
     

 

 

 

 

Operationssjuksköterskans upplevelse 
av återkoppling och återkopplingens 
betydelse för professionen 
 

Operating theatre nurse´s experience of feedback and feedback´s importance of 
the profession  
 

 
Carin Forsberg och Maria Silén  

Fakulteten natur-, teknik och hälsovetenskaper, Instutionen för hälsovetenskaper  

Specialistsjusköterskeutbildningen inom operationssjukvård, 60 HP 

Kurs Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård 15 HP 

Handledare Catrine Björn   
 
  
 

Examinerande lärare Lennart Christensson 

2017-05-31 



SAMMANFATTNING   
 

 

Titel:  Operationssjuksköterskans upplevelse av återkoppling och 

återkopplingens betydelse för professionen 

 Operating theatre nurse´s experience of feedback and feedback´s 

importance of the profession 

  

Fakultet:  Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

 

Kurs:   Examensarbete i omvårdnad, 15 hp  

 

Författare:   Carin Forsberg och Maria Silén 

 

Handledare:   Catrine Björn 

 

Examinerande lärare:  Lennart Christensson 

 

Examinator:   Marie-Louise Hall Lord 

 

Sidor:  24 exkl bilagor 

 

Datum för examination:  2017-05-31 

 

Svenska nyckelord: Operationssjuksköterska, återkoppling, perioperativ vård, 

omvårdnadsprocess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 
Title:  Operating theatre nurse´s experience of feedback and experience of feedback´s  

 

Introduktion: Förebyggande och korrekt utförda omvårdnadsåtgärder är en del av operationssjuksköterskans 

arbete. Operationssjuksköterskan arbetar utifrån den perioperativa vårdprocessen med att planera, genomföra och 

utvärdera omvårdnadsåtgärder.  Återkoppling har visat sig förbättra omvårdnad och utveckla professionen. I 

litteraturen finns få studier om hur operationssjuksköterskor upplever återkoppling under den perioperativa 

vårdprocessen. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelse av återkoppling och upplevelse av 

återkopplingens betydelse för utveckling av professionen. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 

11 operationssjuksköterskor i åldern 26-60 år och med erfarenhet som operationssjuksköterska mellan 7 månader 

och 36 år inkluderades, alla var kvinnor. 

Resultat: Operationssjuksköterskorna önskade mer återkoppling både för professionens utveckling i stort och för 

förbättrad utvärdering av egna utförda omvårdnadsåtgärder. All återkoppling upplevdes positivt. Avsaknad av 

samarbete mellan vårdenheter påverkade möjligheten till återkoppling negativt. Brist på återkoppling ledde till 

eget sökande av återkoppling på utförda omvårdnadsåtgärder. 

Konklusion: Genom återkoppling kan operationssjuksköterskorna få svar på sina utförda omvårdnadsåtgärder. 

Återkoppling till operationssjuksköterskan behöver implementeras och utvecklas i det dagliga arbetet.  
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Introduction: Preventive and correctly taken nursing measures is part of the operating theatre nurse´s work. 

The operating theatre nurse´s work with the perioperative process by planning and implementing the nursing 

measures and evaluating them. Feedback has been shown to improve the care and develop the profession. 

There are few studies in the literature about the operating theatre nurses experience of feedback during the 

perioperative process. 

Aim: The aim of this study was to describe the operating theatre nurse´s experience of feedback and  the 

importance of the feedback for the development of the profession. 

Method: A qualitative study with semi-structured questions has been analyzed with a qualitative content 

analysis. 11 operating theatre nurses in the age 26-60 years with the experiences an operating theatre nurse 

from 7 month to 36 years participated, all were women.   

Results: The operating theatre nurses experienced that it would be significant with more feedback, both for 

the development of the profession and to improve the evaluation of taken nursing measures. All feedback was 

positive. Lack of cooperation between care units affected the possibility of feedback negatively. 

The lack of feedback led them to seeking feedback of nursing measures by themselves.  

Conclusion: Through feedback the operating theatre nurses can get answer of their taken nursing measures.  

The feedback to the operating theatre nurses need to be implemented and develop in the daily work. 
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INTRODUKTION 

Att få bekräftelse eller återkoppling på sitt dagliga arbete skapar goda vanor och verkar till ett 

gott samarbete mellan sjuksköterskor på operationsavdelningen (Lindwall & Post, 2008a). I 

operationssjuksköterskans roll ingår att utföra många omvårdnadshandlingar. Då 

operationssjuksköterskan verkar i ett kort tidsperspektiv under patientens väg genom 

vårdkedjan och dessutom inte har så många upparbetade kontakter med patienten eller annan 

vårdpersonal utanför operationsavdelningen kan återkoppling ses svår. Då området är lite 

beforskat kan ett första steg vara att utifrån operationssjuksköterskans perspektiv se på 

upplevelsen av återkoppling på de omvårdnadsåtgärder som utförs till patienter på 

operationsavdelningen och om hur detta upplevs ha betydelse för operationssjuksköterskans 

utveckling av sin profession.  

Operationssjuksköterskans historiska utveckling 

Operationssjuksköterska är ett av de äldsta specialistområdena för sjuksköterskor. Sedan 

1850-talet har operationssjuksköterskans yrkesprofession utvecklats i olika faser. Florence 

Nightingale (1820-1910) var en sjuksköterska som har haft stor del i 

operationssjuksköterskeprofessionens utveckling. Genom hennes teorier om renlighet, 

ventilation och kunskap för att på bästa sätt vårda sjuka, utvecklades 

operationssjuksköterskans yrkesprofession och det bildades nya ideal som kunskap och 

utbildning (Bentling & Jonsson, 2010). Hon började sitt arbete som operationssjuksköterska 

genom att hjälpa engelska läkare med enklare operationer. Utbildning till 

operationssjuksköterska har funnits som en del av eller som en fristående del i utbildning av 

till sjuksköterska med varierande längd och innehåll sedan sjuksköterskeutbildningens 

tillkomst på 1850-talet (Lindwall & von post, 2008b). En föregångare inom 

operationssjukvården var Emmy Rappe (1835-1896) som under sin yrkesverksamma tid som 

operationssjuksköterska förutom instrumentering och assistans även utförde eternarkos. 

Hennes arbetsuppgifter var många och skiftande och operationssjuksköterskan var en mycket 

respekterad och betydelsefull person. Utbildning till operationssjuksköterska har förändrats ett 

flertal gånger under 1900-talet och genom olika reformer har den fått ett akademiskt och 

teoretiskt innehåll där fokus ligger på området omvårdnadsvetenskap (Lindwall & von Post, 

2008b). Operationssjuksköterskor i Sverige har influerats av det amerikanska systemet, där 

the Assossiation of periOperting Registered Nurses (AORN) 1973 utvecklade riktlinjer inom 

den perioperativa vården för ökad kvalitet av vården till patienter som skulle genomgå 

operation, målet var att uppnå högre kontinuitet och utforma vården anpassad efter individen 

(Tollerud, Botsford, Hogland, Price, Sawyer & Bradley, 1985). Operationssjuksköterskan är 

inte tekniker eller assistent till läkare utan är specialistsjuksköterska. Från att varit ett yrke 

med mycket fokus på teknik och sterilitet så har utvecklingen gått mot ett vidgat fokus mot 

patienten och den perioperativa vården har en allt viktigare del i operationssjuksköterskans 

perioperativa arbete (Lindwall & von Post, 2008b).  

Operationssjuksköterskans arbete idag  

För att verka som operationssjuksköterska idag behöver sjuksköterskor en specialistutbildning 

som fördjupar kunskapen inom bland annat anatomi, hygien, aseptik, medicinteknik och 

ledarskap (Bäckström, 2012).  

 

Från den perioperativa vårdteorin, beskrivs som ett kunskapsområde inom klinisk 

vårdvetenskap, har den perioperativa vårdprocessen utvecklats som ett redskap för att 

systematisera vården till patienter som ska genomgå en operation. Den ger 
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operationssjuksköterskan möjlighet att integrera teori och praktik och därmed vårda med 

evidens (Lindwall & von Post, 2008b). Det har visat sig att operationssjuksköterskor vill 

arbeta utifrån den perioperativa vårdprocessen under hela vårdförloppet och mötet med 

patienten får operationssjuksköterskan att känna ansvar för att hålla kontinuiteten. Däremot 

har en svårighet setts med att implementera vårdprocessen i det dagliga arbetet då 

operationssjuksköterskorna tyckte den var tidskrävande (Blomberg, Bisholt, Nilsson & 

Lindwall, 2014: McGarvey, Chambers, & Boore, 2004). 

