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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Anestesi- och operationssjuksköterskor arbetar i en komplex miljö. För att öka 

effektiviteten infördes ett effektivitetssalskoncept på en klinik. Flera sätt att öka effektiviteten 

beskrivs i litteraturen, få studier har dock berört sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta 

enligt liknande koncept. 

Syftet: Var att undersöka hur anestesi- och operationssjuksköterskor upplevde det 

perioperativa omvårdnadsarbetet när det sker inom effektivitetssalskonceptets ramar.  

Metod: En kvalitativ induktiv pilotstudie genomfördes, ett ändamålsenligt urval användes och 

fyra stycken specialistsjuksköterskor deltog i studien. Enskilda intervjuer genomfördes med 

öppna frågor. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Upplevelsen av omvårdnadsarbetet när det skedde enligt 

effektivitetssalskonceptet var behäftat med känslor av tillfredsställelse och glädje, bland annat 

över att operationsköerna kortades av. Vikten av kommunikation, samordning och samarbete 

framträdde tydligt. Bristande kommunikation kunde leda till ineffektivitet och förvirring. 

Arbetssättet krävde och främjade samarbete inom operationslaget. Ökad kontinuitet beskrevs 

både i kontakt med kollegor och med patienter. Vissa nackdelar som rörde tidsdisponering och 

de fysiska lokalerna beskrevs. 

Slutsats: Arbete enligt effektivtetssalskonceptet var i hög grad beroende av kommunikation, 

samarbete och samordning. Fungerade detta kunde det leda till ökad arbetstillfredsställelse och 

kontinuitet i den perioperativa omvårdnaden. Kommunikationsbrister inverkade negativt på 

effektiviteten.  

Klinisk betydelse: Pilotstudien utgjorde en del i ett underlag för utveckling av 

effektivitetssalskonceptet på den aktuella kliniken. Med kunskap om hur omvårdnadsarbetet 

påverkades kunde förbättringsarbetet underlättas. 

Nyckelord: Effektivitet. Arbetsmodell. Perioperativ omvårdnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Anesthesia and operating room nurses are working in a complex environment. To 

reduce surgical queues and increase efficiency, an efficiency model was introduced at a clinic. 

Several ways to increase efficiency are described in the literature, few studies have concerned 

nurses' experiences of working according to similar concepts. 

The aim: Was to examine how the anesthesia and operating room nurses experienced the 

perioperative nursing care when it took place within the frames of an efficiency model.  

Method: A qualitative inductive pilot study was conducted. An appropriate selection were used 

and four specialist nurses participated in the study. Interviews were conducted with open 

questions. Content analysis was carried out. 

Results: The experience of nursing care when it is done according to the efficiency model was 

beset with feelings of satisfaction and joy, among other things that the surgery waiting lists 

could be shortened. The importance of communication, coordination and cooperation was 

clearly apparent. Lack of communication could lead to inefficiency and confusion. The approach 

required and promoted collaboration within the surgical team. Increased continuity was 

described both in contact with colleagues and patients. Some drawbacks concerning time 

disposition and the physical premises was described. 

Conclusion: Work according to the efficiency model was to a large extent dependent on 

communication, cooperation and coordination. Did this work it might have lead to increased job 

satisfaction and continuity of the perioperative nursing care. Communication shortcomings 

adversely affected efficiency. 

Clinical significance: The pilot study may be part of a basis for developing the efficiency model 

at the current clinic. With knowledge of how nursing care is affected, the improvement work is 

facilitated. 

 

Keywords: Efficiency. Working Model. Perioperative nursing. 
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INLEDNING 

Tillgänglighet till hälso- och sjukvård och långa köer till elektiva operationer utgör 

viktiga frågor inför framtiden. Författarna har varit verksamma på en större 

operationsklinik där effektivitetssalskonceptet nyligen har införts. Detta koncept bygger 

på ett effektivt iordningställande av operationssalar och ett snabbare patientflöde i den 

perioperativa vårdkedjan. Arbetssättet skall resultera i fler utförda operationer och 

minskade vårdköer. Författarna har noterat ett intresse från kliniken att kartlägga 

operation- och anestesisjuksköterskornas uppfattningar och åsikter om arbetssättet och 

dess konsekvenser för omvårdnaden. Sjuksköterskorna har även själva yttrat både för- 

och nackdelar med effektivitetssalskonceptet. Med detta i åtanke beslutade vi att genom 

intervjuer undersöka anestesi- och operationssjuksköterskornas upplevelser av 

omvårdnadsarbetet när det utförs enligt denna modell.  

BAKGRUND 

Effektivitetssalskonceptet kontra normalt arbetssätt  

Enligt Socialstyrelsen (2012) innefattar begreppet effektivitet inom hälso- och 

sjukvården användandet av resurser samt prioriteringar i relation till verksamhetens 

uppsatta mål. När effektivitet mäts bör hänsyn tas till patienternas förbättrade hälsa 

utifrån resursfördelning.  

Effektivitetssalskonceptet innebär i korthet att operations- och anestesisjuksköterskor 

bildar tre arbetslag som roterar mellan två operationssalar. De på kliniken ansvariga för 

utformandet och utförandet av effektivitetssalskonceptet anger snabbare bytestider, 

kortare operationsköer och ökad teamkänsla som mål med arbetssättet. 

Implementeringen av konceptet innebär att två operationssalar nyttjas och målet är att 

fem-sex patienter skall opereras på varje sal.  

Endast de patientfall som preoperativt bedömts vara okomplicerade får delta. 

Personalstyrkan ska bestå av van personal, inga studenter tillåts medverka. 

Bemanningen utgörs av tre operationssjuksköterskor, tre anestesisjuksköterskor, tre 

operationsundersköterskor, en anestesiolog och fyra kirurger. Två av kirurgerna och en 

operationsundersköterska är salsbundna, anestesiologen arbetar på båda salarna.  

När en operation närmar sig sitt slut går en av kirurgerna till den preoperativa 

avdelningen och hudmarkerar operationsområdet på nästa patient. Ett arbetslag tar in 
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patienten i det förberedelserum som ligger i anslutning till operationssalen och påbörjar 

standardiserade förberedelser och preoperativa kontroller såsom identitetskontroll, 

förekomst av allergier, inopererad metall och anslutning av övervakningsutrustning. 

När föregående patient lämnat operationssalen går anestesiologen till 

förberedelserummet och träffar patienten. Samtidigt som operationssalen städas och 

iordningställs av den salsbundna personalen tar respektive arbetslag in patienten på 

salen.  

Det normala arbetssättet innebär att varje operationssal har ett operationslag som 

ansvarar för den pre- och peroperativa vården, ombesörjer transport till postoperativ 

avdelning och iordningsställer salen för nästkommande patient.   

 

Perioperativ omvårdnad 

Perioperativ omvårdnad definieras av Steelman (2011) som den omvårdnad som ges till 

patienter innan, under och efter kirurgiska och invasiva procedurer. 

