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Introduktion: Hälften av alla vårdskador uppkommer i samband med operation. 

Operationsteamet är ett multidisciplinärt samarbete där många människor från flera 

yrkeskategorier arbetar tillsammans i olika konstellationer med patientsäkerheten som en av de 

viktigaste delarna. Operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan ansvarar för patientens 

omvårdnad före, under och efter operationen.  

Syfte: Att beskriva hur omvårdnadsteamet arbetar intraoperativt beträffande patientsäkerheten.  

Metod: En integrerad systematisk litteraturstudie där artiklar söktes i databaserna Cinahl och 

PubMed. Elva artiklar med kvantitativ, kvalitativ och mixed method valdes ut och analyserades.  

Resultat: Materialet resulterade i tre kategorier: Att vara förberedd, att utbyta information med 

varandra och att vara förtrogen med varandras färdigheter. 

Konklusion: En stor del av resultatet visade på att förberedelser där hela omvårdnadsteamet 

involveras, kontinuerligt utbyter information med varandra och är förtrogna med varandras 

yrkesprofessionella färdigheter stärker patientsäkerheten. Resultatet av denna litteraturstudie kan 

leda till en ökad förståelse för operationsteamets betydelse för patientsäkerheten intraoperativt.  
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Introduction: Half of all health care-associated injuries occur in conjunction with surgery. The 

patient care team is a multidisciplinary collaboration where many people from different 

professions work together in different configurations with patient safety as one of the most 

important aspects. The operating theatre nurse and the nurse anesthetist are responsible for the 

patients nursing care before, during and after the surgery.  

Aim: To describe how the patient care team works intraoperatively regarding the patient safety.  

Method: An integrated systematic literature study were articles searches where made using the 

databases Cinahl and PubMed. Eleven articles with quantitative, qualitative and mixed method 

analysis has been reviewed.  

Result: The material resulted in three categories: To be prepared, to exchange information with 

each other and to be familiar with each other’s skills. 

Conclusion: A large part of the result showed that preparations where the whole patient care 

team was involved, continuously exchanging information with each other and were familiar with 

each other’s professional skills enhances the patient safety. The result of this literature study 

might lead to an increased understanding of the importance of the patient care team for patient 

safety intraoperatively.  
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Introduktion 

Patientsäkerhet är ständigt ett aktuellt ämne där det alltid finns utrymme för 

förbättringar. Genom att belysa hur patientsäkerheten påverkas intraoperativt kan detta 

examensarbete inkluderas i Karlstads universitets forskningsprogram inom omvårdnad 

”Främja hälsa och vårdkvalitet”. Vårdkvalitet och patientsäkerhet är ett av fem 

forskningsområden.  

Perioperativ vård 

Perioperativ vård innebär den vård som en anestesi- eller operationssjuksköterska ger en 

patient pre-, intra- och postoperativt. Preoperativt innebär tiden närmast före en 

operation. Intraoperativt betyder tiden under operationen och postoperativt innebär den 

tid som följer närmast efter operationen (Lindwall & von Post, 2008). 

Perioperativ vård är baserad på vetenskap där hälsa, miljö och den unika patienten får 

stå i fokus för individualiserad vård. Som del av den perioperativa vården beskrivs att 

operationssjuksköterskor arbetar för att utveckla ett kontinuerligt, förtroligt förhållande 

där patienten upplever sig trygg i situationen. Operationssjuksköterskan håller ett 

vakande öga över sin patient för att garantera dennes patientsäkerhet (Kelvered, Öhlén 

& Åkesdotter Gustafsson, 2011). Operationssjuksköterskor upplever att de endast har 

möjlighet till ett kort möte med patienten men att de under den tiden vill lära känna 

patienten och visa empati för att de finns där och försäkra patienten om att dennes 

önskningar, behov och problem tillgodoses (Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 

2015). 

Operationssalen beskrivs som en komplex miljö i ständig förändring (Clark, 2013).  

Därför har fokus lagts på den intraoperativa fasen i detta arbete.    