 

Målet med den perioperativa vårdprocessen är att individanpassa och ge professionell 

omvårdnad till patienten som står inför eller genomgår ett kirurgiskt ingrepp och uppnås då 

operationssjuksköterskan arbetar med att planera, förebygga och utföra flera 

omvårdnadsåtgärder som främjar patientens hälsa och säkerhet (Bäckström, 2012). Den 

perioperativa vårdprocessen innebär mer specifikt att operationssjuksköterskan genom samtal 

samlar in data från patienten och identifierar dennes omvårdnadsbehov. Därefter planerar 

operationssjuksköterskan sina omvårdnadsåtgärder preoperativt, utföra dessa intraoperativt 

och utvärderar åtgärderna postoperativt (Lindwall & von Post, 2008b). För att uppnå detta 

krävs att patientens individuella behov är i fokus, att skapa en relation med patienten samt att 

operationssjuksköterskans kunskaper om medicin, teknik och ledarskap integreras i den 

perioperativa vårdprocessen (Bäckström, 2012; Riksföreningen för operationssjuksköterskor, 

RFOP, 2011). En del i operationssjuksköterskans kompetens beskrivs som att ”säkerställa 

perioperativ omvårdnad genom att använda omvårdnadsprocessen” och 

operationssjuksköterskans uppdrag är att ge patienten de mest optimala förutsättningar under 

den perioperativa processen för att motverka olika postoperativa komplikationer (RFOP, 

2011).  

 

Att arbeta som operationssjuksköterska innebär att ge direkt patientinriktad omvårdnad med 

utgångspunkt från patientens egna önskemål och hälsotillstånd inför operationen. Detta sker 

praktiskt dels genom preventivt arbete med till exempel att förebygga infektioner med god 

hygien och aseptik och dels förebygga vårdskador med till exempel patientens positionering 

på operationsbädden. Under operationen ansvarar operationssjuksköterskan för bland annat 

bevarad sterilitet, instrumentering och att medicinskteknisk utrustning fungerar korrekt. 

Operationssjuksköterskan ska vid olika situationer kunna identifiera, analysera, åtgärda 

händelser under operationen och ”ligga steget före”. Efter operationen görs bland annat 

kontroll av patientens hud så att inte tryckskador uppstått och nedräkning av instrument och 

material (Bäckström, 2012). Operationssjuksköterskans arbete är förknippat med att arbeta i 

team med kirurg, anestesisjuksköterska, anestesiolog och den som passar på sal under 

operationen, mestadels avskärmade från personal utanför operationsenheten (Chard, 2000). 

Att visa respekt för varandras profession i operationsteamet och ha ett öppet klimat för samtal 

leder till att personalen bryr sig mer om varandra och alla kan känna att de är en del i teamet 

(International Council of Nurses, ICN, 2014; Lindwall & Post, 2008a). Samarbetet mellan 

olika yrkeskategorier på operationssalen är ett måste för att det operativa ingreppet och 

patientsäkerheten ska fungera. Samarbetet kan underlättas av att kirurg och 

operationssjuksköterskan känner varandra. Kirurger är olika och vill ha det på olika sätt och 

om denne och operationssjuksköterskan känner varandra så blir det lättare att förbereda och 

arbeta under operationen (Gillespie, Chaboyer, Longbottom & Wallis 2009). 

Operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan har ett gemensamt ansvar för patienten 

och samarbetar med planering, att genomföra vårdhandlingar och omvårdnadsåtgärder samt 

utvärdering av dessa (Lindwall & von Post, 2008b).  
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Utveckling av operationssjuksköterskans profession 

Inom professionen som operationssjuksköterska ingår att genom ett kontinuerligt lärande 

utveckla sin kompetens (ICN, 2014). Att använda sig av klinisk forskning bidrar till 

operationssjuksköterskans utveckling och nya forskningsresultat kan implementeras i det 

dagliga arbetet (Hommelstad, 2012). Att utvecklas både personligt och yrkesmässigt är en 

process som personen själv har ett ansvar för men som kan ske med hjälp av andra på olika 

sätt. Som ny operationssjuksköterska saknas erfarenheten av yrket men med kunskap och 

handling utvecklas rollen när erfarenheterna flätas samman. Att en ny operationssjuksköterska 

arbetar tillsammans med en erfaren kollega främjar och stödjer den oerfarnes utveckling av 

sitt yrke (Myklestul Dåvoy, 2012). Operationssjuksköterskan bör utöva evidensbaserad 

omvårdnad vilket innebär att använda bästa befintliga evidens som framkommit genom 

relevant klinisk forskning (Lindwall & von Post, 2008b; RFOP, 2011). För att utveckla 

professionen behöver operationssjuksköterskan egenskaper som kreativitet, engagemang, 

motivation och kritiskt tänkande. Idéer eller frågor från operationssjuksköterskan kan bli 

utvecklingsprojekt på arbetsplatsen. Dock behövs avsatt tid från chef för att ge utrymme för 

frågor som rör utveckling inom professionen. Det kan vara att ha regelbundna studiedagar, 

åka på kurser som rör ny utveckling (Hommelstad, 2012). Operationssjuksköterskor lär sig 

arbetet och utbyter erfarenhetar av varandra och utvecklas individuellt. Men det kan finnas 

motstånd till utveckling då personer inte vill eller vågar samarbeta eller om det finns stora 

oklarheter kring målet med ny kunskap kan det vara ett hinder (Bentling & Jonsson, 2010). 

Återkoppling inom sjukvård 

Återkoppling definieras, enligt Hagander i Nationalencyklopedin, - ”återkoppling, engelska 

feedback, principen att föra tillbaka signaler från ett system och låta denna information i sin 

tur påverka systemet”. 

 

Återkoppling inom sjukvård kan beskrivas som att en åtgärd till en patient görs och sedan får 

vårdaren reda på från patienten eller annan vårdgivare utfallet av åtgärden, detta kan göra att 

personalen utvecklas i sin profession (Sandahl, 2015). Att få återkoppling angående den 

patient man vårdat var viktig och orsaker till det var både personlig utveckling och strävan till 

förbättring (Harrahill & Gunnels, 1999). Castanelli & Kitto (2011) har visat att anestesiologer 

indikerade tydligt att det vore önskvärt att få återkoppling från andra yrkeskategorier. När 

sjukvårdspersonal upplever utveckling av sin profession och får konstruktiv återkoppling på 

detta så utförs arbetet bättre och sjukvårdspersonalen upplever meningsfullhet och 

välbefinnande (Bentling & Jonsson, 2010). Återkoppling är en nödvändighet för individen att 

prestera väl i arbetet (Croskerry, 2000). Mantesso, Petrucka & Bassendowski (2008) har visat 

att återkoppling mellan sjuksköterskor ökade deras förmåga till reflektion och förbättrade 

kvalitén på omvårdnaden. Bentling & Jonsson (2010) beskriver att sjukvårdspersonal 

upplever att återkoppling kommer mestadels från patienter. En möjlig orsak till bristande 

återkoppling från arbetskamrater och ledning kan vara att den är resurskrävande och inte har 

hög prioritet. Begränsningen för optimal återkoppling inom sjukvård är att problemet inte haft 

tillräcklig uppmärksamhet och med tidspress och hög arbetsbelastning har det inte alltid varit 

möjligt att bedriva återkoppling (Croskerry, 2000). Då möjlighet till återkoppling inom vården 

är begränsad har en acceptans av detta faktum skapats, men det har också lett till att personal 

går med funderingar om deras insatser har gjort skillnad för patienten (Croskerry, 2000; 

Harrahill & Gunnels, 1999).  

Återkoppling i den perioperativa vården 

Operationssjuksköterskan har ett ansvar att initiera och genomföra adekvat 
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informationsöverföring för att uppnå kontinuitet, kvalitet och patientsäkerhet i samband med 

patientens operation (RFOP, 2011). Det är önskvärt att anestesi- eller 

operationssjuksköterskan gör ett uppföljande samtal med patienten på uppvakningsavdelning, 

vårdavdelning eller med ett telefonsamtal efter hemgång. Patienten har då möjlighet att ställa 

frågor eller berätta någon speciell upplevelse från operationen och sjuksköterskan får 

återkoppling på sina omvårdnadsåtgärder (Blomberg & Teledahl, 2013). 

Operationssjuksköterskan har kunskaper i den perioperativa vården och således den 

postoperativa fasen då uppföljning av given omvårdnad utvärderas (Bäckström, 2012). 

