also where opportunities for improvement exist, improvements that could make work more 

efficient. 

 

Keywords: Healthcare, efficiency, operating room nurses, experience  
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INLEDNING 

Kraven på effektivitet i sjukvården ökar och nya arbetsmodeller för att leva upp till 

dessa krav införs (Socialstyrelsen, 2011). På ett sjukhus där vi utfört vår kliniska 

praktik arbetar man efter en modell som kallas för effektivitetsmodellen. Som blivande 

operationssjuksköterskor är vi intresserade av hur operationssjuksköterskor erfar detta 

nya arbetssätt.    
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BAKGRUND 

Hälso- och sjukvården idag  

Hälso- och sjukvården och dess ledning skall enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) vara organiserad på ett sådant sätt att patientsäkerheten förblir hög och 

kvaliteten på vården god. Dessutom skall den också främja kostnadseffektivitet (a.a.). 

Kvaliteten på vården skall ständigt och på ett systematiskt sätt utvecklas liksom tryggas 

(a.a.). I samma lag står det vidare om vårdgarantin, som innebär att de som bor i 

landstinget inom en viss tid är försäkrade primärvårdskontakt samt läkarbesök i 

öppenvården, specialistvårdsbesök och behandlingar. Om detta inte uppfylls skall 

patienten erbjudas vård utanför landstinget utan någon extra kostnad för denne.  

 

Sjukvårdens kostnader ökar och år 2009 var kostnaden för landstingens hälso- och 

sjukvård 213 miljarder kronor. Hälften av detta, 107 miljarder kronor stod den 

specialiserade vården inom somatik för (Socialstyrelsen, 2011). Under de senaste åren 

har antal vårddagar inom den slutna vården varit i det närmaste konstanta. Däremot så 

har antal vårdtillfällen ökat och detta med mer än fem procent. Även vårdtyngden har 

ökat fram tills 2009 när mätningen utfördes (a.a.). Vårdgarantin i dess nuvarande form 

infördes 2005 och hanterar bland annat behandlingar inom specialistvården. I 

överenskommelse mellan landsting, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 

staten så får landstingen om de uppnår särskilt uppsatta mål ett tillskott av resurser. 

Denna överenskommelse kallas också för kömiljarden (a.a.). Riksdagen har vidare 

beslutat om tre principer efter vilken prioritering i hälso- och sjukvården ska göras och 

dessa är principen om människovärde, principen om behov och solidaritet och 

principen om kostnadseffektivitet. Enligt sistnämnda princip så har verksamhetschefen 

förutom ett medicinskt behandlingsansvar även ett ansvar för ekonomin. 

Sammanfattningsvis skall kostnaden i förhållande till effekten av vård och behandling 

vara rimliga (a.a.).  

 

Effektivitet inom hälso- och sjukvården 

I en studie av Arakelian, Ginningberg och Larsson (2008) framkommer att ordet 

effektivitet kan ha olika betydelse för människor inom sjukvården. De olika betydelser 
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som framkom av ordet effektivitet var; kompetens och erfaren personal, 

arbetstillfredsställelse, ett smidigt patientflöde till följd av planering, god kontroll samt 

också överblick över arbetet, att rätt uppgifter utförs, att uppgifter slutförs inom utsatt 

tid och att så mycket som möjligt utförs inom en given tid (a.a.). Socialstyrelsen (2011) 

å sin sida definierar effektiv vård som att uppnå mål genom att på bästa sätt utnyttja de 

resurser som finns tillgängliga. Svenska Akademien (2011) definierar ordet effektiv i 

sin ordlista som verkningsfull eller verksam alternativt dugande eller verklig. 

 

Något som påverkar resurser och patientflöde är de förseningar som vanligen 

förekommer i operationssalarna enligt Wong, Khu, Kaderali och Bernstein (2009). De 

har studerat förseningar i operationsverksamheten och kom då fram till att flest 

förseningar uppstod vid dagens första operation. Dessa försenade operationer 

påverkade övriga operationer på salen under hela dagen (a.a.). Nundy et al. (2008) har 

studerat vad preoperativa genomgångar har för effekt just på de förseningar som kan 

uppstå i operationssalen. Resultatet visade att preoperativa genomgångar minskade 

förseningar som kunde uppstå oväntat i operationssalen med 31 procent. Friedman, 

Sokal, Chang och Berger (2006) har studerat och jämfört parallellt patientflöde/arbete 

med mer vanligt linjärt patientflöde. Vid parallellt patientarbete påbörjades 

förberedelser med nästkommande patient innan första operation var färdig. Detta 

parallella arbetssätt medförde en förkortning av tidsåtgång mellan operationerna för 

olika arbetsuppgifter, vilket i slutändan gav tillräckligt mycket tid över för att kunna 

planera in fler operationer under samma dag (a.a.). Cendán och Good (2006) visar hur 

bytestiden mellan operationer kan minskas genom analys av arbetsuppgifter och 

därefter effektivisering av dessa. Detta bidrog också till att man klarade av ett ökat antal 

operationer under dagen. 

 

Operationssjuksköterskans arbete 

Operationssjuksköterskan har ett komplext arbete och ett stort ansvar. Som stöd och 

vägledning i sitt yrkesutövande har operationssjuksköterskan ett flertal lagar och 

riktlinjer att följa samt också en kompetensbeskrivning. Kompetensbeskrivningen för 

operationssjuksköterskor är utformad av Riksföreningen för operationssjukvård och 

Svensk sjuksköterskeförening (2011) och betonar operationssjuksköterskans ansvar för 

den perioperativa omvårdnaden. Enligt kompetensbeskrivningen skall 
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operationssjuksköterskan som medlem i operationsteamet vara med och se till att 

patientens värdighet liksom integritet och även autonomi bevaras. 