Operationsteamet 

I vården är det vanligt att arbeta i team, där goda resultat nås genom gemensamma mål 

och individuella uppgifter. Det finns beskrivet i tidigare forskning att arbete i vårdteam 

kan bidra till ökad kvalitet (Lindh & Sahlqvist, 2012). I teamet ingår olika professioner 

som kompletterar varandra för att uppnå ett gott resultat där en personcentrerad och 

patientsäker vård står i centrum (Svensk sjuksköterskeförening & Svenska 

Läkarsällskapet, 2013). 

Manser (2008) definierar teamet generellt som två eller fler individer som arbetar mot 

ett gemensamt mål, som har uppgift-specifik kunskap och som gemensamt 

kommunicerar för att anpassa sitt arbete till rådande omständigheter. Vidare beskrivs 

medicinska team som grupper där medlemmarna frekvent kan bytas ut och bestå av 

individer med flera specialiseringar där flera olika kulturer får samarbeta (Manser, 

2008). Operationsteamet består av kirurger, anestesiologer, anestesisjuksköterskor, 

operationssjuksköterskor och undersköterskor (Makary et al., 2006). 

Operationssjuksköterskan är tillsammans med anestesisjuksköterskan ansvariga för 

patientens omvårdnad före, under och efter en operation (Lindwall & von Post, 2008; 

Myklestul Dåvøy, Hansen & Hege Eide, 2012). 
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Enligt Sykes, Gillespie, Ghaboyer och Kang (2015) består operationsteamen till största 

del av sjuksköterskor, både operationssjuksköterskor och narkossjuksköterskor. 

Operationssjuksköterskans arbetsuppgifter kan innebära arbete både som 

instrumenterande och/eller cirkulerande operationssjuksköterska (Sykes et al., 2015). 

Den cirkulerande operationssjuksköterskan utför sina arbetsuppgifter samtidigt som 

hon/han förutser kirurgen, narkosläkaren, operationssjuksköterskans och patientens 

behov (Clark, 2013).  

Operationssjuksköterskans funktion i teamet kan variera väldigt mycket, från att endast 

utgöra en liten del i utkanten av teamet till att vara den som samordnar mellan teamen 

(Sykes et al., 2015). Kirurger förväntar sig att operationssjuksköterskan ska anta två 

olika roller, dels som instrumenterande och dels som kirurgiskt assisterande (Riley, 

Manias & Polglase, 2006). Operationssjuksköterskans ansvar skiljer sig också åt i olika 

länder. I Riley, Manias och Polglase (2006) australiensiska studie berättas att olika 

sjukhus har olika policys angående kontrollen av instrument perioperativt.  

Makary et al. (2006) visar att kirurger och operationssjuksköterskor bedömer kvaliteten 

på arbetet i team olika. Totalt 85 % av kirurgerna bedömde kvaliteten på samarbetet och 

kommunikationen med andra kirurger och operationssjuksköterskor som högt eller 

mycket högt på en femgradig skala. Medan endast 48 % av operationssjuksköterskorna 

bedömde kvaliteten på samarbetet och kommunikationen med kirurger som högt eller 

mycket högt.   

Studier visar att problem med missförstånd och dåligt samarbete i operationsteamet 

påverkar effektiviteten, stämningen i teamet, förseningar, obehag för patienten och 

eventuellt vårdskada (Christian et al., 2006; Lingard et al., 2004). Missförstånd i 

kommunikationen i operationsteamet är vanligt förekommande och uppstår i ca 30 % av 

alla fall där någon i operationsteamet byts ut och i vart tredje av dessa fall resulterar 

missförståndet i att patientens säkerhet äventyras (Lingard et al., 2004). 

Operationssjuksköterskor uppger att en tydlig kommunikation är av största vikt för att 

undvika missförstånd. De eftersträvar en två-vägs kommunikation där de får ett kvitto 

på att alla i operationsteamet förstår vad som skall göras och vilken uppgift alla har 

(Nestel & Kidd, 2006).  Mer oerfarna operationssjuksköterskor upplevde frustration 

över att inte kunna de tekniska namnen på instrumenten och var motvilliga att 

kommunicera detta av rädsla för att klassas som ineffektiva (Riley, Manias & Polglase, 

2006). 

Hur team arbetar är av stor relevans för sjukvården på grund av det ömsesidiga 

beroendet mellan olika professioner i multidisciplinära team. Team sammanställs ofta 

först när vårdbehovet uppstår eller i akuta fall, på grund av detta kan det vara svårt att 

etablera eller bibehålla en gemensam målbild. Informationen som utbyts kan vara 

informell, inkomplett, antagen och i sjukvården kan det finnas förankrade hierarkier. 