Anestesi- och operationssjuksköterskan besitter specialistkompetens inom perioperativ 

omvårdnad. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård beskrivs vad 

anestesiologisk omvårdnad innebär; att inge trygghet och att skapa förtroende hos 

patienten, att genomföra en omvårdnadsplanering och att utifrån patientens 

förutsättningar genomföra anestesi är några förmågor anestesisjuksköterskan skall ha. 

Inom professionen ryms även kontinuerlig övervakning, dokumentation, handhavande 

av utrustning och ett nära samarbete med övrig operationspersonal (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening – SSF, 2008).  

För legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

operationssjukvård beskrivs i kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor 

vad perioperativ omvårdnad innebär; planera och organisera arbetet i samband med 

operation, säkerställa patientens identitet, ingreppets art och förekomst av 

sidomarkering, ansvara för hygien och aseptik samt instrumentera och assistera i 

samband med kirurgiska ingrepp. Operationssjuksköterskan skall även tillsammans 

med anestesisjuksköterskan och övriga operationsteamet ansvara för korrekt 

positionering av patienten, förebyggande av vårdrelaterade skador samt värna 

patientens värdighet (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). 
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Larsson och Ekman (2002) beskriver hur svenska anestesisjuksköterskor upplever sitt 

arbete. Flera egenskaper som utgör god anestesiologisk omvårdnad utkristalliseras. Hit 

hör förmågan att med skicklighet och korrekt beslutsfattande upprätthålla patientens 

fysiska välbefinnande och således ge patientsäker vård. Även förmåga att hantera 

teknisk apparatur, övervakning och läkemedel, samt att kunna förutse händelser under 

anestesin ingår. Anestesisjuksköterskorna upplever också ett krav att producera effektiv 

vård och att i alla lägen ta hänsyn till ekonomiska angelägenheter, detta beskrivs som 

svårt att nå upp till. Kravet på effektivitet resulterar också i otillräcklig tid till 

patientkontakt. 

I Australien undersöker Gillespie, Chaboyer, Wallis, Chang och Werder (2008) hur 

operationssjuksköterskor uppfattar och bedömer sin egen kompetens. Tre 

kompetenskategorier framkommer: 

• Vikten av god kommunikationsförmåga inom teamet. Denna kategori belyser 

förekomst eller avsaknad av kommunikation, dess kvalitet, och på vilket sätt 

information förmedlas för att medlemmarna i operationsteamet ska kunna utföra sina 

uppgifter. Operationssjuksköterskorna hyser oro för att bristande kommunikation kan 

äventyra patientsäkerheten. Teamarbetet försämras vid de tillfällen då viktig 

information ej förmedlas.  

• Inom kategorin hantering och koordinering av en operationskö framkommer att 

förmågan att prioritera och koordinera resurser utifrån personal och utrustning anses 

vara oumbärlig kompetens. 

• Den samlade teoretiska, praktiska, situationsbundna och estetiska kunskapen i en 

högteknologisk miljö innefattar den omfattande kunskapen som enligt 

operationssjuksköterskorna krävs för att arbeta på en operationsavdelning. Hit hör 

bland annat förmågan att utföra arbetet i enlighet med gällande protokoll och 

standarder för att säkerställa patientsäker vård. Estetisk kompetens innebär förmåga 

att visa empati utifrån patientens behov (a.a).  

Lindwall och von Post (2008) undersöker anestesi- och operationssjuksköterskors 

beteenden inom perioperativ omvårdnadskultur. Studien visar att ett temporärt 

vänskapsband mellan patient och vårdare uppstår, en relation som medger närhet och 

trygghet för patienten i operationssalen. Genom egenskaper som värme och humor 

kan sjuksköterskan bidra till bevarandet av patientens värdighet. Kollegial respekt 

befrämjar känslan av delaktighet i ett professionellt team. För att skapa en tolerant 
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miljö där sjuksköterskorna kan diskutera etiska koder, professionalitet, värdegrunder 

och övergripande mål med verksamheten krävs möjlighet att finna tid till detta. Etisk 

reflektion förutsätter att det finns tid att möta och prata med patienten före, under och 

efter operationen (a.a).  

 

Metoder för att uppnå ökad effektivitet  

En inom industrin utbredd metod för effektivitetsförbättringar är Lean-metoden. 

Metoden utvecklades av Toyota för effektivisering inom bilindustrin, den fick 

sedermera genomslag inom andra industrier och har på senare år börjat implementeras i 

hälso- och sjukvården. Metoden går ut på att en arbetsgrupp analyserar arbetssätt och 

flöde inom ett visst område, för att sedan identifiera var i arbetsprocessen det uppstår 

tid som ej medger effektivitet eller produktion. Därefter utarbetas en plan och ett 

förnyat flödesschema där denna tid i möjligaste mån skall vara eliminerad. När 

arbetssättet har implementerats är syftet att förbättringar inom både effektivitet och 

ekonomi ska ha uppnåtts utan förlorad kvalitet. Metoden innebär också att alla 

medarbetare görs medvetna om vikten av att identifiera och uppmärksamma 

arbetsmoment som kan göras effektivare (Kim, Spahlinger, Kin, & Billi, 2006; 

Womack, Byrne, Fiume, Kaplan & Toussaint, 2005). 

Flera metoder används för att öka effektiviteten på operationskliniker. Ineffektivitet 

under eller mellan operationer yttrar sig som förseningar i vårdkedjan och kan leda till 

frustration hos operationspersonalen och missnöjda patienter. Klinikens ekonomiska 

åtaganden kan dessutom bli lidande (Harders, Malangoni, Weight & Sidhu, 2006).  

Disponering av tid och därmed också graden av effektivitet påverkas även av hur väl 

operationssjuksköterskan känner till kirurgen och dennes arbetssätt, denna slutsats drar 

Riley och Manias (2005). Tidsåtgång och flödet på operationssalen planerades utifrån 

operationssjuksköterskan kunskap om hur kirurgen utförde sitt arbete (ibid.). 

Enligt Overdyke, Harvey, Fishman och Shippey (1998) kan ett multidisciplinärt team 

utnyttjas för att minska tidskrävande fördröjningar pre- och intraoperativt. Det 

framkommer att det finns potentiella tidsbesparingar att göra inom tiden för anestesi, 

kirurgi och tiden mellan operationer. Hålltider utformas efter att ha observerat 

personalen. Personalen får två veckor på sig att lära sig de nya hålltiderna. Efter 11 
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månader med nya hålltider uppskattas att de sparar i snitt 46 minuter dagligen per 

operationssal.  

Harders et al. (2006)  undersöker hur tiden från operativt avslut till det att nästa patient 

är redo för huddesinfektion (icke-operativ tid) kan minskas genom tidsbesparande 

åtgärder. Författarna inför en rad åtgärder för att förbättra flödet på den aktuella 

kliniken. Några av dessa är anläggande av elektroder och sladdar för EKG och annan 

övervakning redan på den preoperativa avdelningen, att ha ett anestesilag som 

förbereder salen för nästa patient medan ett andra lag överför nuvarande patient till den 

postoperativa avdelningen, samt operationssjuksköterskor som förbereder salen för 

nästa patient parallellt med städning. Den icke-operativa tiden mellan patienter minskas 

med 37 %, medeltiden uppgår till 42 minuter. Forskarna anger som mål en hålltid som 

understiger 35 minuter. De vanligaste orsakerna till att hålltiden överskrids beror på 

patientens kliniska tillstånd och att nödvändiga instrument eller utrustning saknas. 