Operationssjuksköterskan skall också se till att patienten får hjälp att komma till rätta 

på operationsbordet i en bekväm och naturlig ställning, så att patienten inte riskerar att 

skadas samtidigt som kirurgisk tillgång erhålls. Vidare skall operationssjuksköterskan 

ansvara för hygien och aseptik på operationssalen. Operationssjuksköterskan skall även 

kunna stödja patienter och kommunicera med liksom även undervisa och informera 

såväl patienter och dess närstående, som medarbetare och studenter. Förutom att 

handräcka kirurgen de instrument som behövs under operationens gång, skall 

operationssjuksköterskan kunna assistera denne vid ingrepp. Innan samt under ett 

kirurgiskt ingrepp liksom även efter ingreppet skall operationssjuksköterskan ansvara 

för kvalitativa liksom kvantitativa kontroller av material som används, för att detta inte 

ska bli kvar i patienten. Ett annat av operationssjuksköterskans ansvarsområden är att 

omhänderta vävnadsprover på ett säkert sätt (a.a.).  

 

Operationssjuksköterskan arbetar i en tekniskt avancerad miljö och även om 

omvårdnaden är det som utgör operationssjuksköterskans profession, så är det tekniskt 

kunnande som ger sjuksköterskorna respekt på operationsavdelningen enligt Timmons 

och Tanner (2005). Även Bull och FitzGerald (2006) kommer i sin studie fram till att 

sjuksköterskor med teknisk kompetens också är de sjuksköterskor som blir erkända på 

operationsavdelningen, några som övrig personal litar på och konsulterar och som 

därmed också besitter en viss status och blir till objekt för beundran. Kunskaper samt 

också erfarenheter av vård och omvårdnad som operationssjuksköterskan har bidrog 

ändå till att operationssjuksköterskan i samma studie tyckte sig kunna bedriva en 

patientfokuserad vård med en holistisk syn på patienten, om än omvårdnaden ibland 

erfors vara mer indirekt än direkt, på grund av just tekniken (a.a.).  

 

Förutom att kunna arbeta självständigt så måste operationssjuksköterskan också kunna 

samverka med andra yrkesprofessioner (Riksföreningen för operationssjukvård och 

Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Operationsteamet inkluderande olika 

yrkesprofessioner kan se olika ut på olika operationsavdelningar och även variera under 

dagen inne på operationssalen. En del av det här operationsteamets arbete utförs under 

tiden mellan operationerna. Brennerfors och Lundberg (2004) har i en studie försökt att 

identifiera vilka dessa arbetsuppgifter är samt också mätt tidsåtgången för de 
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arbetsmoment som identifierades under den här tiden. De sysslor som man fann och 

som utfördes mellan operationerna delades in i kategorierna instrumenthantering, 

väntan, registrering av patientuppgifter, övrigt (vilket till största del innebar kaffe- och 

matrast), förberedelse samt avveckling av operationssal, planering för operation, 

förflyttning och inhämtning av utrustning, material/instrumenthantering, uppgifter som 

var patientorienterade och uppgifter som att förbereda operationspersonal. Resultatet 

visade också att tidsåtgången för dessa arbetsmoment kunde variera mycket. 

 

Kring teamarbetet på operationssalen kan olika fel och misstag ske. Källor till fel 

ansågs i en studie av Silén-Lipponen, Tossavainen, Turunen och Smith (2005) vara 

krävande teamarbete, medan organiserat teamarbete med ett gemensamt ansvar inom 

teamet, istället ansågs kunna förebygga uppkomst av misstag. I teamarbetet så är 

kommunikationen viktig och enligt Lingard, Reznick, Espin, Regehr och DeVito 

(2002) så handlar kommunikationen på operationssalen mycket om tid, som inkluderar 

till exempel bytestid och strukna ingrepp, resurser, roller, säkerhet samt också aseptik 

och kontroll. Dessa ämnen visade sig också regelbundet skapa spänningar mellan 

personalen i teamet på operationssalen (a.a.). Olika uppfattningar om tid samt vem som 

äger den visade sig vara en vanlig tvist även i studien av Riley och Manias (2006). I 

deras studie framkom att sjuksköterskor och kirurger har olika uppfattning gällande 

operationstiden. Kirurgen ser operationstiden som den tid då han/hon opererar medan 

sjuksköterskorna även inkluderar just den här tiden före operation, då patient liksom 

instrument förbereds, samt tiden efter operation, då patienten vaknar upp. 
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PROBLEMFORMULERING 

Sjukvårdens kostnader ökar och därmed ökar också kraven på effektivitet 

(Socialstyrelsen, 2011). För att klara av dessa krav på effektivitet införs nya 

arbetsmodeller inom sjukvården. Operationssjuksköterskan ansvarar för den 

perioperativa omvårdnaden om patienten och ändå så finns endast lite studerat kring 

hur operationssjuksköterskan erfar detta nya arbetssätt med de förändrade arbetsrutiner 

som dessa effektiviseringsmodeller medför. 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av arbete på 

effektivitetssal. 
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METOD 

Design 

Denna studie är en intervjustudie med en beskrivande kvalitativ ansats (Forsberg och 

Wengström, 2003).  

Urval 

Urvalet ägde rum under två till tre veckor på en operationsavdelning på ett sjukhus i 

Mellansverige under våren 2012. Urvalet var strategiskt i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2003) och kriterier för inkludering var att deltagarna skulle ha arbetat som 

operationssjuksköterska i minst två år och ha erfarenhet av att arbeta på effektivitetssal. 

Skillnader mellan ordinarie operationssal och effektivitetssal finns beskrivet i bilaga 1. 

Då flera studier pågick på kliniken samtidigt, erhöll författarna en lista från klinisk 

adjunkt på kliniken, med namn på 16 operationssjuksköterskor som fick tillfrågas om 

deltagande i studien. En skriftlig deltagarförfrågan skickades ut via mail till dessa 

sexton operationssjuksköterskor, se bilaga 2. Hela personalgruppen på avdelningen 

informerades även om studien i grupp under morgonmöten, varefter intresserade 

operationssjuksköterskor kunde anmäla sitt intresse direkt till författarna. Några 

operationssjuksköterskor tillfrågades även personligen. Tio operationssjuksköterskor 

anmälde slutligen sitt intresse och deltog i studien. Inget bortfall skedde under studiens 

gång.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med frågeguide, se bilaga 3. 