Därför är det av stor vikt att förstå de krav för effektivt teamarbete som är avgörande för 

patientsäkerheten (Norris, 2009).  
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Patientsäkerhet 

Patientsäkerheten är en av de viktigaste delarna för god kvalitet i vården. För att fel och 

misstag inte ska leda till att en patient skadas måste vården utveckla säkra system 

eftersom det faktiskt är mänskligt att fela (Socialstyrelsen, 2009). 

Socialstyrelsen (2009) har på uppdrag av riksdagen identifierat sex områden som är 

viktiga förutsättningar för god vård inom samtliga delar av hälso- och sjukvården. 

Enligt dessa ska svensk hälso- och sjukvård vara: kunskapsbaserad- och ändamålsenlig, 

säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Med säker hälso- och 

sjukvård menas att det är liten risk för vårdskador. Vårdskador innebär lidande, obehag, 

kroppslig eller fysisk skada samt sjukdom eller död som orsakas av hälso- och 

sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd. För att 

säker vård ska kunna ges ska diagnostik, vård och behandling utföras på rätt sätt. I ett 

aktivt riskförebyggande säkerhetsarbete ingår bland annat att metoder och rutiner för att 

samarbete, kommunikation och rapportering sker på ett väl fungerande sätt. Det 

innefattar också användandet av säkra produkter, tjänster och teknik (Socialstyrelsen, 

2009). Vid en journalgranskning i Sverige 2013 – 2014 där 29 860 journalen granskats, 

var hälften av alla dokumenterade skador vårdskador och därmed undvikbara 

(Socialstyrelsen, 2015a).  

Patienter förväntar sig att vården ska genomföras på ett professionellt och därmed säkert 

sätt utan risk för att skada skall uppstå, dock påvisar Socialstyrelsen (2015b) att hälften 

av alla vårdskador uppstår i samband med operation. De vanligaste skadorna som 

uppstår i samband med en operation är infektioner, blödningar och nerv- eller 

skelettskador vid ledprotesoperationer (Socialstyrelsen, 2015a). 

Varje år beräknas 234 miljoner operationer utföras världen över. Kirurgisk vård är 

förenat med en stor risk för komplikationer. Fel i samband med kirurgisk vård bidrar till 

en betydande sjukdomsbörda, trots att 50 % av komplikationerna i samband med 

kirurgisk vård kan undvikas (WHO, 2009).  

Medan kirurgiska ingrepp är avsedda för att rädda liv, kan kirurgisk vård som inte är 

säker orsaka betydande skador. Den rapporterade dödligheten efter större kirurgi är 0,5-

5 %. I de industrialiserade länderna är nästan hälften av alla biverkningar hos 

inneliggande patienter relaterade till kirurgisk vård. Graden av allvarliga komplikationer 

dokumenterats inträffa hos 3 – 22 % av slutenvårdspatienter som genomgått kirurgiskt 

ingrepp (WHO, 2009).  

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig 

att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls samt att arbeta förebyggande för att 

undvika att patienter drabbas av vårdskador. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska även 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.  

År 2008 lanserade WHO en checklista för säkrare kirurgi. Checklistan var indelad i tre 

sektioner där första delen skulle genomföras innan patienten fick anestesi, andra delen 

innan hudsnitt och den tredje delen innan operationssåret försluts (Haynes et al., 2009). 

Efter införandet av checklistan sågs en avsevärd reduktion av komplikationer och 

dödlighet för opererade patienter (Böhmer et al., 2009).  
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Det finns många olika situationer som operationssjuksköterskor bedömer vara kritiska 

moment i den intraoperativa vården där en distrahering kan leda till att misstag görs 

som kan leda till fara för patientsäkerheten. Till exempel berättar 

operationssjuksköterskor att de tidigt fått lära sig att tysta ner operationssalen i samband 

med sövning och väckning av patienten, då detta bedöms vara ett kritiskt moment 

(Clark, 2013).  