I flera europeiska länder existerar separata utrymmen för anestesiinduktion i anslutning 

till operationssalen, vilket möjliggör induktion simultant med pågående operation. 

Torkki, Marjamaa, Torkki och Kirvelä (2005) undersöker den tidsbesparande effekten 

av att implementera ett induktionsrum. Den icke-operativa tiden, tiden mellan operativa 

ingrepp, reduceras med 45.6 %. Detta resulterar i att ytterligare ett ingrepp kan utföras 

inom tidsramen för en sju timmars arbetsdag. 

 

Stress och arbetsbelastning 

Stress på arbetsplatsen är vanligt förekommande för sjuksköterskor som arbetar på 

operationsavdelningar och i en studie från Taiwan visar det sig att oro för 

patientsäkerheten är det som ger den högst skattade stressnivån hos sjuksköterskorna 

(Chen, Lin, Wang & Hou 2009).  

I Jordanien jämför Hamaideh och Ammouri (2011) faktorer som påverkar stress hos 

sjuksköterskor inom stressiga- och icke stressiga områden. Studien visar att 

sjuksköterskornas upplevelse av stress inom stressiga områden, såsom 

operationsavdelningar ökar om de arbetar kortare arbetspass istället för längre. 

Dessutom ökar upplevelsen av stress desto högre utbildningsnivå sjuksköterskan har.   

Dokumentation av utförda omvårdnadsåtgärder är sjuksköterskans ansvar vilket 

beskrivs i Socialstyrelsens författningssamling 2008:14, kap. 3, 3-4 §. Grazia De 
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Marinis et al. (2010) undersöker huruvida utförda omvårdnadsåtgärder dokumenteras. 

Resultatet som framkommer är att sjuksköterskornas dokumentation brister de dagar då 

arbetsbelastningen är hög. 

Vid jämförelser av svenska och kinesiska sjuksköterskors upplevelser av stress och 

etiska problem relaterade till arbetsplatsen uttrycker både de svenska och kinesiska 

sjuksköterskorna att etiska problem främst orsakas av att de har en hög 

arbetsbelastning. Hög arbetsbelastning leder till att sjuksköterskorna känner sig 

missnöjda med sitt arbete vilket i sin tur ger upphov till känslor som frustration, trötthet 

och utmattning (Wadensten, Wenneberg, Silén, Tang & Ahlström, 2008). 

När tempot på operationssalen är högt ökar risken att skada patientens värdighet och att 

patienten känner sig ensam och bortglömd. Kravet på ökad produktivitet och 

effektivitet leder till att anestesi- och operationssjuksköterskorna upplever ökad stress i 

arbetet, de känner sig även som sämre sjuksköterskor och uttrycker övergivenhet och 

ensamhet inom sitt område. Tidsbristen resulterar i otillräcklig tid att lära känna 

patienterna i den mån de önskar. Att utföra fler operationer på mindre tid resulterar 

enligt forskarna i att utvecklingsarbetet bland sjuksköterskorna hämmas för att de inte 

ges tid till reflektion (Lindwall & von Post, 2008). 

 

Patientsäkerhet 

Silén-Lipponen, Tossavainen, Turunen och Smith (2005) undersöker hur sjuksköterskor 

som ingår i operationslag upplever potentiella källor till fel och det förebyggande 

arbetet för att undvika att fel uppstår på operationssalar. Sjuksköterskorna beskriver 

rädsla att göra fel och att ett fel leder till nervositet och ytterligare misstag. 

Operationslagets sammansättning är också en källa till osäkerhet och fel. Om 

operationslagets sammansättning ändras och de ingående medlemmarna inte litar på 

varandra leder det till oförmåga att utföra ett adekvat arbete, vilket skapar oro för 

patientsäkerheten. Att arbeta övertid resulterar i bristande koncentrationsförmåga och 

ökad risk för misstag. Sjuksköterskorna beskriver hur läkarna förmår operationslaget att 

arbeta snabbare och effektivare trots att det kan leda till sämre patientsäkerhet.  

En isländsk studie fokuserar på operationssjuksköterskors syn på patientsäkerhet i 

operationssalen. Det sjuksköterskorna tycker är viktigast för att förbättra 

patientsäkerheten beskrivs i tre kategorier; preventivt tänkande, kunnig och erfaren 
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personal, fungerande samarbete med tillit i operationsteamet. Krav på ökad 

produktionshastighet och effektivitet, förväntningar på sjuksköterskorna att utföra mer 

på kortare tid än tidigare utgör ett upplevt hot mot patientsäkerheten (Alfredsdottir & 

Bjornsdottir, 2007).   

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning beskriver flera sätt att öka effektiviteten på operationsavdelningar. 

Det perioperativa arbetet är komplext och många moment behöver fungera för att ett 

effektivt flöde skall uppnås. Krav på ökad effektivitet och produktivitet kan inverka 

negativt på patientsäkerheten. En stor del av forskningen belyser olika tidsbesparande 

åtgärder, färre studier har fokuserat på hur de som utför arbetet upplever det. När nya 

arbetsmetoder införts torde det vara av vikt att undersöka på vilket sätt de anställda 

tycker att arbetet påverkas av förändringen. 

SYFTE 

Syftet är att undersöka hur anestesi- och operationssjuksköterskor upplever det 

perioperativa omvårdnadsarbetet när det sker inom effektivitetssalskonceptets ramar. 

 

METOD 

Design 

Författarna har genomfört en kvalitativ induktiv intervjustudie i form av en pilotstudie. 

En kvalitativ studie karaktäriseras av att forskaren söker förstå en eller flera personers 

livsvärld (Hartman, 2004).  

Urval 

En form av ändamålsenligt urval inspirerat av Hartman (2004) användes. Detta innebär 

att de informanter som bedömdes besitta möjligheten att bidra med den information 

som författarna sökte valdes ut. Potentiella informanter valdes ut av kliniska adjunkter 

anknutna till kliniken.  

Inklusionskriterier för att få delta i studien var att anestesi- och 

operationssjuksköterskorna skulle ha arbetat som specialistsjuksköterskor i mer än ett 
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år samt även ha arbetat på operationssal med effektivitetssalskonceptet mer än tre 

arbetspass.   

Exklusionkriterier som ledde till att sjuksköterskorna inte tilläts delta i studien var att 

de på något sätt var involverade i införandet av effektivitetssalskonceptet på kliniken.  

 

Datainsamlingsmetod och genomförande 

Godkännande från vårdcheferna inhämtades genom att förfrågan om tillåtelse att 

genomföra studien samt att bifogad projektplan skickades per brev och med e-post till 

verksamhetschefen. De sju sjuksköterskor som valts ut av de kliniska adjunkterna 

tillfrågades av författarna efter morgonmötet. Fem av de tillfrågade sjuksköterskorna 

svarade ja och erhöll skriftlig och muntlig information. De inkluderades i studien och 

enskilda intervjuer genomfördes med samtliga. En av intervjuerna togs sedan bort då 

det visade sig att sjuksköterskan inte hade arbetat tillräckligt länge enligt 

effektivitetssalskonceptet för att uppfylla inklusionskriterierna.  