(Bryman, 2011). Datainsamlingen genomfördes under två veckor och intervjuerna tog 

tio till femton minuter. För att få möjlighet att kunna intervjua deltagarna under 

arbetstid har chefssjuksköterskorna på operationsavdelningen varit involverade och sett 

till att deltagarna i studien har kunnat vara med utan att det har krockat med det dagliga 

arbetet på operationsavdelningen. Chefssjuksköterskorna har även varit behjälpliga 

med att finna en för ändamålet väl anpassad lokal, ostört och så avskilt det gick att 

åstadkomma, att genomföra intervjuerna i. Intervjuerna spelades in på ljudband för att 

ingen muntlig information skulle riskera att gå förlorad som den kanske skulle ha 
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kunnat göra om författarna hade försökt att anteckna svaren under intervjuns gång. 

Ljudbanden transkriberades sedan, för att lättare kunna hantera datan, i enlighet med 

Dahlberg (1997). Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer.   

Dataanalys 

Intervjumaterialet transkriberades och texten lästes igenom i sin helhet av båda 

författarna ett antal gånger för att få ett övergripande sammanhang. Därefter fokuserade 

författarna på en fråga i taget och analyserade svaren enligt innehållsanalys inspirerat 

av Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). En domän uppfattades, vilken var 

erfarenheter. Ur materialet identifierades först mindre meningsbärande enheter, vilka 

namngavs och kodades, efter dess innebörd. Dessa enheter grupperades sedan in i 

grupper, underkategorier och kategorier, som byggde på de begrepp som enheterna 

delade. Författarna identifierade sedan ett tema som trädde fram i texten. Exempel på 

hur författarna har gått tillväga för att få fram kategorierna beskrivs i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess från meningsbärande enheter till kategorier 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Man hinner operera fler 

patienter och korta 

köerna och det är ju bra 

för patienterna. 

Det är bra för 

patienterna, då 

fler hinner 

opereras. 

Fler patienter 

som hinner 

opereras. 

Kortar 

operationsköer  

Fördelar med 

effektivitets-

salsarbete. 

Det kanske är att man 

ibland känner lite mera 

stress då, att man ska 

hinna. 

Ibland så känner 

man stress över 

att hinna. 

Stress över 

att hinna 

med. 

Stressigt. Nackdelar med 

effektivitetssals

arbete. 
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ETISKA ASPEKTER 

Innan genomförande av studien, godkändes studiens projektplan och förfrågan om 

genomförande av studien av Röda Korsets Högskola samt verksamhetschef och 

omvårdnadschef för den klinik som studien kom att utföras på. Se bilaga 4. Även 

chefssjuksköterskorna fick kopior av projektplanen för kännedom. Etiska överväganden 

har gjorts i enlighet med Helsingforsdeklarationen, utvecklad av the World Medical 

Association (WMA, 2008) och särskild hänsyn har tagits till vissa principer som tydligt 

kan appliceras till studien och dess genomförande. Alla deltagare gav muntligen 

informerat samtycke till studien och författarna var mycket noga med att alla svar 

skulle behandlas konfidentiellt. Deltagarnas välbefinnande har helat tiden prioriterats 

först, före andra intressen och alla deltagare fick möjlighet att avbryta sitt deltagande 

när som helst, vilket de informerats om skriftligt och muntligt. Eventuella risker och 

fördelar för deltagarna i studien har också övervägts. Att deltaga i studien torde vara av 

intresse för operationssjuksköterskorna, då de får möjligheten att göra sin röst hörd 

genom att uttrycka sina erfarenheter, utan risk för att detta ska påverka dem negativt 

personligen, då ingen annan än författarna vet vem som har sagt vad i studien. 

Resultatet av studien skulle istället förhoppningsvis kunna förbättra arbetssättet om 

möjligt än mer.  Författarna planerar att presentera studiens resultat för intresserade på 

kliniken, så att det kan komma deltagarna till del.  
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RESULTAT 

Resultatet från studien presenteras i Tabell 2, med underkategorier och kategorier som 

framkom under innehållsanalysen och förklaras sedan närmare i flytande text 

tillsammans med utdrag av citat från deltagarna i studien.  

 

Tabell 2. Resultat i underkategorier och kategorier 

Underkategori Kategori 

Stimulerande/roligt  

 

 

 

 

Fördelar med effektivitetssalsarbete 

Ökat tempo 

Teamarbete 

Mer tid med patienten 

Ökat engagemang 

Bättre kommunikation 

Mindre hets 

Kortar operationsköer 

Ökade personalresurser 

Planering 

Organisation  

 

 

 

 

 

Nackdelar med effektivitetssalsarbete 

Stressigt 

Sämre kontroll 

Inlånad operationssal 

Salstillhörighet 

Ingen utbildning av specialistsjuksköterskor 

Inställning 

Bristande närvarorutiner vid morgonrapporten 

Planering 

Organisation 
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Fördelar med effektivitetssalsarbete 

Några deltagare upplevde effektivitetssalsarbetet som roligt och stimulerande och en 

anledning till det var det lite högre tempot som råder på effektivitetssalarna. Vissa 

upplevde att de fick mer tid för sin patient, vilket gjorde att operationsstarten kändes 

lugnare och att de kom närmare patienten. Även om tempot ansågs högre på 

effektivitetssalarna, så fanns ändå uppfattningar om att det var mindre hetsigt där 

jämfört med på vanlig operationssal, då tid kunde uppstå utanför operationssalen där 

man kunde få lite paus, lite egentid mellan operationerna. 

 

Teamarbetet ansågs även det som något positivt på effektivitetssalarna. Vissa 

operationssjuksköterskor tyckte att de samarbetade mer med anestesisjuksköterskan. 