Andra kritiska faser beskrivs vara vid iordningställandet av operationssalen och 

instrumenten, kontrollen av dessa, vid positioneringen av patienten, vid 

huddesinfektionen, under time-out, vid nedräkning av instrument och dukar, suturer, om 

en oförutsedd händelse inträffar samt vid överlämning till postoperativa avdelningen/ 

intensivvårdsavdelningen [IVA]. En operationssjuksköterska beskriver faran att fel 

kroppsdel kan huddesinfektionernas om han/hon blir distraherad vilket skulle kunna 

leda till att fel kroppsdel opereras, trots time-out (Clark, 2013).   

Forskning (Carney, West, Neily, Mills & Bagian, 2010; Glymph, Olenick, Barbera, 

Brown, Prestianni & Miller, 2015) visar att effektiv kommunikation och teamwork leder 

till ökad patientsäkerhet. Effektiv och upprepad kommunikation mellan personerna i 

operationsteamet leder till lägre patientdödlighet. Genom att tydligt klargöra vad som 

förväntas av alla i teamet kortas operationstid och genom att alla i teamet är medvetna 

om lägesbilden förebyggs kirurgiska misstag. Ineffektiv kommunikation, stressig 

arbetsmiljö och brist på samarbete mellan professionerna i operationsteamet, kan 

resultera i potentiella undvikbara medicinska misstag (Carney, West, Neily, Mills & 

Bagian, 2010; Glymph, Olenick, Barbera, Brown, Prestianni & Miller, 2015). 

Problemformulering 

Vårdskador i samband med operation är ett mycket utbrett problemområde där studier 

påvisar att effektiv kommunikation och teamwork är en aspekt för att god 

patientsäkerhet skall uppnås. I operationsteamet arbetar många olika professioner, där 

forskning visar att de olika yrkeskategorierna graderar kvalitén på teamarbetet mycket 

olika. Trots att forskningen visar att arbete i team kan bidra till ökad kvalitet rapporteras 

att teammedlemmar ofta byts ut vilket borde påverka patientens vård. Den befintliga 

kunskapen bör därför sammanställas för att skapa kunskap inom området. 

Syfte 

Att beskriva hur omvårdnadsteamet arbetar intraoperativt beträffande patientsäkerheten. 

Metod 

Denna studie var en integrerad systematisk litteraturstudie. Detta innebar en systematisk 

granskning av den vetenskapliga litteraturen för att få en överblick över gjord forskning, 

och för att få bakgrund till att arbeta evidensbaserat (Rosén, 2012; Whittemore & Knafl, 

2005). Metodvalet litteraturstudie gjordes för att kunna göra en sammanställning av stor 

mängd forskning inom det valda området. Genom att använda en integrerad 

litteraturstudie ges resultatet ett mervärde då artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats analyserades för att ge olika perspektiv inom det valda ämnet (Whittemore & 

Knafl, 2005). Det var då viktigt att sökning av relevant litteratur, urval och 
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kvalitetsgranskning gjordes på ett systematiskt sätt. Varje fas i processen var väl 

definierad och tydligt redovisad. Om principerna för en systematisk översikt följs så 

minskas risken för att det slutgiltiga resultatet är påverkat av slumpen (Polit & Beck, 

2012).  

Litteraturstudien genomfördes enligt Polit och Becks (2012) metod. 

1. Primära och sekundära frågor som skapade syftet med studien formulerades.  

2. Sökstrategi valdes, pilotsökning genomfördes. Databaser, nyckelord och 

avgränsningar valdes. 

3. Sökningar i valda databaser genomfördes. 

4. Materialet granskades och relevans och lämplighet bedömdes. Icke relevant 

material förkastades.  

5. Relevant material lästes igenom.  

6. Kvalitetsgranskning av valda studier. 

7. Information som motsvarade studiens syfte analyserades och kategorier hittades. 

8. Resultatet skrevs. 

 

I litteraturstudiens sjunde steg användes Whittemore och Knafl (2005) analysmetod som 

bestod av fem steg: datareduktion, dataöversikt, jämförelse av data, slutsatser togs fram 

och slutligen verifierades dessa mot primärkällan.  

Frågeställning 

Hur arbetar omvårdnadsteamet intraoperativt beträffande patientsäkerheten? 