Datainsamlingen fördelades på två veckor och intervjuerna genomfördes under två 

arbetsdagar. Intervjuerna tog plats i ett avskilt rum i nära anslutning till 

operationsavdelningen.  

Intervjumetoden inspirerades av den av Lundman och Graneheim (2009) beskrivna 

intervjun som bygger på att informanterna fritt får möjlighet att beskriva sin upplevelse. 

Detta möjliggjordes av att så få frågor som möjligt ställdes, för att minska författarnas 

inverkan på informantens svar. Två öppna intervjufrågorna ställdes samt följdfrågor 

utifrån de svar som sjuksköterskorna gav för att ge informanterna möjlighet att utveckla 

sina upplevelser och känslor. Intervjufrågorna löd: 

 Hur upplever du det perioperativa omvårdnadsarbetet när du arbetar enligt 

effektivitetssalskonceptet? 

 Vad känner du när du blir placerad på effektivitetssal?  

Samtliga informanter fick svara på samma frågor i samma följd och intervjuerna 

genomfördes av båda författarna. De spelades in med två olika bandspelare för att vara 

säker på att information inte skulle gå förlorad. Båda författarna lyssnade igenom 

intervjuerna ett flertal gånger och en av författarna transkriberade intervjuerna 
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ordagrant. Den andra lyssnade och kontrolläste transkriberingen för att samstämmighet 

avseende transkriberingen skulle uppnås.  

Dataanalys 

Författarna har arbetat som sjuksköterskor tre respektive fem år på olika 

vårdavdelningar i Sverige och har kommit i kontakt med begreppet 

effektivitetssalskoncept i egenskap av specialistsjuksköterskestudenter på en 

operationsavdelning. Innan studiens genomförande hade författarna tankar om att 

effektivitetssalskonceptet kunde medföra ökad stress för personalen vilket eventuellt 

kunde äventyra patientsäkerheten, detta utgjorde den del av författarnas konkreta och 

medvetna förförståelse. Inför analysarbetet tydliggjorde författarna sin förförståelse om 

effektivitetssalskonceptet för varandra och reflekterade över den (Polit & Beck, 2004).  

Dataanalys genomfördes utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Graneheim (2004). Den kvalitativa innehållsanalysen har att göra med tolkning av 

texter, som kan ske på olika nivåer. Författarna har antagit en induktiv ansats vilket 

innebär att datan tolkas och analyseras förutsättningslöst, utan bakomliggande teorier 

eller modeller. Metoden har ingen fastställd ontologisk eller epistemologisk ståndpunkt. 

Sedan genomfördes enligt Lundman och Graneheim (2004) en bearbetning av 

textmaterialet: initialt lästes alla intervjuer av författarna flera gånger för att en 

uppfattning om dess innehåll skulle kunna bildas. Intervjutexterna benämns som 

analysenhet. Intervjuerna delades sedan in i meningsenheter som startade och slutade 

där författarna identifierade en övergång i textens innebörd. Meningsenheterna 

kondenserades sedan, vilket innebär att de görs mer koncisa utan att dess väsentliga 

innebörd går förlorad. De kondenserade meningsenheterna förses sedan med koder. En 

kod är än mer koncis och skapas genom att den kondenserade meningsenheten 

abstraheras. Koderna delades sedan in i kategorier och underkategorier. Benämningar 

på kategorierna framkom när meningsenheterna analyserades och fanns ha något 

gemensamt. Kategorierna tilldelades passade namn som fångade in de aktuella 

kodernas betydelse. 

Kategorierna och underkategorierna fastställdes slutgiltigt först efter gemensam 

reflektion författarna emellan och efter noggrann genomgång av dess beståndsdelar och 

innebörder (Lundman & Graneheim, 2008). 
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Tabell med exempel på meningsenheter, kondensering, kod, underkategori och 

kategori. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkateg

ori 

Kategori 

Det är tröga 

dörrar, vi har 

inget larmsystem, 

så att skulle man 

behöva larma då 

får man väl 

skicka ut någon i 

korridoren och 

skrika eller larma 

från någon annan 

sal 

Informanten upplever 

att det som en 

nackdel att den ena 

operationssalen inte 

har något larmsystem 

samt att det är tröga 

dörrar. 

 

Utrustningen 

på en sal är 

inadekvat 

 

Utrymme 

och 

utrustning 

 

Arbetsmiljö 

Man utvecklar 

sådana här 

salssystem att 

man arbetar 

utefter ett visst 

koncept, lite 

nytänkande 

tycker jag 

sådär...tycker jag 

är roligt 

Informanten upplever 

att nytänkande 

koncept såsom 

effektivitetssalskonce

ptet är roligt 

Konceptet är 

roligt och 

innovativt 

Arbetsglädje Känslor 

…kommunikatio

nen och 

samspelet och att 

alla vet vad man 

ska göra… om 

alla gör sin sak… 

och alla gör sin 

grej 

tillsammans… 

Informanten upplever 

att om 

kommunikation och 

samspel fungerar och 

om alla sköter sina 

arbetsuppgifter 

tillsammans blir 

arbetet effektivt. 

 

Effektivitet 

främjas av 

kommunikati

on och 

samarbete 

 Kommunikati

on 
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ETISKA ASPEKTER 

Godkännande från en etisk kommitté krävdes ej då arbetet inte involverar patienter.  

Författarna valde att följa Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska riktlinjer. 

Informationskravet: Den på kliniken ansvariga verksamhetschefen och vårdschefen 

tillfrågades och informerades muntligt och per brev. Informanterna fick information om 

studien muntligt och genom ett informationsbrev där villkoren för deras deltagande 

beskrevs. Deltagandet var frivilligt och informanterna kunde när helst de önskade 

avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet: Muntligt samtycke inhämtades från 

informanter och ansvariga chefer på kliniken. Konfidentialitetskravet: Då antalet 

informanter var lågt kunde anonymitet inte utlovas. Författarna avidentifierade dock 

allt material och behandlade det konfidentiellt. Insamlad data förvarades oåtkomlig för 

obehöriga. Nyttjandekravet: Insamlad data användes endast till studien och efter 

transkribering förstördes allt inspelat material (Vetenskapsrådet, 2002). 
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RESULTAT 

Den kvalitativa innehållsanalysen utmynnade i åtta kategorier och sex underkategorier.  
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Kommunikation  

Kommunikationen upplevdes av alla sjuksköterskorna ha stor betydelse i 

operationsteamet och beskrevs som nödvändigt för att effektivitetssalskonceptet skulle 

fungera och bli effektivt. Om alla medarbetare fokuserade på att utföra sina 

arbetsuppgifter och inte sysslade med annat ledde det till effektivitet. Oförmåga att 

kommunicera på ett adekvat sätt ledde till förvirring och ineffektivitet. Vid tillfällen då 

det fanns brister i samordningen uppstod en känsla av onyttighet baserat på väntan att 

få utföra sitt arbete.  