Frånsett kommentarer från kirurgen om operationsresultatet, har operationssjuksköterskor 

uttalat att de inte vet så mycket av utfallet av deras utförda omvårdnadsåtgärder En del 

operationssjuksköterskor tog kontakt med patienten efter operation för att den skulle känna 

sig betydelsefull, trots att det mötet inte ingick i arbetsschema (Klevered, Öhlén & Åkesdotter 

Gustafsson, 2012).  

Problemformulering 

I arbetet som operationssjuksköterska görs många omvårdnadsåtgärder både pre-, intra- och 

postoperativt. Återkoppling på utförda omvårdnadsåtgärder kan ske direkt på operationssal 

från personal i teamet, från personal på uppvakningsavdelning eller vårdavdelning efter 

avslutad operation och från patienter. Återkoppling är en del i att utvecklas i sitt yrke och det 

saknas kunskap om hur operationssjuksköterskor upplever återkoppling på utförda 

omvårdnadsåtgärder. Det är därför värdefullt att få information om hur återkoppling upplevs 

och om hur betydelsen av återkoppling upplevs för operationssjuksköterskans utveckling i sin 

profession.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelse av återkoppling på 

utförda omvårdnadsåtgärder samt hur operationssjuksköterskor upplevde återkopplingens 

betydelse för utveckling av operationssjuksköterskans profession.  

  

METOD  

Design 

En kvalitativ intervjustudie (Polit & Beck, 2012).  

Undersökningsgrupp 

Intervjuerna genomfördes med 11 operationssjuksköterskor, alla var kvinnor, på en 

operationsenhet på ett sjukhus i Mellansverige. Åldern varierande mellan 26-60 år och 

arbetslivserfarenhet som operationssjuksköterska varierade mellan 7 månader till 36 år. 

Vårdenhetschef kontaktades personligen och delgavs information om planerad studie (bilaga 

1). Vid informationstillfället med vårdenhetschef fick författarna en inbjudan till att informera 

operationssjuksköterskor om studien på ett formellt morgonmöte. Information gavs både 

muntligt och skriftligt på morgonmötet och ett PM sattes upp om studien på 

operationssjuksköterskornas anslagstavla. Inklusionskriterier var att 

operationssjuksköterskorna var kliniskt aktiva med anställning på den aktuella enheten under 

studiens genomförande. Inga exklusionskriterier tillämpades (Polit & Beck, 2012). 
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Datainsamling 

Urvalet av operationssjuksköterskor skedde via intresseanmälan, två anmälde sig vid 

informationstillfället och den ena valdes till en pilotintervju. Nytt besök på operationsenheten 

gjordes vid ytterligare tre tillfällen då information gavs igen till operationssjuksköterskorna 

vid informellt möte vid fikapaus. Det resulterade i att sju till anmälde sig till studien, två ville 

ha betänketid och tackade senare ja. Gruppledare bistod med att schemalägga tid till 

operationssjuksköterskorna så de kunde delta i intervjuerna på arbetstid. Datainsamlingen 

genomfördes under tre veckor i början av år 2017. Intervjuerna hölls i ett avskilt och förbokat 

konferensrum eller grupprum beläget i anslutning till operationsenheten. Intervjuerna hölls i 

semistrukturerad form med öppna frågor enligt en intervjuguide (bilaga 2). Intervjuerna 

varade som minst 19 och som längst 34 minuter, med ett medelvärde på 23 minuter. 

Intervjuerna inleddes med en beskrivning av syftet med studien, en definition av 

"återkoppling" (bilaga 2) samt information om att medverkan i studien kunde avbrytas när 

som helst utan att ange orsak (bilaga 1). Intervjuerna genomfördes av båda författarna, där 

den ene intervjuade och den andra observerade och förde anteckningar. Rollerna skiftades vid 

varannan intervju. Deltagarinformation gavs till operationssjuksköterskorna cirka en vecka 

innan intervjutillfället (bilaga 3). En pilotintervju genomfördes för att kontrollera att 

intervjufrågorna var relevanta i förhållande till studiens syfte, prova inspelningsutrustning och 

utvärdera planerad tidsåtgång. Pilotintervjun gav också tillfälle att prova rollen som 

intervjuare och observatör. Efter pilotintervjun lades en följdfråga till intervjuguiden som en 

del i att få svar på syftet. Några operationssjuksköterskor hade sökare eller telefon med sig 

under intervjun och meddelade att vid larm på sökaren skulle intervjun vara tvungen att 

avbrytas.  

Dataanalys 

Materialet från intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. De inspelade 

intervjuerna transkriberades ordagrant i löpande text. Varje intervjutext gavs en specifik 

färgkod för att kunna särskilja materialet under senare del av analysen för att kunna se 

eventuell mättnad. Texten lästes flera gånger av båda författarna för att finna meningsbärande 

enheter som svarade mot syftet och frågeställningar. De meningsbärande enheterna 

granskades gemensamt för att finna samstämmighet i materialet. Därefter kondenserades de 

uttagna meningsbärande enheterna till kortare text men med bevarad kärna. Meningsbärande 

enheter och kondenserad text fördes in i en tabell. Därefter reducerades den kondenserade 

texten till koder med fortsatt bevarad kärna. Koderna skrevs in i egen tabell med bibehållen 

färgkod. Sedan skrevs dessa ut, klipptes och sorterades i grupper med avseende på skillnader 

och likheter. Därefter delades koderna in i subkategorier som i sin tur sorterades till 

kategorier. Dessa låg till grund för rubriksättningen i resultatet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012; Hsieh & Shannon, 2005). Exempel på dataanalysens olika steg visas i 

tabell 1.    
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Tabell 1. Exempel av analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Subkategori Kategori 

Man lägger ner 

mycket, tid, kraft och 

energi på att göra 

väldigt mycket saker 

för patienten o det 

ska bli bra o man 

jobbar utifrån 

evidens, men man får 

aldrig veta vad det 

leder till… 

Mycket tid, 

kraft och energi 

på att göra 

mycket för 

patienten och 

det ska bli bra, 

utifrån evidens, 

men får aldrig 

veta vad det 

leder till 

Gör mycket för 

patienten men 

får aldrig 

vetskap om 

resultat 

Brist på återkoppling 

på utförda 

omvårdnadsåtgärder 

Bristfällig 

återkoppling 

…sen händer det 

förstås att någon 

annan observerar det 

innan jag tittat själv 

eller så har jag missat 

någonting och det är 

ju en slags 

återkoppling... 

Det händer att 

någon annan 

observerar 

innan mig eller 

om jag missat 

något och det är 

återkoppling 

Annan 

observerar och 

återkopplar 

Gott samarbete krävs 

för återkoppling i 

operationsteamet 

Fungerande 

återkoppling 

Forskningsetiska överväganden 

I sin profession som operationssjuksköterska ingår ansvaret att verka för en positiv inställning 

till att bedriva och sprida forskning om omvårdnad och hälsa (ICN, 2014). Forskningsetiska 

principer tillämpades i enlighet med Helsingforsdeklarationen med informerat samtycke, 

konfidentialitet och frivillighet (World Medical Assossiation, 2017). Informationsbrev om 

studien mailades till avdelningschef och verksamhetschef och tillstånd inhämtades (bilaga 1 

och 4). Informerat samtycke skrevs på av operationssjuksköterskorna i samband med 

intervjun (bilaga 5). Medverkande i studien var frivilligt och operationssjuksköterskorna 

kunde när som helst avbryta sitt deltagande. Resultatet från intervjuerna presenterades på ett 

sådant sätt att det inte gick att spåra tillbaka till någon enskild operationssjuksköterska och 

inspelningar, anteckningar och transkriberat materialet förvarades säkert i låsta lokaler med 

lösenordskyddade datafiler. (CODEX, 2016; Kjellström, 2012; Polit & Beck 2012). Efter 

godkänt examensarbete raderades de inspelade intervjuerna.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån tre kategorier och åtta subkategorier. Kategorin ”Fungerande 

återkoppling” med subkategorierna Positiv upplevd återkoppling och Gott samarbete krävs 

för återkoppling i operationsteamet. Katergorin "Återkoppling viktig för professionens 

utveckling" med subkategorierna Att få en tydlig roll i omvårdnadsprocessen och Att få 

bekräftelse på utfört arbete. Kategorin ”Bristfällig återkoppling” med subkategorierna Eget 

sökande efter återkoppling, Brist på återkoppling av utförda omvårdnadsåtgärder, Faktorer 

som begränsar återkoppling och Önskemål om förbättringar och förändringar gällande 

återkoppling. Kategorier och subkategorier illustreras i tabell 2 och presenteras vidare i 

löpande text. 
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Tabell 2: Kategorier och subkategorier. 
Subkategori 

 
Kategori 

Positiv upplevd återkoppling  

 

Gott samarbete krävs för återkoppling i 

operationsteamet 

 

 

 

 

Fungerande återkoppling 

 

Att få en tydlig roll i omvårdnadsprocessen 

 

Att få bekräftelse på utfört arbete 

 

Återkoppling viktig för 

professionens utveckling 

 

Eget sökande efter återkoppling 

 

Brist på återkoppling av utförda 

omvårdnadsåtgärder 

 

Faktorer som begränsar återkoppling 

 

Önskemål om förbättringar och förändringar 

gällande återkoppling 

 

  

 

 

 

Bristfällig återkoppling 

 

Fungerande återkoppling 

Operationssjuksköterskorna var positiva till den återkoppling de fick oavsett hur den 

framfördes eller vad den innehöll. De fick återkoppling på olika sätt. Den mesta 

återkopplingen gavs i operationsteamet och sågs som ett resultat av ett gott samarbete på 

operationssalen. Det beskrevs också att återkoppling gavs i samtal med erfarna kollegor.   