Val av litteratur 

I Steg 1 formulerades en primär frågeställning vilket ledde fram till studiens syfte. I 

Steg 2 sattes en sökstrategi upp då databaser och sökord valdes samt avgränsningar 

gjordes. Initialt användes fyra sökord: ”teamwork”, ”patient safety”, perioperative care” 

och ”perioperative nursing”. I Steg 3 genomfördes en pilotsökning i databaserna Cinahl 

och PubMed utifrån dessa sökord, för att se hur mycket som fanns forskat inom det 

område som motsvarade syftet (Polit & Beck, 2012). Pilotsökningen gav ett stort antal 

träffar vilket gjorde det svårt att få en överblick över ämnet. Pilotsökningen gjordes 

under vecka 44, 2015. Efter ett möte med en bibliotekarie vid Karlstads 

universitetsbibliotek kunde ytterligare relevanta sökord, som svarade på denna studies 

syfte, lyftas fram (Bilaga 1). Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och 

PubMed, dessa sökningar genomfördes under januari 2016.  

Så som Polit och Beck (2012) beskriver började sökningarna med ett enkelt sökord för 

att vidare avgränsas med hjälp av de booleska operatorerna AND och OR. I både 

PubMed och Cinahl användes ämnesordlistan även kallad katalogiseringsord. I PubMed 

benämns dessa ämnesord som MeSH-termer och i Cinahl som Cinahl heading (Forsberg 

& Wengström, 2012). 

Både i PubMed och i Cinahl användes alla sökord även i fritext sökningar. I PubMed 

användes trunkering för att avgränsa sökningen (nurs*). Trunkering innebar att ändelsen 

på ett ord tas bort så att stammen på ordet blir kvar. Detta gjorde att databasen 
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genomförde sökningen med alla tänkbara ändelser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Sökningarna avgränsades till peer reviewed (vetenskapligt kritiskt granskade) 

artiklar när den möjligheten fanns (Cinahl).  

Artiklar utan tillgängligt abstract och review-artiklar exkluderades, detta gjordes för att 

säkerställa att endast ursprungliga, relevanta och vetenskapliga källor användes. Artiklar 

skrivna på annat språk än svenska eller engelska exkluderades också eftersom det är de 

språk som behärskas. Artiklar som var äldre än tio år exkluderades för att få så aktuell 

forskning som möjligt. Fem artiklar som hade ett intressant abstract fanns inte i fulltext 

och beställdes därför via biblioteket. Ingen av dessa artiklar kom senare att inkluderas i 

resultatet då de inte svarade mot denna studies syfte eller då de inte var vetenskapliga.  

Granskning av studier 

Fjärde steget i litteraturstudien innebar att artiklarna som kommit fram genom 

litteratursökningen granskades för att bedöma dess relevans (Bilaga 1.). Detta gjordes 

genom att titel och abstract studerades (Urval 1). Därefter granskades artiklarna i dess 

helhet (Urval 2), steg 5. De artiklar som bedömdes vara relevanta gick vidare för 

kvalitetsgranskning och de artiklar som inte svarade på denna studies syfte 

exkluderades. Artiklar exkluderades på grund av att de inte var vetenskapliga eller för 

att de inte svarade på denna studies syfte.  Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

design granskades för att få ett bredare resultat. Sammanlagt inkluderades elva 

vetenskapliga artiklar, fem kvalitativa, fem kvantitativa och en artikel med mixed 

method design (Bilaga 4). Steg 6 enligt Polit och Becks (2012) metod för 

litteraturstudier innebar att en kvalitetsgranskning genomfördes. Kvalitetsgranskningen 

gjordes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) protokoll för kvalitetsbedömning 

av studier med kvalitativ respektive kvantitativ metod. Då ingen av de granskade 

kvantitativa artiklarna hade en RCT–design modifierades den kvantitativa 

granskningsmallen med hjälp av Forsberg och Wengströms (2012) protokoll för 

granskning av kvantitativa studier för att kunna ge en mer rättvis kvalitetsbedömning av 

valda artiklar. Fråga ett – tre samt fråga 13 togs från Forsberg och Wengströms (2012) 

granskningsprotokoll för studier med kvantitativ metod. Fråga fyra – 12 togs från 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) granskningsprotokoll för studier med 

kvantitativ metod.   