”…när det inte riktigt saxar...man får stå och vänta en tid…då kan det kännas  

lite segt…man känner sig sådär onyttig när man går runt och väntar..” 

 

Morgonmötet där alla i arbetslaget möts innan operationsstart upplevdes av flera som 

positivt och som en viktig källa till information om dagens operationsprogram och ett 

tillfälle för kirurgerna att förmedla speciella önskemål. En sjuksköterska beskriver en 

situation när kirurgen inte givit information till alla arbetslag om att en medicinteknisk 

produkt önskades:  

”...men när inte det var framme när han bad om det  

då blir han skitförbannad...det tar ju ner stämningen...” 

 

Samarbete 

En sjuksköterska upplevde att effektivitetssalskonceptet gav upphov till ett närmare 

samarbete mellan sjuksköterskekollegor. En anledning till detta var att anestesi- och 

operationssjuksköterskan följdes åt parvis under den perioperativa perioden. 

Två av sjuksköterskorna beskrev att kirurg och anestesiolog alltid fanns nära tillhands 

och att det ledde till att beslutsvägarna blev kortare.  

Kommunikationen och samarbetet mellan operationssjuksköterskan och 

anestesisjuksköterskan förbättrades enligt flera informanter vid arbete enligt 

effektivitetssalskonceptet: 

”...det känns som att nu är det jag och...sjuksköterskekollegan, 

 det är vi som stämmer av och liksom planerar tillsammans” 
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Samordning 

Det beskrivs av en sjuksköterska att samordningen på effektivitetssalarna 

inledningsvis var rörigt, men att det efter hand har förbättrats, att konceptet allt 

eftersom har fallit på plats. Att arbetssättet krävde en inkörsperiod bekräftades av en 

annan sjuksköterska som beskrev att det var normalt att initialt uppleva konceptet 

som rörigt, men att det efter en tid kändes mer bekvämt.  

En sjuksköterska beskriver att om arbetsfördelningen är oklar eller om en kollega 

utför uppgifter utan att meddela detta blir det rörigt. Det framkommer även att det 

sannolikt finns risk för att patienten upplever situationen som rörig.  

”…man känner sig förvirrad och förbisprungen…” 

 

En sjuksköterska beskriver att om effektivetssalskonceptet och samordningen mellan 

de olika arbetslagen fungerar leder det till att arbetet blir lugnare. 

”…när man väl kommit in i tänket…det känns som om allt går väldigt smidigt 

…det känns liksom lugnare…himla trevligt att jobba så” 

 

En sjuksköterska beskriver att lunchavlösningar ibland kan vara svåra att samordna 

på anestesisidan: 

”…det fallerar på narkossidan lite grann…det är ju alltid någon gång som båda ska 

väckas samtidigt och det händer ofta under lunchtid…” 

 

Att undersköterskornas arbete kan vara tungt på grund av städning, förflyttningar av 

bord och stor patientomsättning beskrivs av en sjuksköterska. Anledningen är att 

undersköterskorna befinner sig på samma sal under hela arbetsdagen med upp till fem 

patienter. 

 

Känslor 

Arbetsglädje 

Effektivitetssalskonceptet beskrevs av flera sjuksköterskor som ett roligt och 

utmanande arbetssätt, andra tyckte det var stimulerande och spännande. 

Arbetsuppgifterna upplevdes av en sjuksköterska som varierande och av flera 
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informanter att effektivitetssalskonceptet gav upphov till engagemang och 

delaktighet. En sjuksköterska beskrev det som att:  

”...jag tycker det är ganska spännande...jag gillar tempot...jag tycker överhuvudtaget 

om när det är...när det snurrar på...det är stimulerande” 

 

Trots högt tempo och många arbetsuppgifter upplevdes inte arbetet som stressigt av 

sjuksköterskorna. Några sjuksköterskor beskrev en känsla av att vara nöjd och 

vetskapen om att operationsköerna betats av kändes skönt. Att utföra ett effektivt 

arbete utan att känna sig stressad ledde till att arbetet kändes roligt.  

Arbetssättet har sedan det infördes utvecklats enligt en sjuksköterska som beskrev att 

det från att ha upplevts som hetsigt och stressigt, nu vänts till något mer positivt.  

 

Misslyckande 

Det upplevdes enligt en sjuksköterska som jobbigt när en kirurg vid ett tillfälle tog fel 

på namn, ingrepp eller patient. Detta ledde till en känsla av skam och att arbetet 

kändes amatörmässigt: 

”…det blir väldigt pinsamt…som att man har förlorat hela den goda tanken… 

man vet inte vilken patient som man går in på nu…då skäms man… 

det känns oseriöst och amatörmässigt” 

 

Positiv patientkontakt 

Att arbeta enligt effektivitetssalskonceptet gav några sjuksköterskor mer tid till 

patienten, och kunde leda till att en närmare relation med patienten uppstod. 

Möjligheten att som sjuksköterska i par träffa patienten i förberedelserummet, utan 

inblandning av annan personal, skapade en lugn miljö, enligt hälften av 

sjuksköterskorna. Det kändes bra att det var stilla och inte en massa spring på 

förberedelserummet. 

Några sjuksköterskor beskrev att konceptets utformning och tanke ledde till 

kontinuitet i kontakten mellan patient och sjuksköterska främjades. En sjuksköterska 

beskrev det så här: 

”...Det är liksom...ett bra koncept och det är en bra tanke, grundtanke…det skall vara 

kontinuitet med patienten...Samma narkossköterska och operationssköterska” 
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I jämförelse med normalt arbetssätt uttrycker en sjuksköterska att delaktigheten kring 

patienten ökar och att det är mer naturligt att ta plats: 

”alltså när man gör gula delen...att det är ett sådant lugn då blir det mer naturligt att 

man blir en del liksom runt patienten, mer än att bara vara en grön massa liksom som 

ska plocka upp instrumenten...” 

 

En sjuksköterska upplever att kvaliteten på omvårdnaden är densamma vare sig 

effektivtetssalskonceptet tillämpas eller ej. Patienterna upplevs ofta vara pigga när de 

vaknar, och har inte mer ont än om de skulle ha opererats enligt sedvanligt arbetssätt.  

”...sen tycker inte jag att själva omvårdnaden är egentligen bättre eller sämre 

 elektivt för jag tycker att det är samma, det är inte så stor skillnad tycker  

inte jag på narkossidan” 

 

Arbetsmiljö 

Utrymme och utrustning 

Samtliga sjuksköterskor upplevde att en av operationssalarna som användes inom 

effektivitetssalskonceptet var för trång. Även förberedelserummet beskrevs av några 

som trångt, stökigt och inte särskilt inbjudande. Rummet innehöll en stor mängd 

medicinteknisk apparatur vilket inte uppfattades som en avstressande miljö. Det 

framkom önskemål om att eventuellt iordningställa ett förberedelserum som var 

trevligare och mer inbjudande. 