Uppfattningar fanns även om att hela personalgruppen tycktes ha ett och samma mål 

som man kämpade för och det var tiden och för att nå det målet så ansågs också 

engagemanget hos personalen vara större. En av de fördelar som de flesta 

operationssjuksköterskor tog upp var att patienterna som var planerade för operation 

under dagen också hanns med, samt att arbetet hade visat sig korta operationsköerna. 

 

Kommunikationen upplevdes även den som bättre på effektivitetssalarna, vilket ansågs 

bero just på att det fanns ett gemensamt mål och att det inte fanns plats för missar i 

kommunikationen, då sådana missar lätt kunde leda till att det blev rörigt. Flera 

operationssjuksköterskor upplevde även att personalen i teamet på effektivitetssalarna 

tänkte mer på varandra, de hjälpte till där det behövdes och var måna om att alla skulle 

vara med på banan. Att effektivitetssalarna hade mer personalresurser kontra vanlig 

operationssal bidrog också till att man kunde få hjälp och att arbetet, särskilt mellan 

operationerna, gick snabbare. En av deltagarna beskriver fördelar med effektivitetssalen 

som följer: 

 

”Framför allt för patienterna tycker jag att det är bra för vi har ju möjlighet att 

kunna operera många fler så på det viset är det bra sen är det roligt när det är 

lite fart och fläkt…” (Operationssjuksköterska 1)  
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Nackdelar med effektivitetssalsarbete 

Negativt med arbetet på effektivitetssal var att vissa deltagare uppfattade miljön som 

stressigare där. Några deltagare beskrev att för att arbetet skulle komma igång på 

morgonen så upplevde de att det planerades för korta ingrepp som första operation på 

båda salarna, vilket ledde till att de blev färdiga samtidigt. Vissa deltagare ansåg att 

detta ökade stressen. Ett förslag till förändring som framkom var att ingreppen 

planerades på ett annat sätt så att dagen började med en kort och en lång operation 

istället, för att undvika att operationsavsluten krockar med varandra.  

 

Stressen kunde också påverka upplevelsen av kontroll. Några upplevde att de inte 

riktigt fick tid att läsa på om patienterna i patientdatajournalen inför operationen, utan 

de fick lita till vad de hört på morgonrapporten och på det som stod beskrivet på 

operationsprogrammet. Att inte riktigt hinna läsa på om patienten i önskad grad bidrog 

även till att en av deltagarna inte tyckte sig kunna arbeta helt enligt gällande lagar och 

riktlinjer samt efter kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor. Osäkerhet 

på vad som väntade, då operationssjuksköterskan inte visste vem nästa patient var samt 

när den skulle komma och känslan av att inte riktigt kunna styra sin arbetsdag på 

samma sätt som på ordinarie sal, bidrog även det till en känsla av sämre kontroll. Vissa 

deltagare upplevde även att de hade sämre kontroll över preparathanteringen, som då 

inte alltid kändes helt säker. En deltagare berättar också om att alla preparatremisser på 

de patienter som skulle opereras på salen under dagen, skrevs ut samtidigt på 

morgonen. 

 

”… det är lite stressen, att det ska gå så himla snabbt emellan och sen är 

det ju preparathanteringen och ibland känns det som jag vet inte vad är 

vad, har preparatet åkt iväg, är det klistrat i pärmen, jag har id-kollat så 

kanske undersköterskan går iväg och så, det känns inte riktigt hundra 

säkert, som när jag är på en vanlig sal.” (Operationssjuksköterska 2)  

 

En nackdel som framkom med effektivitetssalsarbetet på kliniken var också att en av 

effektivitetssalarna som används lånats in från en annan intilliggande klinik. Salarna 

ligger en bit ifrån varandra och har inte den utrustning som behövs för operationerna. 

Larm från den lånade operationssalen går inte heller ut till rätt avdelning, vilket gör att 

personalen får springa till annan sal om man skulle behöva larma. Att vara på en lånad 
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operationssal samt att behöva gå mellan salarna under dagen bidrog också till känslan 

av att inte känna salstillhörighet, som några deltagare kunde uppleva då de var på 

samma sal hela dagen. Detta var också något som togs upp som förslag till förändring: 

att få vara på en och samma sal under dagen.  

 

Vissa deltagare tyckte att arbetssättet på effektivitetssal hade gjorts till något 

märkvärdigt. En nackdel med detta var att studenter då inte fick förekomma på dessa 

salar, vilket var något som flera önskade förändra. Då det är samma typ av ingrepp som 

upprepas på effektivitetssalarna och mer tid för patienten finns vid till exempel 

överrapportering, så tycker vissa deltagare att det är ett bra utbildningstillfälle. En 

annan deltagare tyckte att det var viktigt för studenter att lära sig detta då själva 

arbetssättet med effektivitetssal troligtvis skulle öka. Annat som ansågs som negativt 

var också en vanligt förekommande inställning till effektivitetssalarna, som en av 

deltagarna uttrycker det: 

  

”… det är upphypat och upphaussat och uppstressat och ska kallas e-

sal… att det liksom är en annan form och ska kallas någonting fast det 

egentligen är vanligt arbete tycker jag…” 

 

”… just det här som att folk blir uppstressade av ordet e-sal och känner 

någon slags piska på sig som inte finns…” (Operationssjuksköterska 3) 

 

Den här inställningen hos personalen önskade deltagaren förändra. En annan av 

deltagarna upplevde också att det kunde bli mer upprörda känslor på en effektivitetssal 

vid tidsfördröjningar, som gjorde att risk fanns att planerade operationer inte skulle 

hinna utföras under dagen. Förslag till förändring på det var att det skulle finnas en sal 

med elektiva ingrepp i närheten av effektivitetssalarna, som planerades vara färdig 

tidigt på dagen för att kunna hjälpa till med effektivitetssalsarbetet vid behov. 