Positiv upplevd återkoppling  

Operationssjuksköterskorna beskrev att en återkoppling som fungerade utanför 

operationsenheten var återkoppling från uppvakningsavdelningen. 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de upplevde det positivt att bli kontaktad och att det 

gav dem känslor av tillit och förtroende när sjuksköterskan från uppvakningsavdelningen 

hörde av sig. De upplevde också glädje hos personalen på uppvakningsavdelningen när de 

kunde hjälpa dem med problem som uppstått. Oftast var det i form av att de ringde och 

undrade över något med patienten, exempelvis teknisk utrustning som att en vakuumpump 

inte fungerade korrekt. Det kunde också vara förband som läckt igenom och 

operationssjuksköterskorna gick då till uppvakningsavdelningen och hjälpte till med dessa 

problem.  

 

Avvikelseärenden var en form av återkoppling som gav operationssjuksköterskorna 

information om något blivit fel eller missats, trots att det var avvikelseärenden upplevdes 

återkopplingen som positiv och sågs av operationssjuksköterskorna som ett tillfälle till att ta 

lärdom och att förbättra omvårdnaden.   Flera operationssjuksköterskor nämnde att det var i 

princip den enda återkoppling som de fick från sjukvårdspersonal på vårdavdelning. Den 

typen av återkoppling kom inte direkt utan efter en tid och den togs upp på arbetsplatsmöten.  

 

Flera av operationssjuksköterskorna upplevde det positivt att prata med mer erfarna kollegor 
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på operationsenheten om olika omvårdnadsåtgärder som skulle göras, att få tips och råd om 

hur olika åtgärder kunde göras bra eller vad som skulle kunna förbättras till nästa gång. 

 

Operationssjuksköterskorna upplevde att de patienter som var vakna under operation kunde ge 

direkt återkoppling på utförda omvårdnadsåtgärder, patienten kunde själv ge respons om vad 

som kändes bra eller mindre bra. Flera operationssjuksköterskor berättade om att de ibland 

kunde få återkoppling om de träffade patienten igen på uppvakningsavdelningen eller på 

operationsenheten, detta upplevdes positivt. 

Gott samarbete krävs för återkoppling i operationsteamet 

Att samarbetet på operationssalen oftast fungerade väl var en samstämmig upplevelse hos 

operationssjuksköterskorna. Flera operationssjuksköterskor berättade om att samarbete med 

övrig personal var bra med att de påminde varandra och hade en dialog om olika 

omvårdnadsåtgärder som skulle göras och hade gjorts på operationssalen. 

Operationssjuksköterskorna såg återkopplingen, som de fick på utförda åtgärder, som ett bevis 

på gott samarbete och god laganda. Det var också då som den mesta återkopplingen skedde 

genom att personal på salen kunde ge återkoppling på omvårdnadsåtgärder till exempel vid 

positionering av patient som behövde justeras eller då någon på salen upptäckte att det inte 

kom någon urin från en kateter som satts innan operationens start och uppmärksammade 

operationssjuksköterskan på detta. Operationssjuksköterskorna upplevde att det alltid fanns 

någon som observerade och gav återkoppling och att teamet höll koll på varandra. Det kunde 

också hända att operatören gav återkoppling till operationssjuksköterskan vid ett senare 

tillfälle då de träffades i annan operationssal eller i korridoren. De beskrev också att det var av 

vikt att ge ny personal återkoppling på deras arbete, detta sågs som en åtgärd för att optimera 

samarbetet på operationssalen.  

Återkoppling viktig för professionens utveckling 

Operationssjuksköterskorna upplevde att det skulle vara betydelsefullt med mer återkoppling 

både för professionens utveckling och för förbättrad utvärdering av omvårdnadsåtgärder. Det 

fanns ett stort värde att kunna få återkoppling på utförda omvårdnadsåtgärder då det 

upplevdes som en bekräftelse på rätt utfört arbete. 

Att få en tydlig roll i omvårdnadsprocessen 

Delaktigheten i patientens omvårdnadsprocess var koncentrerad till den vård som skedde på 

operationssalen precis före, under och efter operationen. En önskan fanns att bli mer delaktig i 

patientens hela omvårdnadsprocess för att kunna utvärdera sina omvårdnadsåtgärder. 

Anestesisjuksköterskan hade det preoperativa samtalet med patienten och 

operationssjuksköterskan mötte patienten först när denne kom in på operationssalen. 

 

Operationssjuksköterskorna upplevde att återkoppling var viktigt för att känna delaktighet 

med andra yrkeskategorier som jobbar nära patienten. De beskrev att återkoppling från andra 

yrkeskategorier skulle betyda mycket för att få ökad förståelse för varandras arbete och delge 

kunskaper. De såg återkoppling från vårdavdelningspersonal som en möjlighet till detta.  

 

Det framkom också att med återkoppling och utveckling av omvårdnadsåtgärder ledde det till 

mindre problem för andra yrkeskategorier, då till exempel ett förband var dåligt gav det 

sjuksköterskorna på uppvakningsavdelningen problem med genomblödning. Då 

operationssjuksköterskorna fick återkoppling på detta kunde de tillsammans med 

sjuksköterskorna på uppvakningsavdelningen förändra bandageringen. 

Operationssjuksköterskorna upplevde det som personlig utveckling i yrket att vara en del i 
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lösning av detta problem.  

 

Att få bekräftelse på utfört arbete 

Operationssjuksköterskorna upplevde stödet från erfarna kollegor som återkoppling på sitt 

arbete. När de fick återkoppling upplevde operationssjuksköterskorna att de fick ett kvitto på 

resultatet av utförda omvårdnadsåtgärder. Oavsett resultatet av en omvårdnadsåtgärd var det 

viktigt för operationssjuksköterskorna att få veta detta. Återkoppling gav trygghet i arbetet då 

återkoppling ledde till utveckling av omvårdnadsåtgärder så att kommande patienter fick 

bättre omvårdnad. Det framkom att återkoppling gav operationssjuksköterskorna upplevelse 

av utveckling i sin profession genom att de fick svar på resultatet av sina omvårdnadsåtgärder. 

Då en omvårdnadsåtgärds resultat var gott och operationssjuksköterskan fått återkoppling på 

denna gav det känslan av att arbetet de gjort var bra och skett på rätt sätt. Då 

omvårdnadsåtgärder inte gav önskat resultat och återkoppling gavs till 

operationssjuksköterskorna, omvärderades omvårdnadsåtgärder och utfördes på ett nytt sätt 

för att uppnå ett bättre resultat. Då resultatet av omvårdnadsåtgärden förbättrades och 

operationssjuksköterskan var en del i detta framkom att det gav operationssjuksköterskan 

känslan av personlig yrkesutveckling.  

 

Bristfällig återkoppling 

Bristen på återkoppling gjorde att operationssjuksköterskorna själva ofta fick söka svar på 

sina frågor om hur det gått för patienten då funderingar om hur omvårdnadsåtgärderna 

fungerade uppstod. Bristen på återkoppling kunde också förklaras med flera olika faktorer 

som ansågs begränsade möjligheten till återkoppling. Operationssjuksköterskorna upplevde 

att det var viktigt att få återkoppling av sina utförda omvårdnadsåtgärder. 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de inte fick återkoppling i den uträckning de önskade.      