En artikel med mixed-method design som används i resultatet granskades enligt mallen 

för kvalitativ metod. Granskningsmallen för studier med kvalitativ metod innehöll 14 

frågor (Bilaga 2). Granskningsmallen för studier med kvantitativ metod innehöll 13 

frågor (Bilaga 3). Varje fråga i protokollet genererade ett poäng om svaret blev ”ja”. 

Blev svaret ”nej” eller ”vet ej” tilldelades ingen poäng. Den bedömda poängsumman 

räknades om i procent utifrån den totala möjliga poängsumman. Graden av kvalitet 

bedömdes i tre nivåer 60 – 69 %, grad III, 70 – 79 %, grad II och 80 – 100 %, grad I 

(Willman, Stoltz & Bahtsevanis, 2011). Av de granskade artiklarna uppnådde sju den 

högsta graden, grad I, och resterande fyra artiklar bedömdes vara av grad II. Ingen av de 

i resultatet inkluderade artiklarna bedömdes vara av den lägsta kvalitetsgraden.  
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Analys 

Resultatet i denna studie baserades på innehållet från både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Alla studier analyserades utifrån en induktiv ansats, det vill säga att materialet 

tittades på förutsättningslöst (Forsberg & Wengström, 2012). Båda författarna läste alla 

valda artiklar till resultatet först var och en för sig för att sedan gemensamt genomföra 

analysen. Litteraturstudiens sjunde steg, analysera information och hitta teman, 

genomfördes i fem steg inspirerat av Whittemore och Knafl’s (2005) analysmetod vid 

integrerad litteraturstudie. Första steget innebar en datareduktion där artiklarna lästes 

igenom ännu en gång och sedan grupperades utifrån studiens design, det vill säga i 

kvalitativa och kvantitativa grupper. Därefter noterades relevant data från varje grupp. 

Detta gjordes på samma sätt med alla artiklarna oavsett design. Det andra steget, 

dataöversikt, innebar att data som noterats från artiklarna sorterades in i ett dokument 

vilket underlättade förmågan att se mönster och relationer inom och mellan de 

ursprungliga studierna, vilket blev utgångspunkten för tolkningen. Tredje steget var 

jämförelse av data. Liknande noter jämfördes, bearbetades och sorterades i grupper 

utifrån denna studies syfte. Fjärde och sista steget i dataanalysen innebar att slutsatser 

drogs och kategorier bildades. Därefter verifierades materialet mot primärkällan 

(Whittemore & Knafl, 2005). 

Forskningsetiska överväganden 

All forskning som baseras på människor ska ha genomgått ett forskningsetiskt 

övervägande, där forskaren ska skydda alla som medverkar i studien från att skadas och 

kränkas (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna i studierna som ingår i resultatet har 

informerats och lämnat sitt godkännande till att delta i valda studier. Författarna har 

strävat efter att ha en objektiv syn på all data som inhämtas för analys. Inget resultat har 

medvetet förvrängts för att passa in i denna studie. All översättning är gjord så noggrant 

som möjligt (Forsberg & Wengström, 2012; Polit & Beck, 2012).  

Resultat 

Analysen av materialet resulterade i tre kategorier: att vara förberedd, att utbyta 

information med varandra och att vara förtrogen med varandras färdigheter.  

Att vara förberedd 

Ett gott teamwork kännetecknas genom att varje teammedlem noggrant följer med i 

operationsprocessen och kan förutse hur nästa steg kommer att utveckla sig. Samt är 

medveten om vilka risker som finns under operationen och är därmed förberedd för 

detta (Bogdanovic, Perry, Guggenheim & Manser, 2015). Operationssjuksköterskan 

fokuserar på samarbetet med kirurgen för att främja deras kirurgiska prestation för att 

uppnå ett gott resultat för patienten (Sandelin & Gustafsson, 2015).  

Kärnan i operationssjuksköterskors dagliga yrkesutövande är att arbeta förebyggande, 

genom att använda sig av riktlinjer och checklistor men även att tänka ett steg framåt 

och försöka föreställa sig vad som kan gå fel (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007). Det 

är hela operationsteamets ansvar att kontrollera så att rätt operationsområde identifieras. 