 

Bristande närvarorutiner vid morgonrapporten, där en genomgång av dagens patienter 

sker, upplevdes av flera deltagare som negativt, då viktig information om patienterna 

ansågs kunna gå förlorad om inte alla var där. För att arbetet också ska komma igång 

och gå fort, önskades att närvaron av hela teamet på effektivitetssalarna förbättrades.  
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En skillnad mellan arbetet på effektivitetssal och ordinarie operationssal som flera 

deltagare uttryckte var att det på effektivitetssalarna krävdes mer planering och bättre 

organisation av arbetet, bland annat på grund av att operationssjuksköterskan har olika 

roller under dagen. Det krävdes mer tankar på övrig personal och vad de gjorde samt på 

alla patienter som skulle opereras på de två salarna under dagen.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Till grund för valet av metod var att vi önskade beskriva en utvald grupp människors 

erfarenheter och på det så passar kvalitativ metod in, då denna kan användas just för att 

beskriva, tolka, förklara samt också förstå fenomen (Forsberg och Wengström, 2003). 

För att kunna beskriva operationssjuksköterskornas erfarenheter så var urvalet 

ändamålsenligt och strategiskt i enlighet med Forsberg och Wengström (2003). 

Kriterierna för att kunna deltaga i studien var att personerna skulle ha arbetat som 

operationssjuksköterskor i minst två år och ha erfarenhet av att arbeta på en 

effektivitetssal. Anledningen till att dessa kriterier användes var för att det som nyfärdig 

operationssjuksköterska kanske kan vara mycket att tänka på ändå kring den nya 

professionen, vilket kanske skulle kunna göra det svårt att samtidigt utvärdera ett nytt 

arbetssätt. Nyfärdiga operationssjuksköterskor har inte heller hunnit få så mycket 

erfarenhet av det ”normala” arbetssättet vilket kan göra det svårt att jämföra dessa 

arbetssätt med varandra. Det skulle ändå vara intressant att höra nyfärdiga 

operationssjuksköterskors erfarenheter, då de inte hunnit bli invanda vid att arbeta på 

ett visst sätt och därför lättare kanske skulle kunna anpassa sig och därmed också bidra 

med ytterligare en synvinkel. En styrka med studien var ändå att tio 

operationssjuksköterskor, både män och kvinnor i olika åldrar, deltog i studien, vilket 

torde ge variation i svaren. Inget bortfall av deltagare under studiens gång förekom 

heller.  

 

Data samlades in med hjälp av intervjuer med deltagarna, vilket är en lämplig metod att 

använda sig av vid forskning med kvalitativ ansats enligt Dahlberg (1997). 

Intervjupersonen får då med egna ord beskriva erfarenheter och intervjuaren kan be den 

intervjuade att förtydliga sig, fördjupa sig samt även ge exempel (a.a.). Intervjuerna var 

semistrukturerade och en frågeguide användes, detta för att få de intervjuade att kunna 

prata så fritt som möjligt utan att riskera att komma för långt bort från syftet. En 

svaghet med datainsamlingen var författarnas oerfarenhet med att utföra intervjuer. 

Efter att bandspelaren stängts av och intervjun var över kom nämligen fler åsikter från 

deltagarna fram, vilka ej användes då författarna var osäkra på om deltagarna påverkats 

av något som författarna sade efter intervjun, då diskussion emellanåt uppstod, samt då 
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författarna informerade deltagarna att intervjun var över samtidigt som bandspelaren 

stängdes av. Författarna var därför osäkra på huruvida det var etiskt riktigt gentemot 

deltagarna samt metodologiskt korrekt att använda sig av det materialet. Många frågor 

har också dykt upp hos författarna i efterhand, när de granskat materialet, frågor som 

kanske hade kunnat bli besvarade om författarna hade bett deltagarna att utveckla sitt 

resonemang lite mer och försökt ge en förklaring till sina åsikter. Svagheter med denna 

form av standardiserad intervju i sig är också enligt Forsberg och Wengström (2003) att 

både frågor och svar kan bli mindre naturliga samt att relevansen kan försämras. Enligt 

samma författare så finns också styrkor med denna intervjumetod och det är att varje 

deltagare ger en komplett datainsamling, det blir mindre påverkan av den som 

intervjuar samt att organisation och analys av data underlättas (Forsberg och 

Wengström, 2003).  

 

Författarna hade olika förförståelse för det arbetssätt som studerades, då den ena är 

anställd på kliniken där arbetssättet används och intervjuerna utfördes och den andra är 

det inte. Författaren har själv inte deltagit i arbetet på effektivitetssal men har hört 

åsikter om arbetssättet från annan personal som har deltagit i arbetet. Såväl positiv som 

negativ kritik har framkommit kring arbetssättet. Hon ansåg sig ej vara påverkad av 

detta särskilt mycket i endera riktningen, men hade mycket frågor kring arbetssättet. 

Innehållsanalysen var manifest, vilket innebär att ingen tolkning av materialet utfördes, 

utan endast det manifesta studerades. Materialet kodades på ett sätt som inspirerats av 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008), av författarna på varsitt håll och ett exempel 

på hur det såg ut kan ses i Tabell 1. Därefter träffades författarna och gick gemensamt 

igenom koder, underkategorier och kategorier och analyserade resultatet tillsammans, 

för att se att de var överrens om analysen och samtidigt säkra att ingen förförståelse 

påverkat analysen.  

 

Två underkategorier kom fram i analysen av materialet, se Tabell 2, vilka var svåra att 

passa in i endast en av huvudkategorierna, troligen på grund av att det handlar om 

människors erfarenheter och upplevelser, då människor kan definiera saker på olika sätt 

och tycka olika om samma saker, vilket diskuteras vidare i resultatdiskussion. Enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) finns det de som säger att ingenting som 

kommer fram i analysen av materialet ska kunna hamna utanför kategorierna eller i fler 
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än en av kategorierna. De fortsätter dock med att det i texter om upplevelser just kan 

vara en svår regel att följa, då många upplevelser kan vara sammanflätade.   

 

Syftet med den här studien har inte varit att generalisera operationssjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta med olika effektivitetsmodeller, utan endast att beskriva 

operationssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av en specifik 

effektivitetsmodell som används på en utvald klinik. Trots det så kan eventuellt en del 

av resultatet vara överförbart till andra liknande arbetsmodeller.  