  

Eget sökande efter återkoppling 

En del operationssjuksköterskor tog själv reda på svar om något patientfall eller särskild 

händelse hade lämnat frågor kring deras omvårdnadsarbete.  Några av 

operationssjuksköterskorna berättade att de själva sökte svar på hur det var med patienten 

genom att fråga personalen på uppvakningsavdelningen när de kom dit nästa gång.  Det kunde 

också vara att de på eget initiativ pratade med operatören, antingen kunde de ringa och fråga 

om en specifik omvårdnadsåtgärd eller samtala om det nästa gång de träffades. Denna 

återkoppling upplevdes inte som den optimala. Det kunde vara lång tid tills de träffade 

operatören igen på grund av olika arbetstider och hur ofta de jobbade ihop och operatören 

mindes inte alltid den patient som operationssjuksköterskan efterfrågade.  

Brist på återkoppling av utförda omvårdnadsåtgärder 

Den bristfälliga återkopplingen gav operationssjuksköterskorna mycket funderingar och 

grubblerier då de ville veta resultat av det arbete de gjort. De beskrev att de inte fick 

återkoppling i den utsträckning som de skulle vilja ha och att detta ledde till att de ibland tog 

med sig funderingarna hem. Med tiden tycktes de flesta ändå släppa funderingarna.  Eftersom 

de inte fick återkoppling så utgick de från att de gjort ett bra jobb, men de visste inte med 

säkerhet att det var så. De gav känslor som frustration och ovisshet och ledde till att 

operationssjuksköterskorna antog att det de gjort för patienten blev bra. 

 

Brist på återkoppling kunde skapa rykten om något inte hade blivit som planerat och någon 
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patient fått en allvarlig postoperativ komplikation. Detta upplevde operationssjuksköterskorna 

vara olustigt och orsakade oro och det uppstod frågor om de hade varit ansvarig under 

operationen eller vilken dag det hände. Det framkom önskemål om att få personlig 

återkoppling direkt av chef, eller annan ansvarig, vid sådana tillfällen. 

 

Återkoppling från vårdavdelning saknades i princip och återkoppling från 

uppvakningsavdelning skedde endast sporadiskt. Operationssjuksköterskorna berättade att den 

sparsamma återkopplingen från vårdavdelningssjuksköterskorna gjorde att 

operationssjuksköterskorna litade på att vårdavdelningssjuksköterskorna kunde bedöma och 

åtgärda patienters omvårdnadsbehov som uppstått efter operation. Dock visste de inte säkert 

om den specifika kunskapen fanns hos vårdavdelningssjuksköterskorna. 

Faktorer som begränsar återkoppling 

Operationssjuksköterskorna upplevde att bland annat tidsbrist och pressade 

operationsprogram begränsade möjligheterna till återkoppling med personal utanför 

operationsenheten. Arbetssättet som de jobbade på gav inte möjlighet till att komma utanför 

operationsenheten och detta beskrevs som en svårighet till att få återkoppling från annan 

personal. Operationssjuksköterskorna beskrev att deras upplevelse av arbete på operationssal 

var avskärmat från annan vårdpersonal på sjukhuset och mycket av det arbete de utförde inte 

syntes för andra. De gav känslor som osynlighet, isolering och instängdhet.  

  

Operationssjuksköterskorna upplevde att svårigheten att få återkoppling av annan 

sjukvårdspersonal kunde bero på att de dokumenterade i olika journalsystem. 

Operationssjuksköterskorna dokumenterade sina utförda omvårdnadsåtgärder i ett annat 

journalsystem än det som sjuksköterskorna utanför operationsavdelningen använde. De 

upplevde att deras information var svårtillgänglig för sjuksköterskor på vårdavdelningar att ta 

del av på grund av att dessa antingen inte kunde logga in i journalen som 

operationssjuksköterskorna använde eller inte kände till det. Operationssjuksköterskorna 

upplevde att de dokumenterade till ingen nytta och att deras information om patienten inte 

nådde fram till de som hade behov av den. Det framkom också att anestesisjuksköterskan 

dokumenterade i samma system som vårdavdelningssjuksköterskor och det gav 

operationssjuksköterskorna upplevelsen av att deras arbete med dokumentation var oviktigt. 

De beskrev att de lyft denna fråga flera gånger till ansvariga men inte fått någon förståelse för 

problemet och därför kände de uppgivenhet och att det var hopplöst att tro på någon 

förändring av detta.  

 

Önskemål om förbättringar och förändringar gällande återkoppling 

Operationssjuksköterskorna beskrev att återkoppling kändes viktigt och det fanns en önskan 

att få erfara när deras omvårdnadsåtgärder visat på gott resultat då de ville veta om de hade 

gjort ett bra arbete. De menade att då skulle omvårdnadsåtgärder kunna utvärderas bättre och 

på så sätt utföra dessa annorlunda och genom det leda till högre patientsäkerhet. 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de såg återkoppling som en del i 

patientsäkerhetsarbetet.  

 

Det fanns frustration och uppgivenhet över att ingen lyssnade på deras önskemål om att 

inkludera återkoppling i deras arbete. Vid ett tillfälle genomfördes en förbättringsprocedur där 

operationssjuksköterskor förändrade omvårdnadsåtgärder och vårdavdelningspersonal 

återkopplade resultatet. Operationssjuksköterskorna upplevde det roligt när de lyckades med 

en förbättrande åtgärd. Betydelsen av återkoppling beskrevs som viktig i detta fall men 

operationssjuksköterskorna betonade att det inte förändrade rutiner att få återkoppling från 
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sjuksköterskor på vårdavdelning utan när förbättringsarbetet var avslutat fortsatte 

operationssjuksköterskorna sitt arbete som förut. Operationssjuksköterskorna beskrev att de 

framfört återkopplingens betydelse med ansvariga ett flertal gånger under en längre tid utan 

att få gehör. De kände att frågan inte var viktig och prioriterad.  

 

DISKUSSION 

Studiens syfte var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelse av återkoppling samt att 

beskriva återkopplingens betydelse för utveckling av professionen. Huvudresultatet visade att 

operationssjuksköterskor till stor del saknade återkoppling från personal utanför 

operationsenheten. Den uteblivna återkopplingen gav operationssjuksköterskorna mycket 

funderingar och en känsla av ovisshet. Det framkom att det fanns viss återkoppling som 

fungerade i olika former. Bristfällig återkoppling ledde till ett eget sökande av återkoppling 

hos operationssjuksköterskorna. Operationssjuksköterskorna hade en önskan om att få 

återkoppling från sjukvårdspersonal utanför operationsenheten, vilket skulle vara 

betydelsefullt och ge ökad trygghet. Det fanns en upplevelse att dokumentationssystemen och 

arbetssättet inom organisationen försvårade en fungerande återkoppling. 

Resultatdiskussion  

Operationssjuksköterskorna berättade att personal från uppvakningsavdelningen kontaktade 

dem i första hand, när de upplevde problem eller hade frågor angående en patient. Frågor som 

kan ha uppstått på grund av brister i kommunikationen vid rapporteringen. 

Operationssjuksköterskorna upplevde det positivt då de fick en möjlighet att utvärdera 

omvårdnadsproblem direkt. Vid kontakten skulle operationssjuksköterskan fullfölja 

utvärderingen och på sätt använda flera steg i omvårdnadsprocessen. 

Operationssjuksköterskan har i sin profession de kunskaper som behövs för att veta vilka 

aspekter som ska följas upp postoperativt och om dessa aspekter skulle kunna kommuniceras 

bättre till uppvakningsavdelningen, både verbal och skriftlig återkoppling, skulle det kunna 

vara en del i förbättrad patientsäkerhet och ha betydelse för patientens fortsatta vård 

(Bäckström, 2012). 

 

Avvikelserapportering görs när en händelse eller bemötande inte har skett utifrån gällande 

rutiner eller riktlinjer och är ett led i kvalitetssäkring och förbättring av vårdkvalitén 

(Socialstyrelsen, 2011). Resultatet visade att avvikelser var en av få kontakter med 

vårdavdelningar men sågs positivt av operationssjuksköterskorna. De uppfattade avvikelser 

som återkoppling och en form av lärande från misstag och de önskade att få direkt kontakt när 

något problem uppstod, detta för att diskutera direkt mellan berörd personal. Det aktuella 

omvårdnadsproblemet skulle lösas snabbare, berörd personal vet vad problemet gäller och 

samarbetet mellan de olika avdelningarna skulle kunna öka och patientens lidande minska. 

Enligt 5 kap. 6§ (Socialstyrelsen, 2011) ska avvikelser sammanställas och analyseras för att 

vårdgivaren ska kunna se mönster och trender som indikerar brister i vården. 

 

Operationssjuksköterskorna upplevde att samarbetet på operationssalen fungerade bra och 

återkoppling gavs mellan de olika professionerna. Operationssjuksköterskorna beskrev att de 

fick återkoppling på sina omvårdnadsåtgärder och att en ständig dialog om vad som skulle 

göras och hade gjorts fanns. Enligt 6 kap. 4§ i Patientsäkerhetslagen (SFS: 2010:659) är 

sjukvårdspersonal ”skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls”. 