Avsaknaden av larmfunktion och mer än en telefonlinje på en av operationssalarna 

sågs som en säkerhetsbrist av hälften av sjuksköterskorna. Dörrarna in till 

operationssalen upplevdes även som tröga. Vid behov av att larma framkom det att 

personalen då får springa ut i korridoren och skrika, eller larma från en annan sal. 

Att enbart använda operationssalar inom den centrala operationsklinikens utrymmen 

var ett önskemål som uttrycktes av två sjuksköterskor.  
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Fördelar med lokalerna 

Flera sjuksköterskor upplever att tillgången till ett separat förberedelserum för med 

sig positiva aspekter som lugn och avskildhet. Rummet utgör en plats där patienten 

får tid att träffa personalen innan ingreppet.  

”…jag tror…att det blir lugnare för patienten också att hinna vara i 

förberedelserummet ett tag och först träffa oss och sen doktorn och sen 

komma in på sal…det kanske blir lugnare för patienten…det känns så” 

 

Patientsäkerhet 

En negativ aspekt som tas upp av en sjuksköterska är att dokumentationen kan vara 

svår att hinna med i direkt anslutning till operationen. Journalföringen hanns inte 

alltid med utan fick vid vissa tillfällen kompletteras efter att patienten var överlämnad 

på den postoperativa avdelningen.   

”...men man kan ju alltid liksom göra anteckningar för sig själv... 

innan man rapporterar så kan man ju sammanfatta lite kort på  

papper bara och sen komma tillbaka och skriva senare...” 

 

En sjuksköterska upplever att arbetssättet eventuellt är behäftat med fler reoperationer 

jämfört med sedvanligt arbetssätt, samt att det vore intressant med statistik över 

komplikationsfrekvens i relation till effektivitetssalskonceptet.  

”…jag tycker att vi får in mer reblödningar…men det har dom sagt att så är det 

inte…utan..dom gör väl fler och så blir det väl fler procentuellt…” 

 

Organisatoriska aspekter 

Resultat och ledning 

Två av sjuksköterskorna upplever att det är positivt att vårdköerna minskar och de 

upplever att operationsteamet arbetar för ett bra ändamål. Att patienterna gagnas av 

det mer effektiva operationsprogrammet poängteras. 

En sjuksköterska uttrycker att det känns skönt att se att det har opererats lika många 

patienter på två salar, som med normalt arbetssätt görs på tre salar: 

”...precis som på en vanlig dag... men vi har gjort det på bara två salar...” 
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Effektivitetssalskonceptet präglas enligt flera sjuksköterskor av ett stort engagemang 

från kliniken och alla som arbetar med det, de som arbetar med att införa konceptet 

beskrivs som motiverade. En sjuksköterska poängterar att det är väldigt viktigt att 

engagemanget finns där, att några brinner för projektet. Att köerna minskar beskrivs 

som en del i god vårdkvalitet, att patienten får vård i tid.  

Att effektivitetssalskonceptet kräver en inkörsperiod innan det känns bekvämt för alla 

medarbetare beskrivs av en sjuksköterska: 

”…sen tror jag nog att man måste köra det något år… 

för att det ska kännas sådär klockrent…” 

 

Det kan enligt en sjuksköterska finnas värde i att hitta medarbetare med intresse för 

dagkirurgi och Target Controlled Infusion (TCI), vilka skulle kunna bli experter på 

arbetssättet och bidra till ökad effektivitet.  

”…om man vill liksom göra det snäppet bättre flödesmässigt…då tror jag att man ska 

leta efter människor mer dagkirurgiskt och med den anestesimetoden.” 

 

Planering och bedöming 

Risken finns enligt en sjuksköterska att m patienten inte motsvarar de på förhand 

stipulerade kraven om kirurgiskt och anestesiologiskt okomplicerade fall kan 

konceptet fallera. Det framkommer att det vid några tillfällen har varit oväntat 

komplicerad kirurgi. Sjuksköterskan framhäver dock att urvalet av enkla patientfall i 

regel har slagit väl ut. 

En sjuksköterska upplevde att effektivitetssalskonceptet borde passa bättre som 

dagkirurgisk verksamhet, med motiveringen att personalen skulle utveckla stor 

skicklighet i anestesimetoden. Bytestiderna skulle då kunna förbättras och flödet 

skulle gynnas. 

”Däremot så tycker jag att det bör ligga på dagkirurgisk verksamhet...med 

narkossystrar som blir experter på TCI...” 

 

En sjuksköterska uttrycker att det sannolikt kan ta tid innan arbetssättet medger 

fullgod vårdkvalitet: 

”…jag tror att det tar ett tag innan man kommer upp i…flöde och  

vårdkvalitet rent omvårdnadsmässigt.” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Enligt Polit och Beck (2004) baseras en studies trovärdighet på tre kriterier: giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet.  

Giltigheten i pilotstudien styrks av att författarna beskrev och tydliggjorde sin egen 

förförståelse om ämnet innan analysen påbörjades (Polit & Beck, 2004). Detta borde 

minska risken att författarna färgar utformningen av intervjufrågorna och/eller 

genomförandet av dataanalysen.  

Urvalet av sjuksköterskor skedde genom ett ändamålsenligt urval inspirerat av Hartman 

(2004). Det ändamålsenliga urvalet syftar till att välja informanter som kan bidra med 

den sökta kunskapen, då författarna ej hade tillräcklig kunskap om personalen på 

kliniken genomfördes urvalet med hjälp av kliniska adjunkter knutna till kliniken. De 

valde ut potentiella sjuksköterskor att intervjua för att minska bias i valet av 

sjuksköterskor. Studien baseras på några få sjuksköterskors upplevelser, 

sjuksköterskorna tillhörde dock två olika yrkeskategorier. Detta kan bidra till en ökad 

bredd och förståelse (Graneheim & Lundman, 2004). Men skulle å andra sidan kunna 

leda till bristfälligt djup inom respektive yrkeskategoris upplevelse. 

Giltigheten i en kvalitativ studie är också avhängig valet av meningsenheter att 

analysera. En meningsenhet som är för omfattande blir svår att analysera då den kan 

innehålla flera olika innebörder. Om en meningsenhet å andra sidan inte är tillräckligt 

innehållsrik kan det resultera i fragmentering (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna har under stor noggrannhet enats om de meningsenheter som använts. 

Processen illustreras i en tabell, vilket underlättar förståelsen för hur analysen gått till, 

detta ökar giltigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har vid flera tillfällen 

diskuterat kategorierna och underkategorierna avseende benämning och innebörder. 

Flera kategorier delar innebörder, kommunikation och samarbete kan till exempel ej 

utan vidare åtskiljas från varandra. De slutgiltiga kategorierna ansågs vara de mest 

lämpliga trots ovan nämnda svårigheter. 