Resultatdiskussion 

Kostnaden för sjukvården ökar och olika modeller för att effektivisera vården har 

uppstått (Socialstyrelsen, 2011). Syftet med den här studien var att undersöka 

operationssjuksköterskors upplevelser av ett av dessa arbetssätt i praktiken. Resultatet 

visar att det finns både fördelar och nackdelar med effektivitetssalsarbete, se Tabell 2.  

  

Teamarbete och kommunikation 

Vissa deltagare erfor bättre teamarbete bland personalen på effektivitetssalarna. Som 

beskrivet i studien av Silén-Lipponen et al (2005), kan ett väl fungerande teamarbete 

förebygga att misstag uppstår i vården. Berland, Natvig och Gundersen (2007) kommer 

i sin studie fram till att goda relationer professioner emellan upplevs som viktigt av 

sjuksköterskorna, när det gäller patientsäkerheten. Förutom att ett väl fungerande 

teamarbete är bra ur patientsäkerhetssynpunkt, så visar samma studie att positivt 

interagerande också var viktigt för hur sjuksköterskorna tolererade att arbeta i högt 

tempo. Dunn, Wilson och Esterman (2005) visar i sin studie att sjuksköterskor anser att 

relationer vårdpersonal emellan också påverkar arbetstillfredsställelsen.  

 

Kommunikationen upplevdes även den som bättre på effektivitetssalarna, om det 

brast i kommunikationen upplevdes det av vissa deltagare som att arbetet blev 

rörigare. I en studie av Scheriff, Gunderson och Intelisano (2008) framkommer att 

kommunikation mellan olika discipliner på effektivitetssal var viktig för att 

upprätthålla patientsäkerheten och arbetsresultatet. Denna erfarenhet framkommer i 

en studie av Cvetic (2011) där det även påpekas att genom en god kommunikation 

och att aktivt lyssna på varandra i teamet så uppstår en ömsesidig respekt mellan de 



    

18 

olika yrkeskategorierna som leder till att teamet och patientsäkerheten stärks. Genom 

att ha en god kommunikation så visar Gillesipe, Chaboyer, Wallis, Chang och Werder 

(2008) i en studie att teamkänslan förbättras och operationssjuksköterskornas 

självkänsla och säkerhet stärktes vilket ledde till att arbetsresultatet förbättrades. 

 

Stress och arbetstillfredsställelse 

Vissa deltagare ansåg att det var en stressigare miljö på effektivitetssalarna, vilket 

stämmer väl överrens med resultatet i en studie av Lindvall och Von Post (2008). I 

Lindvall och Von Post (2008) studie upplevde sjuksköterskorna arbetet som mer 

stressigt, när de samtidigt kände större krav på sig att på en kortare tid kunna utföra mer 

arbete. Enligt Dunn et al (2005) så är tiden som finns tillgänglig för arbetsuppgifterna 

en av de viktigaste faktorerna för arbetstillfredsställelsen. Otillräckligt med tid för att 

utföra arbetsuppgifter leder till minskad arbetstillfredsställelse. I Alfredsdottir och 

Bjornsdottir (2007) och Berland et al (2007) studier tas tidspress också upp som 

negativt för patientsäkerheten. I resultatet av vår studie framkom även att vissa 

deltagare tyckte att de fick mer tid för sin patient och därmed också kunde komma 

närmare patienten, vilket ansågs vara positivt. I studien av Dunn et al (2005) så visar 

det sig att just kvaliteten på omvårdnaden som sjuksköterskorna upplever att de kan ge 

samt relationen med patienten är faktorer som istället anses öka arbetstillfredsställelsen 

hos sjuksköterskorna. 

 

Några deltagare upplevde det svårt att hinna med att läsa på om patienterna på 

effektivitetssalarna. Då effektivitetssalarna har mer personalresurser än ordinarie 

operationssalar så skulle det ha varit intressant att få reda på varför vissa 

operationssjuksköterskor inte kände att de hann med att läsa på om patienten. Möjliga 

förklaringar kanske skulle kunna vara just att operationsavsluten emellanåt krockar med 

varandra, så att tid då ej finns till att hinna läsa på om patienten i patientjournalen innan 

förberedelse och operation av patienten, alternativt att det ibland kanske kan vara svårt 

att förutspå vilken patient som kommer att bli nästa för teamet. Om tid till att läsa på 

om patienten fanns så skulle alla deltagare i studien ha upplevt att de kunnat arbeta 

enligt gällande lagar och författningar och kompetensbeskrivningen för 

operationssjuksköterskor.   
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Patientsäkerhet 

En nackdel som framkommer i resultatet var bristande närvarorutiner på 

morgonrapporterna, vilket ansågs negativt då detta kunde leda till att viktig information 

om patienterna kunde gå förlorad. I en studie av Gillespie, Chaboyer och Murray 

(2010) framkommer det att en fungerade peroperativ genomgång på tre till fem minuter 

av patienterna, där bland annat en presentation av teamet och tydliggörande av deras 

roller, det planerade operationsingreppet och identifiering av potentiella faror togs upp, 

ökade patientsäkerheten under operationerna.  

 

Vissa operationssjuksköterskor upplevde att preparathanteringen kändes osäker i 

arbetet på effektivitetssal. Enligt Riskföreningen för operationssjukvård och Svensk 

sjuksköterskeförening (2011) är preparathanteringen ett av operationssjuksköterskans 

ansvarsområden. Möjliga orsaker till att preparathanteringen kändes osäker kanske kan 

vara att operationssjuksköterskans arbetsuppgifter inte är tillräckligt synliga och 

därmed inte ges tillräckligt utrymme, trots att en annan operationssjuksköterska tar över 

efter en, eller att man jagar på utifrån, eller känner, som en av deltagarna uttryckte det, 

en piska på sig, som egentligen inte finns. Tempot som råder på salarna kanske också 

kan ha bidragit till att mindre säkra rutiner har utvecklats där, för att det ska gå lite 

snabbare, som till exempel att alla remisser på patienter som ska opereras på salen 

under dagen skrivs ut samtidigt på morgonen, vilket gör att många remisser finns 

samlade på salen under dagen.   