Patientsäkerheten främjas av god kommunikation och gott samarbete (Makary et, al. 2005).  

När fungerande återkoppling ges så kan vårdprocessen utvärderas (Lindwall & von Post 
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2008b). Operationssjuksköterskorna menade att det till stor del saknade återkoppling och 

möjlighet att utvärdera vårdprocessens del som fortskred utanför operationssalen. Om det 

skulle det finnas möjlighet till att träffa patienten under hela vårdprocessen, pre- intra- och 

postoperativt, skulle det kunna leda till bättre förutsättningar att tidigare identifiera 

omvårdnadsproblem och återkoppling kan vara ett verktyg i den processen. Patientsäkerheten 

förbättrades genom att operationssjuksköterskan lyfte problem när de uppkom och kontinuitet 

i vården av samma sjuksköterska till patienter som opererats är en viktig faktor för att uppnå 

bättre postoperativa resultat (Alfredsdottir & Bjornsdottir,2008; Rhodes, Miles & Pearson, 

2006). Tänkvärt att patientsäkerhet inte var viktigast då operationssjuksköterskorna beskrev 

återkoppling. Återkoppling sågs som en del i att kunna utvärdera omvårdnadsåtgärderna och 

kanske det var därför patientsäkerheten inte beskrevs som viktigast. Patientsäkerhet kan vara 

ett begrepp som ses som ett generellt mål och återkopplingen kunde ses som en del av det. 

Patientsäkerhet finns beskrivet som ett övergripande mål i alla delar i 

operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning (RFOP, 2011). 

 

En del operationssjuksköterskor beskrev att de upplevde det positivt att prata mer erfarna 

kollegor och såg det som återkoppling vilket även beskrivs i Bentling och Jonsson (2010) där 

arbetsgruppens upplevde tillfredställelse och att den egna kompetensen ökade om 

återkoppling utfördes. Om kompetensen hos operationssjuksköterskorna ökar och 

återkoppling bedrivs leder det till att kommande patienter får förbättrad vård då 

omvårdnadsåtgärderna blir bättre utvärderade. När kollegor resonerade med varandra om 

behovet av återkoppling och lyfte det till ansvariga kunde kompetensutvecklingen inom detta 

ämne belysas (Östlinder, Norberg, Pilhammar-Andersson & Öhlén, 2006). 

 

Operationssjuksköterskorna beskrev återkoppling ur olika perspektiv då samtal med kollegor 

sågs som både stöd och återkoppling, andra menade att återkoppling var då de fick 

information om resultatet på deras utförda omvårdnadsåtgärder. Om oerfarna 

operationssjuksköterskor få arbeta tillsammans med en erfaren kollega på sal kan det bidra till 

att den oerfarne känner sig trygg i sin arbetsroll. Då oerfarna kollegor fick tips, råd och hjälp 

från mer erfaren kollega i en oväntad situation gjorde det att patientsäkerheten på sal kan 

ökades ytterligare (Rasmussen & Torjuul, 2012). 

 

När återkopplingen var sparsam fick operationssjuksköterskorna i stort sett själva ta ansvar 

för att inhämta information för att få reda på hur det stod till med patienten i efterförloppet.   

Detta personliga engagemang att söka återkoppling och utvärdering är ett sätt att inverka på 

sin egen kompetensutveckling. Inom professionen som operationssjuksköterska ingår ett 

personligt ansvar för sättet att utöva sitt yrke och genom kontinuerligt lärande utveckla sin 

kompetens (ICN, 2014). Operationssköterskorna beskrev att då de fick möjlighet till att 

förhöra sig om en tidigare avlämnad patient på uppvakningsavdelningen kunde de utvärdera 

arbetet de tidigare utfört. Det kan finnas svårighet att utvärdera omvårdnadsåtgärder till den 

patient som operationssjuksköterskan lämnar direkt till uppvakningsavdelningen då patienten 

oftast är påverkad av smärtstillande och lugnande läkemedel efter operationen. Då skulle 

återkommande återkoppling från sjuksköterskor från uppvakningsavdelningen vara ett sätt för 

operationssjuksköterskan att utvärdera utförda omvårdnadsåtgärder. Genom processen bygger 

operationssjuksköterskan på sin erfarenhetsbank och i möten med patienter har de underlag 

som påverkar deras beslut och handlande men erfarenheten leder även till ny insikt som kan 

vara adekvat i kommande situationer (Östlinder, Norberg, Pilhammar-Andersson & Öhlén, 

2006). En aspekt i föreliggande studie är att det inte blir vård på lika villkor för patienter då 

inte alla operationssjuksköterskor söker egen återkoppling. Enligt 3 kap. 1§ i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska ” vård på lika villkor för hela befolkningen” bedrivas. 
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Brist på återkoppling av utförda omvårdnadsåtgärder gjorde att operationssjuksköterskorna 

antog att det var bra med patienten då de inte hörde något från vårdavdelningspersonal. Trots 

detta uppstod en del tankar och tvivel hos operationssjuksköterskorna och de funderade på 

resultaten av sina omvårdnadshandlingar. Att endast en del av operationssjuksköterskorna 

aktivt sökte svar kan ha olika orsaker, en kan vara att med erfarenhet får man säkerhet och 

trygghet i yrkesrollen vilket gör att de mer sällan söker svar då de tror sig veta vad som är bra. 

Vid mindre erfarenhet kan behovet av bekräftelse på utförda omvårdnadsåtgärder vara större. 

Att ta med sig funderingar och tvivel hem kan leda till osäkerhet om sin egen kompetens. 

Enligt Myklestul Dåvoy (2012) är erfarenhet nödvändigt för utveckling av professionen. 

 

En faktor som påverkade möjligheten till återkoppling för operationssjuksköterskorna var att 

de dokumenterade i ett journalsystem som hade begränsad användning utanför 

operationsavdelningen. Omvårdnadsdokumentation i olika journalsystem kan riskera att viktig 

information om patienten missas. En annan risk är att operationssjuksköterskorna uppfattar 

sin dokumentation osynlig och därmed mindre viktig. Dokumentationssystemet var uppbyggt 

med förvalda fält. En effekt av detta skulle kunna innebära att dokumentationen blir 

slentrianmässig och mindre detaljrik, vilket tycks vara fallet i en studie av McGarvey, 

Chambers & Boore (1999) som visade att operationssjuksköterskor uppgav att de alltid hade 

utfört särskilda omvårdnadsåtgärder även om dessa inte var dokumenterade. Om 

operationssjuksköterskorna och avdelningssköterskorna dokumenterade i samma 

journalsystem så skulle sjuksköterskor på avdelningen kunna återkoppla på 

operationssjuksköterskans anteckning. Ingen av operationssjuksköterskorna uppgav att de 

läste i journalen senare för att ta reda på utfallet av deras omvårdnadsåtgärder, det kan ha 

berott på att de var införstådd med regler kring att läsa journaler när de inte hade ansvar för 

patienten längre. Det finns sekretessföreskrifter som reglerar användandet av journal i 

efterhand (SFS 2008:355). 

 

Ytterligare faktorer som kan påverka möjligheter till återkoppling är vårdens organisatoriska 

struktur med korta vårdtider, högt tempo och snabba patientmöten. Att tidsbrist och resursbrist 

är en orsak till att återkoppling inte fungerar eller att kunna implementera den i vårdarbetet 

kan tyckas vara en oförståelse hos ledningen av återkopplingens värde för 

operationssjuksköterskorna. Tids- och resursbristen gav mindre utrymme till återkoppling och 

när den inte var betydelsefull och inte hade hög prioritet för arbetsledning kände 

operationssjuksköterskorna maktlöshet inför detta (Östlinder, Norberg, Pilhammar-Andersson 

& Öhlén, 2006). Återkoppling mellan ledning och sjuksköterskor var bristfällig och det 

saknades forum att bedriva den i (Wagner, Bezuidenhout & Roos, 2015) 

 

Operationssjuksköterskorna uttryckte en önskan om ett arbetssätt där de skulle kunna bli mer 

delaktig i patientens omvårdnadsprocess för att kunna utvärdera sina omvårdnadsåtgärder. Om 

operationssjuksköterskan ges tillfälle att träffa patienten även utanför operationssalen skulle 

delaktigheten kunna ökas. Att initiera kontakt med vårdavdelning för att möjliggöra att 

återkoppling skulle bedrivas kan vara av värde för flera parter. Ett uppföljande besök på 

vårdavdelningen av operationssjuksköterska ger patienten en positiv upplevelse med 

återkoppling och kontinuitet i vården, detta är i enlighet med den perioperativa modellen 

(Falk-Brynhildsen & Nilsson, 2007; Tollerud et. al., 1985). Om det arbetssättet användes 

skulle det ge operationssjuksköterskan erfarenhet av vad som gick bra eller vad som kan 

förbättras i omvårdnadsprocessen. När operationssjuksköterskan gjorde ett uppföljande samtal 

med patienten postoperativt på uppvakningsavdelning eller vårdavdelning var det positivt för 

patienten då denne kände sig bekräftad som individ och det gav trygghet att vårdas av samma 



   18 

  

sjuksköterska genom hela processen (Westerling & Bergbom, 2008). Detta arbetssätt vore 

önskvärt om det tillåts och är möjligt i organisationen (Blomberg & Teledahl, 2013; Lindwall 

& von Post 2008b). När operationssjuksköterskor stötte på motstånd när de ville göra 

postoperativa besök på avdelning, då det sågs det som en resursfråga, ledde det till minskad 

motivation hos operationssjuksköterskan att skapa en relation med sin patient (Lindwall och 

von Post, 2008b). 