För att förstärka och förtydliga sjuksköterskornas upplevelser använde sig författarna 

av citat, vilka kan ge ökad förståelse för fenomenets innebörd. Enligt Polit och Beck 

(2012) kan citat användas för att belysa viktiga åsikter. Att använda citat kan enligt 

Graneheim och Lundman (2004) öka studiens giltighet.  
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Faktorer som ökar tillförlitligheten är att den tekniska utrustning som användes bidrog 

till att ljudkvaliteten på intervjuerna var hög, vilket ledde till att transkriberingen 

underlättades. Även det faktum att författarna genomförde alla intervjuer på samma 

sätt, med samma frågor i oförändrad följd, kan främja giltigheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Kontinuerlig diskussion och reflektion författarna emellan har skett 

under arbetets gång. Detta leder till att samstämmighet avseende transkriberingen och 

analys av datan uppnås, vilket enligt Lundman och Graneheim (2009) kallas 

konsensusförfarande.  

Enligt Polit och Beck (2004) är det upp till läsaren att bedöma överförbarheten. 

Studiens överförbarhet kan påverkas av att det troligtvis inte finns andra 

operationsavdelningar som använder sig av ett identiskt utformat 

effektivitetssalskoncept, samt att antalet intervjuade sjuksköterskor är lågt.  

Begränsningar/ Styrkor 

Datainsamlingen är behäftad med en del svagheter. Ett ändamålsenligt urval användes, 

författarna stod dock inte för valet av sjuksköterskor, utan betrodde de kliniska 

adjunkterna med uppgiften. Dessa var ej direkt engagerade i utvecklingen av 

effektivitetssalskonceptet, varför minsta möjliga bias uppnåddes. En fördel med detta 

kan vara att författarnas förförståelse om sjuksköterskorna och deras bakgrund inte 

färgar urvalet. Å andra sidan tappar författarna kontrollen över urvalet och är tvungna 

att förlita sig på annan personal. Antalet intervjuade sjuksköterskor var lågt och 

intervjuernas längd ledde till att resultatet inte blev så rikt som författarna ursprungligen 

hade önskat, en mättnad uppstod å andra sidan under intervjuerna varför författarna 

ansåg att informanterna hade bidragit med en adekvat mängd data. En styrka med 

insamlad data är att intervjuerna genomfördes av båda författarna som ställde öppna 

intervjufrågor och lät sjuksköterskorna tala fritt utifrån sin upplevelse, vilket bidrog till 

att författarna inte färgade sjuksköterskornas svar (Polit & Beck, 2004).  

Att de intervjuer som genomfördes eventuellt blev för korta kan bero på bristfällig 

intervjuteknik, sjuksköterskor som ej inbjöd till längre samtal eller möjligtvis ett snävt 

ämne och syfte som snabbt uttömdes. Korta intervjuer leder till ett förhållandevis litet 

analysmaterial vilket kan påverka dataanalysen negativt. Författarna har jämsides och 

tillsammans analyserat datamaterialet, vilket innebär att ”investigator triangulation” har 

använts (Lincoln & Guba, 1985). Detta kan minska bias i tolkningen av datan (Polit & 

Beck, 2004).   
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Fokusgruppsintervjuer med fem eller fler deltagare är en metod som genom 

gruppdynamik kan leda till att deltagande informanter i större utsträckning vågar 

uttrycka sina åsikter (Polit & Beck, 2012).  Författarna valde enskilda intervjuer då det 

ansågs väsentligt att informanternas svar ej färgades av andra. 

Det genomfördes även en intervju som sedan kasserades på grund av att informanten ej 

uppfyllde inklusionkriterierna. Att detta uppdagades efter intervjun var olyckligt. 

Intervjumaterialet med informanten ansågs rikt men kasserades då dennes åsikter 

uppenbart ansågs bero på för få arbetstillfällen enligt effektivitetssalskonceptet. 

Effektivitetssalskonceptets utformning är utvecklat enbart för klinikens förutsättningar 

och är unikt. Kliniken har inte har utformat några formella dokument eller använt sig av 

publicerad forskning, vilket förklarar varför information om konceptet i bakgrunden ej 

kan styrkas med referenser.  

Resultatdiskussion 

Kommunikation och samarbete 

Anestesi- och operationssjuksköterskorna beskriver i denna pilotstudie 

omvårdnadsarbetet när det sker enligt effektivitetssalskonceptet som beroende av god 

kommunikation och samarbete. Felbehandlingar kan undvikas om arbetslaget kan 

upprätthålla en god kommunikation och samarbete i en komplex vårdmiljö (Leonard, 

Graham & Bonacum, 2004). Lingard et al. (2004) beskriver i en studie vanliga 

kommunikationsmisstag som uppstår i operationssalar utifrån ett antal identifierade 

kategorier: ”tillfälle”, där timingen var dåligt vald, ”innehåll”, där informationen var 

felaktig eller saknades, ”mening”, där de aktuella problemen ej löstes och 

”gruppsammansättning” där någon nyckelperson i personalgruppen exkluderades. 

Totalt uppstod kommunikationsmisstag i en knapp tredjedel av de tillfällen där 

operationslaget utbytte information. En tredjedel av kommunikationsmisstagen 

resulterade i sin tur i att patientsäkerheten äventyrades genom att öka belastningen på 

operationslaget, störa utarbetade rutiner och öka spänningen på operationssalen.  

Lingard, Reznick, Espin, Regehr och DeVito (2002) har genom observationer och 

intervjuer nått slutsatsen att kommunikation på operationssalar kretsade kring 

perioperativa sekvenser: Tiden för patientförberedelser, operationsstart, tillfällen då 

problem eller lärotillfällen uppstod, operationsslut och tiden för patientbyte. Spänning i 

operationslaget relaterat till kommunikation uppstod regelbundet inom dessa 

perioperativa sekvenser. Spänning uppstod oftare mellan kirurg och operationspersonal 
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än mellan kirurg och anestesipersonal. Studien visade även att personal under 

upplärning märkbart influeras av spänningar inom operationslaget. I förevarande 

pilotstudie beskrev informanterna vikten av kommunikation och att det vid 

kommunikationsmissar uppstår dålig stämning och ineffektivitet. Att patientsäkerheten 

skulle kunna påverkas framkom inte. 

Kommunikation och samarbete är två begrepp som är intimt förknippade med varandra. 

I en studie av Sutcliffe, Lewton och Rosenthal (2004) framgår att kommunikationsfel är 

en stor orsak till att det uppstår fel inom vården som kan äventyra patientsäkerheten. 

Forskarna belyser också att kommunikationen innefattar mer än bara 

informationsutbyte, aspekter som hierarki, individers roller i arbetsgruppen samt makt- 

och konfliktförhållanden påverkar också kommunikationen. Nestel och Kidd (2006) 

visar i sin studie att god kommunikation på operationssalar var avhängigt av personal 

som lyssnade, uppträdde artigt, uppmärksammade kollegornas önskemål och talade 

klart och tydligt. Kommunikationen hämmades av personer som inte visade respekt för 

andra yrkeskategorier.  

Författarna i denna studie har inte kunnat dra några slutsatser angående under vilken 

tidsperiod i det perioperativa arbetet kommunikationsproblem uppstår, inte heller 

mellan vilka yrkesgrupper det oftast uppstår. Det har dock framkommit att spänningar 

inom operationslaget kan uppkomma på basis av brister i kommunikation eller 

samarbete.   