 

Organisation och planering 

Några deltagare upplevde att det krävdes mer planering och bättre organisation av 

arbetet på effektivitetssalarna, huruvida det upplevdes som en nackdel eller fördel för 

deltagarna var svårt att utläsa. En del uttryckte det som ett stressmoment, medan andra 

endast mer konstaterade det. Normalt så kanske det är sektionsledaren som sköter det 

mesta kring planeringen av dagsprogrammet, men inte på effektivitetssalarna, där får 

personalen själv avgöra vilken patient som de ska ta hand om först om två patienter blir 

nedringda från avdelningen till operation samtidigt till exempel. Vissa kanske tycker 

om att planera och leda arbetet medan andra kanske inte tycker det, utan föredrar någon 

som gör det åt dem. Att tillsammans i gruppen behöva organisera och planera för att få 

arbetet att flyta kanske ändå kan vara en orsak till upplevelsen av en ökad teamkänsla i 
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effektivitetssalsarbetet, detta i och med att man tillsammans då kämpar mot samma 

mål, att få dagsprogrammet att gå ihop.   

 

Utbildning 

I resultatet framkommer även att några deltagare ser det som en nackdel att utbildning 

av specialistsjuksköterskestudenter inte förekommer på effektivitetssalarna. En studie 

av Timpany och Mcaleavy (2010) påvisar att vikten av träning på effektivitetssals 

arbete under utbildningen gjorde att studenten fick möjlighet att ytterligare lägga till 

en nivå i sin kommande yrkesroll och en känsla av att bli en del av teamet på 

operationssalen ökade. Det framkom även att studenter som hade tränat på detta 

arbetssätt under utbildningen kände sig tryggare i effektivitetssalsarbete när de var 

färdiga specialistsjuksköterskor. Högskoleverket påpekar i sin rapport vårdens 

förändringar med bland annat nya arbetssätt och nya arbetsuppgifter och vikten av 

samarbete mellan högskolan samt vårdgivarna för att kvaliteten på utbildningen ska 

bli hög samt relevant (Sadurskis, 2010). Att involvera 

specialistsjuksköterskestudenter i effektivitetssalsarbetet borde därför vara ett bra 

exempel på ett positivt samarbete högskola och vårdgivare emellan, där 

specialistsjuksköterskestudenter får möjlighet att följa med i utvecklingen och öka 

kompetensen.  

 

Tema 

I det tema som slutligen trädde fram ur materialet framkom att det på 

effektivitetssalarna av flera deltagare ansågs råda ett högre tempo jämfört med det 

tempo som råder på ordinarie operationssalar och att det av vissa deltagare kunde 

uppfattas som stimulerande men av andra deltagare som stressande. Intressant hade 

varit att veta vad deltagarna hade för syn på ordet effektivitet. En tänkbar orsak till de 

blandade erfarenheterna skulle kunna vara att arbetssättet kallades för 

effektivitetsmodellen och att deltagarna hade olika syn på effektivitet, som deltagarna i 

studien av Arakelian et al (2008) visade sig ha. Om deltagarna i studien har olika 

referenser och förväntningarna på arbetssättet är oklart, så kanske vissa av deltagarna 

tror att de måste arbeta snabbare och inte enbart på ett annat sätt. Dessa deltagare 

kanske därför känner sig stressade till skillnad från deltagare som inte har samma 
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referenser. Som en av deltagarna uttryckte sig så är det just ett annat arbetssätt och 

kanske inte ett annat tempo som gäller på effektivitetssalarna och den deltagaren 

uttryckte inte heller någon känsla av stress.  

 

Slutsats 

Det tycks råda ett högre tempo på effektivitetssalarna, som av personalen kan uppfattas 

som både stimulerande och stressigt. Det finns mycket positivt med 

effektivitetssalsarbetet, som i studier också har visat sig ha en positiv effekt på såväl 

patientsäkerheten som på sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse, men det finns även 

förbättringsmöjligheter. Flera av de nackdelar som kommit fram med arbetet på 

effektivitetssalarna har i andra studier visat sig vara sådant som kan utgöra hinder för 

patientsäkerheten. Vissa utav dessa nackdelar kanske relativt enkelt skulle kunna 

åtgärdas när man väl känner till dem, som att vara noga med att informera alla som 

skall vara med i arbetet på effektivitetssal i god tid så att de har möjlighet att vara i tid 

till morgonrapporten samt att alla också engagerar sig i det, även kirurgerna. Ett förslag 

till förändring som skulle kunna påverka problematiken kring den inlånade 

operationssalen och som flera deltagare också tog upp i resultatet som en önskan var 

att effektivitetssalarna låg nära varandra och på samma klinik, för att minska spring 

mellan salarna samt att behöva ta med extra utrustning in på den ena salen då den inte 

var utrustad på samma sätt. Då skulle den inlånade operationssalen kunna användas 

till elektiva ingrepp istället. Andra saker som kommer upp som nackdelar, som till 

exempel att vissa känner sig stressade, är sådant som man kanske får arbeta med under 

en längre tid för att komma åt. Ett sätt att komma åt det kanske skulle kunna vara att 

vara mer tydlig kring vad effektivitetssalsarbetet innebär och vad förväntningarna är. 

Viktigt är nog ändå att i alla fall sträva efter att försöka åtgärda dessa nackdelar och 

därmed kontinuerligt utveckla och kvalitetssäkra vården i överrensstämmelse med 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), samt för att arbetsmiljön på operation ska 

bli än mer positiv/hälsosam än vad den redan är, vilket enligt Parsons och Newcomb 

(2007) innebär: att kunna uppfylla eller till och med överträffa den praxis som gäller 

beträffande till exempel aseptik och bytestid, en ändamålsenlig men också effektiv 

vårdprocess, ett bra bemanningssystem, tydliga riktlinjer för hur man arbetar i team 

gällande till exempel uppförande, en fysisk miljö som är funktionell och tydlig 

definition av arbetsroller (a.a.). 
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Klinisk betydelse 

Studien visar på vad som uppfattas som bra och vad som uppfattas som mindre bra av 

operationssjuksköterskor i arbetet på effektivitetssal. Operationssjuksköterskors 

erfarenheter är viktiga att känna till, för att kunna skapa en positiv arbetsmiljö, där 

operationssjuksköterskorna kan känna att de kan arbeta enligt gällande författningar 

och riktlinjer samt som en del i arbetet med att utvärdera kvaliteten på vården.   