 

Återkoppling var i princip obefintlig från vårdavdelningar. Ett sätt att förbättra återkopplingen 

skulle kunna vara att speciellt utsedda operationssjuksköterskor, sjuksköterskor på 

uppvakningsavdelningen och vårdavdelningar träffas regelbundet och diskuterar resultat av 

olika omvårdnadsåtgärder och återkoppla till respektive enhet. Det kan ha betydelse både för 

att utveckla operationssjuksköterskans profession och att förändra arbetssätt. Vården 

förbättrades när vårdpersonal samarbetade mellan olika enheter och 

operationssjuksköterskans specifika omvårdnadskunskap bidrog till att förbättra den 

perioperativa vårdprocessen till patienter (McGarvey, Chambers & Boore, 2000; Reeves, 

Conn, Miller, Kenaszchuck & Zwarenstein 2009). 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att beskriva upplevelser valdes intervju som metod och studien 

genomfördes utifrån kvalitativ metod för att svara på syftet som var att beskriva upplevelser 

hos operationssjuksköterskor. 

 

I studien intervjuades 11 operationssjuksköterskor som rekryterades från en operationsenhet.  

Urvalet gjordes utifrån syftet och operationssjuksköterskor är mest lämpade att intervjua för 

att få svar på frågorna då de representerade professionen och hade kännedom om ämnet som 

undersöktes (Polit & Beck, 2012). Könsfördelningen var inte representativ från arbetsplatsen 

och minskar överförbarheten då detta kan ha inneburit att vissa aspekter av fenomenet inte 

kom att belysas. En ytterligare begränsning kan ha varit att operationssjuksköterskor 

rekryterades endast från en operationsenhet, detta kan ha begränsat resultatet kopplat till att 

endast ett kontext speglades. Att avdelningschefen var positivt inställd till studien och att 

författarna var kända på enheten utgjorde en risk för att några av operationssjuksköterskorna 

kunde känt en press att delta i studien. Endast två operationssjuksköterskor anmälde sig 

frivilligt att delta i studien efter första besöket på operationsavdelningen. Ytterligare flera 

besök gjordes på operationsenheten och information i mindre grupper gavs, detta kan också 

påverka att någon eller några kände press att delta. Att gruppledare hjälpte till att ordna att 

intervjuer skedde på arbetstid och intervjuerna hölls i ett avskilt konferensrum kan ha bidragit 

till att fler ville delta.  

 

Intervjuguide med öppna frågor tillämpades. Frågorna hade utformats utifrån syfte, frågornas 

konstruktion var övergripande och gav omfattande svar och följdfrågor fick användas för att 

förtydliga huvudfrågan. Det kan ha resulterat i att relevant information missades men å andra 

sidan beskrev operationssjuksköterskorna fritt om sina upplevelser om återkoppling, vilket 

berikade materialet. Frågornas konstruktion kan försvåra interaktionen i intervjusituationen 

(Danielsson, 2012). Frågornas utformning tillsammans med intervjuarnas oerfarenhet, gjorde 

att operationssjuksköterskorna hade en tendens till att glida från ämnet ibland. Det fanns vissa 

tecken i intervjusvaren att operationssjuksköterskorna kunde ha uppfattat återkoppling lite 

olika, trots att information om detta gavs före intervjuerna vilket kan ha inneburit att de inte 

alltid beskrev samma fenomen. Tecknen på olika uppfattning om fenomenet var svaga och 

föranledde inte förändringar i studieupplägget. Båda författarna har närvarat vid alla 

intervjuer. Det kan ha påverkat operationssjuksköterskornas svar då de kunde känt sig i 
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underläge eller störd av att vara observerade. Fördelen med att öka tillförlitligheten genom att 

både intervjuare och observatör kunde bidra med olika perspektiv övervägde eventuella 

nackdelar. De operationssjuksköterskor som hade telefon eller sökare med sig kunde ha känt 

stress av att vid ett eventuellt telefonsamtal eller larm få avbryta intervjun, detta kan ha 

påverkat operationssjuksköterskans fokusering på intervjun. 

 

Merparten av operationssjuksköterskorna delgav att de hade läst informationen om studien 

och hade förberett sig i ämnet. Detta kan ha lett till att intervjuerna blev innehållsrikare. 

Pilotintervjun gjordes för att kunna bearbeta och pröva intervjufrågorna, detta resulterade i ett 

tillägg av en följdfråga i intervjuguiden. Frågan ställdes spontant under intervjun och sågs ge 

svar på en del av syftet. Pilotintervjun stärkte tillförlitlighet och trovärdighet av studien då 

frågorna sågs vara relevanta för att svara mot syfte. 

 

Resultatets tillförlitlighet ökade genom att författarna lyssnade, transkriberade, läste och 

analyserad intervjuer enskilt. Därefter diskuterades tolkningarna gemensamt, som ledde till 

utformning av kategorier med subkategorier. Detta minskade risken för att textmaterialet 

misstolkades. Koderna som getts en färgkod tydde på samstämmiga svar från 

operationssjuksköterskorna vilket indikerade på en mättnad i materialet som gav resultatet en 

ökad trovärdighet. Författarnas förförståelse genom tidigare kunskaper och erfarenheter som 

sjuksköterskor och egen användning av återkoppling i omvårdnadsprocessen kan ha lett till 

minskad pålitlighet av analysen. Medvetenhet och ett kritiskt förhållningssätt av förförståelsen 

bedömdes som en styrka och minskade risken för partiskhet i analystolkningen. Dock utgör de 

subjektiva tolkningarna en förutsättning för att se sammanhang och mönster vilket behövs för 

att resultatet ska bli begripligt och meningsfullt (Graneheim & Lundman, 2004). Att 

datainsamlingen och de olika faserna i studiens analysprocess är väl beskrivna leder det till en 

ökad trovärdighet och tillförlitlighet. Studiens resultat, tolkningar och dess koppling till 

respektive kategori och subkategori diskuterades med handledaren och studiekamrater för att 

kunna avgöra om de verkade rimliga och trovärdiga. Detta förstärkte giltigheten av resultatet.  

 

Etiskt förhållningssätt eftersträvades under studiens gång och ingen etisk prövning krävdes 

(SFS 2003:460). Objektivitet har eftersträvats under studiens arbete då arbetsplatsen och 

personalen är känd av författarna. Då intervjuarna har haft verksamhetsförlagd utbildning på 

operationssjuksköterskornas arbetsplats och några av dem har varit eller skulle bli handledare 

till intervjuaren, fanns ett beroendeförhållande mellan parterna (Kjellström, 2012).  Det fanns 

dock inget som indikerade att de intervjuade upplevde detta som negativt. Intervjuerna 

fördelades så att den operationssjuksköterska som varit/skulle bli handledare har intervjuats 

av den andra studenten. Relationerna mellan parterna utgjorde en risk att 

operationssjuksköteskorna anpassade svaren på frågorna som de trodde att intervjuaren vill 

höra. Alla operationssjuksköterskor fick i samband med bokning av intervju information om 

studien, frivillig medverkan och samtyckesblankett. Operationssjuksköterskorna kom till 

intervjun och hade tagit del av materialet och samtyckesblanketten. Författarna försäkrade sig 

på så sätt att informanterna var införstådda av sin medverkan.  