I en studie beskriver Catchpole et al. (2007) vikten av att samarbetet fungerar i det 

perioperativa arbetet. Att under kollegialt samarbete kunna identifiera och undvika små 

problem och störande moment under operation är av vikt för att öka effektivitet och 

säkerhet. Att handskas med problem som går att undvika ger mer tid till att 

framgångsrikt hantera stora oundvikliga problem som kan uppstå under operation. 

Samarbetet beskrivs i vår studie öka vid arbete enligt effektivitetssalskonceptet, vilket 

skulle kunna minska risken för misstag.  

Arbetsmiljö och patientsäkerhet 

I förevarande studie framkommer att den fysiska arbetsmiljön, lokaler och dess 

utrustning, har betydelse för den upplevda patientsäkerheten och huruvida miljön 

uppfattas som trevlig och inbjudande. Patientnöjdhet med det preoperativa väntrummet 

undersöktes i en studie av Bailey, McVey och Pevreal (2005). Fem aspekter som 

patienterna var särskilt missnöjda med var möjligheten att ta del av underhållning som 

tidningar, personal som samtalade i närvaro av patienter, personalens förmåga att 
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garantera anhöriga kontinuerlig information om operationsförloppet samt i vilken 

utsträckning den fysiska miljön upplevdes som behaglig. Det framkom i förevarande 

studie att förberedelserummet upplevdes som ej inbjudande eller trivsamt av 

sjuksköterskorna, som betonade att även patienterna skulle kunna uppleva det så. 

Behovet av en trivsam miljö bekräftas i en studie av Edvardsson, Sandman och 

Rasmussen (2005). Forskarna identifierade ett övergripande tema som benämndes 

känslan av en understödjande atmosfär, vilket i sin tur beskrevs i fem kategorier: 

Upplevelse av en välkomnande miljö, att känna igen sig i miljön, att skapa och 

bibehålla sociala relationer, att uppleva en vilja att vårda och att uppleva säkerhet. 

Uppfattningen om miljön i relation till kategori två innefattade den fysiska miljöns 

utseende. En igenkännbar och lugn fysisk miljö ökade chanserna att uppleva en 

understödjande atmosfär. Detta stämmer överens med denna studie där informanterna 

beskrev vikten av ett lugnt förberedelserum och uttryckte att förberedelserummet hade 

potential att bli trevligare och mer inbjudande.   

Arbetstillfredsställelse och patientkontakt 

I vår studie beskriver sjuksköterskorna känslor relaterade till sitt arbete, några uttrycker 

att de är nöjda och att det känns skönt när arbetet fört med sig positiva effekter. Hayes, 

Bonner och Pryor (2010) Konstaterar att arbetstillfredsställelse är ett komplext 

fenomen. I studien har de kommit fram till att flera faktorer påverkar sjuksköterskornas 

känslor inför sitt arbete. Intrapersonella egenskaper är de som sjuksköterskan besitter 

och tar med sig till jobbet; ålder, utbildning och individuella copingstrategier. 

Interpersonella egenskaper är de som påverkar interaktionen med annan personal. 

Exempel på det är sjuksköterskans autonomi, ledarskap och professionella stolthet. 

Extrapersonella faktorer befinner sig bortom sjuksköterskan och hennes relationer med 

andra. Lön, organisatoriska frågor och resurser till att utföra arbetet är exempel på 

detta.  

Flera informanter upplevde att arbetssättet var roligt och att samarbetet med kollegorna 

var viktigt. I en studie av Adams och Bond (2000) fann forskarna att vårdlagets 

sammansättning och den sociala interaktionen mellan dem var den viktigaste prediktorn 

för arbetstillfredsställelse. Det skulle kunna vara så att effektivitetssalskonceptet 

främjar samarbete och kontinuitet, en god interaktion kollegor emellan, vilket i sin tur 

leder till mer tillfredsställd personal.  

Det framkommer i förevarande studie att effektivitetssalskonceptet kan leda till en 

närmare patientkontakt och även att kontinuiteten i denna kontakt kan främjas. Kralik, 
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Koch och Wotton (1997) beskrev i en studie vad patienter som genomgått kirurgiska 

ingrepp upplevde som viktigt i kontakten med sjuksköterskan. Att sjuksköterskan 

visade ett stort engagemang och var hjälpsam, informerade om den planerade vården, 

visade humor och värme och uppträdde på ett sätt som visade tillgänglighet var viktiga 

egenskaper som upplevdes positiva. Om sjuksköterskan å andra sidan uppträdde 

likgiltigt och behandlade patienten kallt, bara som ett objekt och inte 

uppmärksammade patienten som en person ledde det till negativa känslor. Värme och 

engagemang är faktorer nära förknippade med det vänskapsband som kan uppstå 

mellan patient och anestesi- och operationssjuksköterska som Lindwall och von Post 

(2008) beskrivit. Det är rimligt att vid införandet av ett effektivitetssalskoncept hysa 

oro för att tiden blir för knapp för att hinna ge patienten ett värdigt och varmt 

bemötande. I författarnas studie verkar konceptet istället bidra till ett närmare och 

potentiellt bättre patientbemötande. 

Att tydliggöra vilken yrkeskategori som stod för respektive del av resultatet hade varit 

intressant, författarna valde att dölja detta då risken för identifiering av de 

medverkande sjuksköterskorna ansågs vara för stor. 

Slutsats 

Arbete enligt effektivtetssalskonceptet är i stor grad beroende av kommunikation, 

samarbete och samordning. Fungerar detta kan det leda till ökad 

arbetstillfredsställelse och kontinuitet i den perioperativa omvårdnaden. 

Kommunikationsbrister inverkade negativt på effektiviteten.  

Klinisk betydelse 

Pilotstudien kan komma att utgöra en del i ett underlag för utveckling av 

effektivitetssalskonceptet på den aktuella kliniken. Med kunskap om hur 

omvårdnadsarbetet påverkas kan förbättringsarbetet underlättas. 

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Effekitvitetssalskonceptet är fortfarande nytt och är i sin linda. Det kommer sannolikt 

behövas uppföljande studier med större deltagarantal för att få en fylligare och mer 

rättvis uppfattning om vad anestesi- och operationssjuksköterskorna tycker om 

arbetsssättet. Det är sannolikt viktigt att även i fortsättning inte titta enbart på statistik 

och i vilken mån operationsköerna kan betas av. Personalens och patienternas 



 

  25 

upplevelse av arbetssättet torde vara minst lika viktigt. Därav följer att en studie där 

patientens upplevelse av att vårdas när det sker inom effektivitetssalskonceptets ramar 

belyses vore värdefull.  

Förvarande studie utformades som en pilotstudie med ett litet antal intervjuer. I 

framtiden är det önskvärt att djupare intervjuer, eventuellt genom 

fokusgruppsintervjuer, genomförs. Sannolikt finns det även ett värde i att i framtida 

studier fokusera på en yrkeskategori i taget för att uppnå ett för yrkeskategorin rikt 

material.  
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