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Förslag på vidare forskning enligt författarna vore att ta reda på, genom att använda 

sig av fokusgrupper, hur övrig personal i teamet som arbetar på effektivitetssalar 

upplever det nya arbetssättet, för att optimera arbetssättet. 

Ett annat förslag är att ta reda på hur personalen upplever ordet effektivitet och om 

själva ordet påverkar deras sätt att arbeta och upplevelse av eventuell stress. 
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BILAGA 1 

 

Skillnader i bemanning och arbete på traditionell operationssal och 

effektivitetssal. 

Traditionell operationssal Effektivitetssal 

På två operationssalar: två operationsteam 

med två kirurger, en operationssjuksköterska, 

en undersköterska, en anestesisjuksköterska 

och en anestesiläkare (vid behov) i vartdera 

teamet. 

På två operationssalar: Sammanlagt fyra 

kirurger, tre operationssjuksköterskor, tre 

undersköterskor, tre anestesisjuksköterskor 

och en anestesiläkare (vid behov).  

Typ av operationsingrepp som görs på salen 

under dagen kan variera, men ofta görs flera 

liknande ingrepp på samma sal.  

Två olika typer av standardingrepp görs. På 

ena effektivitetssalen görs en typ av ingrepp 

och på den andra en annan typ.  

Varierande längd på operationsingrepp. Kortare operationsingrepp, mellan 10-70 min 

som kirurgen opererar.  

Patienterna opereras oberoende vilken 

klassificering enligt American Society of 

Anesthesiologists (ASA-klass)
1
, luftväg och 

Body Mass Index (BMI) de har. 

Friskare patienter. 

Samma team om operationssjuksköterska, 

anestesisjuksköterska och undersköterska 

arbetar på en och samma sal hela dagen.  

Operationssjuksköterska och 

anestesisjuksköterska bildar par som går 

mellan operationssalarna alternativt tar hand 

om nästkommande patient till en av salarna i 

förberedelserummet till salen.  

Patienten förs från preoperativ avdelning 

direkt till operationssalen, för förberedelse på 

plats.  

Förberedelse av patienten påbörjas på 

förberedelserummet till operationssalen.  

Förberedelse av patienten påbörjas först efter 

det att föregående operation är avslutad och 

operationssalen städad. 

Förberedelse av patienten påbörjas innan 

föregående operation är helt färdig.  

Förberedelse av patienten sker av det team 

som arbetar på salen under dagen. 

Förberedelse av patienten sker av ett annat 

team än det som tidigare arbetade på den sal 

patienten ska opereras, om inte båda salarna 

skulle bli färdiga samtidigt, då tar det team 

som arbetat på salen hand om nästkommande 

patient också.  

Sammanlagt opereras i genomsnitt 6 patienter 

på två salar under en dag. 

Sammanlagt opereras i genomsnitt 10 

patienter på två salar under en dag. 

                                                 

1
 ASA-klass är ett klassificeringssystem på en patients fysiska status från American Society of 

Anesthesiologists, där klasserna sträcker sig från 1 som innebär en frisk patient till 6, som innebär 

hjärndöd patient 
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BILAGA 2 

  

 

 

Deltagarinformation  

 
  

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot operation.   

I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en 

uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Operationssjuksköterskors erfarenheter av arbete på 

effektivitetssal. 

 
Området vi önskar studera är: arbete på effektivitetssal. 

  
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående: 

operationssjuksköterskors erfarenheter av arbete på effektivitetssal. 

   

Intervjun tar ca 15-30 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas anonymt 

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

 
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 ditt framtida omhändertagande.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 

förbättrat patientomhändertagande.  

 

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

oss (se nedan).  

 

 

   

 

Pernilla Lidholm   Elin Östberg 
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BILAGA 3 

Frågeguide 

 

1. Beskriv – hur är det att arbeta på effektivitetssal? 

 

2. Upplever du att du kan arbeta enligt gällande författningar och riktlinjer samt efter 

kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor? 

 

2.b. Om nej – vad är det du gör avkall på? 

 

3. Vad är skillnaden för dig vid arbete på effektivitetssal mot ordinarie 

operationssalsarbete? 

 

4. Vad är bra med effektivitetssalarna? 

 

5. Är det något som inte är bra med effektivitetssalar? 

 

6. Finns det något som du skulle vilja förändra? 
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BILAGA 4 

  

 

Till … verksamhetschef vid ... 

Förfrågan angående genomförande av studie. 

 

Vi, Pernilla Lidholm och Elin Östberg studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen 

med inriktning mot operation.  

 

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Operationssjuksköterskors erfarenheter av arbete på 

effektivitetssal. 

 

Studiens övergripande forskningsfråga är: Att beskriva operationssjuksköterskans 

erfarenheter av att arbeta på en effektivitetssal. 

  

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Enkätstödda intervjuer.  

  

(Vg se bifogad projektplan.) 

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 9/1 2012  och vara avslutad 23/1 2012 

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 

Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga 

kontaktade patienter alternativt personal inhämtas informerat samtycke inför 

deltagande i undersökningen (Vg se bifogad deltagarinformation/förfrågan). I 

görligaste mån kommer uppgifter från de undersökta patienterna av vara 

avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att personer och enheter ej kan 

identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörda enheter.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid 

operationsavdelningen vid er klinik.  

 

  

 

 

Pernilla Lidholm Elin Östberg     

Studentens namn  Studentens namn     
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