 

KLINISK BETYDELSE 

En fungerande återkoppling skulle kunna bidra till förändrade arbetssätt som gagnar 

patientens vård och operationssjuksköterskans utveckling i professionen. Ett sätt att 

strukturera återkoppling är om särskilt utsedda sjuksköterskor från operation, uppvakning och 

vårdavdelning träffas kontinuerligt och diskuterar hur omvårdnadsåtgärder fungerar. Detta 

skulle kunna leda till ökad kunskap inte bara för operationssjuksköterskor utan också för 
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sjukvårdspersonal på andra enheter. Föreliggande studie kan belysa operationssjuksköterskors 

angelägenhet av återkopplingen till chefer och ledning. 

 

FORTSATT FORSKNING 

Att studera operationssjuksköterskors upplevelse av återkoppling kan vara av intresse för både 

dem själva, ledning och patienter. Fler studier behövs av operationssjuksköterskans 

upplevelse av återkoppling där fler operationsavdelningar inkluderas. Att implementera en 

strukturerad återkoppling och undersöka upplevelse av återkoppling före och efter 

implementeringen kan ge svar på värdet av strukturerad återkoppling.   

 

KONKLUSION 

Operationssjuksköterskorna upplevde att det fanns en direkt återkoppling på utförda 

omvårdnadsåtgärder både från personal och från patienter. Det framkom brister på 

återkoppling från enheter utanför operationsenheten till operationssjuksköterskor och 

kontinuerlig återkoppling var önskvärd. Genom återkoppling kan operationssjuksköterskorna 

få svar på sina utförda omvårdnadsåtgärder både de som har positiva och negativa resultat. 

Detta kan vara en del i att få ökad trygghet, ökad patientsäkerhet och bättre samarbete. 

Återkoppling behöver utvecklas och implementeras operationssjuksköterskors dagliga arbete.  
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Bilaga 1   Informationsbrev till avdelningschef/verksamhetschef: 

 

”Operationssjuksköterskans upplevelse av professionell återkoppling samt dess 

betydelse för utveckling av yrkesrollen” 

 

 

Vi är två studenter som läser till operationssjuksköterskor vid Karlstad universitet. I 

utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats på 15 hp. Syftet med uppsatsen är att 

beskriva vilken professionell återkoppling operationssjuksköterskor får från sjukvårdspersonal 

utanför operationsenheten i sitt dagliga arbete. Samt att beskriva vilken betydelse 

återkoppling har för utveckling av operationssjuksköterskans yrkesroll.  

Som grund för resultatet i uppsatsen planeras intervjuer med ca 10 operationssjuksköterskor 

på centraloperation, xxxxx sjukhus under v. 1-4 2017. Intervjuerna tar max en timme och 

utförs när arbetet så tillåter. Denna planering sker i samråd med koordinator och gruppledare. 

Intervjuerna genomförs i ett av grupprummen på centraloperation. Intervjun kommer att 

spelas in och sedan transkriberas till text. Inspelningen och den transkriberade texten kommer 

att behandlas på ett sådant sätt så att ingen information kommer att kunna spåras till enskild 

informant. Informanterna kan närsomhelst avbryta sitt deltagande i studien utan vidare 

förklaring. Vi kommer själva att kontakta vårdenhetschef för att planera information, både 

muntligt och skriftligt, till operationssjuksköterskor inför deltagande i studien. För att få 

deltagare till intervjuerna är det positivt om intervjuerna kan genomföras under arbetstid när 

arbetet så tillåter.  

 

Det skulle vara värdefullt om du vill låta operationssjuksköterskor vara med i studien för att 

berätta sin upplevelse av återkoppling. Det skulle kunna vara en bidragande del till utveckling 

av yrkesrollen till operationssjuksköterska. 

 

 

Vill du ha ytterligare information eller har funderingar så kontaktar du oss eller vår 

handledare Catrine Björn. För att kunna planera studien skulle vi vilja ha svar från dig senast 

5/12-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................... ......................................          .................................. 

Maria Silén    Carin Forsberg          Catrine Björn 

xxx-xxxxxxx  xxx-xxxxxxx           xxx-xxxxxx 

mammysill@hotmail.com  carinforsberg.cf@gmail.com       catrine.bjorn@regiongavleborg.se  
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Bilaga 2   Intervjuguide 

 

Syfte: 

Beskriva er upplevelse av återkoppling, från sjukvårdspersonal utanför operationsenheten, i 

ert dagliga arbete. 

 

Vi vill också beskriva vilken betydelse återkoppling har för utveckling av 

operationssjuksköterskans yrkesroll.  

 

 

 

Vår definition av återkoppling i denna studie: 

Med återkoppling menar vi den information som du får av annan sjukvårdspersonal på dina 

utförda omvårdnadsåtgärder. 

 

 

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som operationssjuksköterska? 

 

 

Intervjufrågor: 

Hur upplever du återkoppling från sjukvårdspersonal utanför operationsenheten, 

på dina utförda omvårdnadsåtgärder? Berätta. 

 Kan du ge exempel på någon återkoppling, och när den ges? Hur upplever du detta? 

 Finns det någon återkoppling som är återkommande som du kan beskriva? Hur upplever du detta? 

 Har du själv kontaktat sjukvårdspersonal för att få återkoppling ang en patient? Hur gick det till?  

 Har du vid något tillfälle haft kontakt med personal på UVA eller vårdavdelning angående en patient? 

På vilket sätt? Berätta mer. 

 Om en omvårdnadsåtgärd inte går så bra, hur får du återkoppling på det? Tror du sjukvårdspersonal kan 

häröra bekymret från op? 

 

 

Vilken betydelse har återkoppling för dig, i din utveckling som operationssjuksköterska? 

 På vilket sätt utvecklar återkopplingen dig i din yrkesroll? Exempel. 

 Hur tror du utvecklingen av din yrkesroll skulle vara om du fick återkoppling?  

 Ge exempel på hur återkoppling skulle kunna ske på dina omvårdnadsåtgärder?  

 Om du anser att det är viktigt med återkoppling, beskriv hur du skulle vilja kommunicera detta. 



 

Bilaga 3    Informationsbrev samt förfrågan till informanter till studien. 

 

 

 

”Operationssjuksköterskans upplevelse av professionell återkoppling samt dess 

betydelse för utveckling av yrkesrollen” 

 

 

Vi är två studenter som läser till operationssjuksköterskor vid Karlstad universitet. I 

utbildningen ingår det att skriva en magisteruppsats på 15 hp. Som en del i uppsatsen har vi 

tänkt göra intervjuer med ca.10 operationssjuksköterskor på din arbetsplats under v. 1-3 2017. 

Vi hoppas att du skulle vilja delta i studien genom att låta oss intervjua dig under max en 

timme i ett av grupprummen på centraloperation. Intervjun kommer att spelas in och sedan 

skrivas ut. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien. Inspelningen och den 

utskrivna texten kommer att behandlas på ett sådant sätt så att ingen information kommer att 

kunna spåras till Dig som person. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien. 

Intervjun kommer att göras under Din arbetstid när arbetet tillåter. 

 

 

Det skulle vara värdefullt om du vill vara med i studien och berätta din upplevelse av 

återkoppling då det skulle kunna vara en bidragande del till utveckling av yrkesrollen. 

 

 

Vill du vara med eller har funderingar så kontaktar du oss eller vår handledare Catrine Björn, 

vi vill ha din intresseanmälan innan 22/12-2016 för att kunna planera studien. 
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Maria Silén    Carin Forsberg           Catrine Björn 

xxx-xxxxxxx  xxx-xxxxxxx            xxx-xxxxxx 

mammysill@hotmail.com  carinforsberg.cf@gmail.com       catrine.bjorn@regiongavleborg.se  
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Bilaga 4   Tillstånd för genomförande av examensarbete   

 

………………………………………………………………………………………… 

Studerandes namn, kurs 

 

……………………………………………………………………………………… 

Studerandes namn, kurs  

 

……………………………………………………………………………………… 

Ovanstående studerande vid, inom Omvårdnad, Karlstads universitet, erhåller tillstånd att 

genomföra examensarbetet benämnt:  

 

…………………………………………………………………. 

vid klinik/enhet/motsvarande vid/i 

 

…………….…………………………………………… 

…………………………………………….. 

Ort och datum 

Verksamhetschef/motsvarande 

OBS! Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet ska 

bifogas som bilaga till examensarbetet. …………………………………………………. 

     



 

Bilaga 5   Informantens samtycke: 

 

 

Jag har tagit del av informationen om studentarbetet och ger härmed medgivande att delta i 

studien  

-”Operationssjuksköterskans upplevelse av professionell återkoppling samt dess betydelse för 

utveckling av yrkesrollen” 

 

 

................................................. ................................................................... 
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