Majoriteten av operationssjuksköterskor upplevde det inte som en börda att kontrollera 
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detta då det upplevs som självklart att dubbelkolla allt; instrument, dukar, suturer och 

medicinteknisk utrustning. I samma studie beskrivs också hur kirurger berättar om hur 

de gör egna kontroller för att säkerställa patientsäkerhet, detta på grund av att ingen 

enhetlig checklista fanns utarbetad (Gillespie, Chaboyer, Longbottom & Wallis, 2009). 

Genom att känna till patientens bakgrund och särskild skörhet och sårbarhet kan det 

leda till minskad risk för skada under operationen (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007). 

Detta bekräftar en kirurg som berättar att om information saknas betyder det en 

avvägning mellan patientsäkerhet och potentiellt äventyrande av patientsäkerheten om 

operationen fortsätter ändå (Wong, Forrest, Healey, Shirafkan, Hanna, Vincent & 

Sevdalis, 2010). 

Förbättringar i teamwork, inklusive träning i kommunikation och briefings 

(genomgångar) för operationsteamet fanns med som högsta önskemål till förbättringar 

från läkare (Wong et al., 2010). De menar att en briefing hjälper till att få alla i 

operationsteamet att känna sig delaktiga och främjar ett gott samarbete. En 

operationssjuksköterska berättar vidare att briefing inför operation gör att alla känner 

sig kollektivt ansvariga för patienten. Införandet av briefings värderades utifrån 

kirurgers arbete, anestesi- och operationssjuksköterskors arbete, operationsteamets 

arbete och patientsäkerheten. I alla fyra aspekter var det upplevda värdet av dessa 

briefings mycket högt (Einav et al., 2010).  

Både kirurger, specialistläkare och operationssjuksköterskor uppskattade regelbundna 

informationsutbyten (Prati & Pietrantoni, 2014). Dock framkom att 

operationssjuksköterskor var mer positiva till att uttrycka i ord kommande planer och 

handlingar än kirurgerna var och överläkarna var inte lika positiva till briefings (Flin, 

Yule, McKenzie, Paterson-Brown & Marans, 2006). Genom att använda sig av ett 

briefingprotokoll kunde oförutsedda händelser, under operation, minskas med 25 %, 

jämfört med då inget briefingprotokoll användes (Einav et al., 2010). Att verbalisera 

planer och handlingar så väl som att uppmuntra mer oerfarna läkare och sjuksköterskor 

att våga uttrycka sin åsikt verbalt ansågs positivt av alla enligt Flin et al. (2006). 

Att utbyta information med varandra 

Operationssjuksköterskor vill ha en kontinuerlig kommunikation med anestesi-

sjuksköterskorna under den intraoperativa fasen för att vara medvetna om eventuella 

kritiska situationer (Sandelin & Gustafsson, 2015). Detta menar även Hull, Arora, 

Kassab, Kneebone & Sevdalis (2011) som beskriver att operationssjuksköterskor ofta 

informerar kirurgen och/eller anestesiolog om eventuella bekymmer när det gäller 

instrumenten eller utrustningen. Gillespie, Gwinner, Chaboyer och Fairweather (2013) 

beskriver att operationsteamet kan skapa en gemensam plan för operationen genom en 

öppen dialog där utrymme ges för att ställa frågor och få bekräftelse, grunden för 

ömsesidig förståelse. 

Bogdanovic et al. (2015) visar att medlemmar i teamet hela tiden utbyter information 

om operationens tillvägagångssätt och patientrelaterad information. Till exempel utbyter 

anestesiologen och kirurgen rutinmässigt information om patientens tillstånd, 

administrerade läkemedel och förväntad operationstid. Medan operationssjuksköterskan 

och kirurgen utbyter information angående instrument och eventuellt behov av 
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kompletterande material. Kommunikation kan också innebära att information ges utan 

att den är direkt efterfrågad, detta för att underlätta arbetet för andra. Om en kritisk 

situation uppstår kan vissa kirurger tala om detta för hela operationsteamet så att alla 

blir involverade i beslutsfattandet (Bogdanovic et al., 2015).  

Om kirurgen ändrar plan eller om det finns operationstekniska svårigheter informerar 

han/hon hela operationsteamet om detta (Hull et al., 2011). Viktiga faktorer för att 

bibehålla patientsäkerheten är att alla i operationsteamet är involverade, konsultation 

under operation samt förbättrad kommunikation och utbildning (Flin et al., 2006).  

Operationspersonal skulle öppet säga ifrån om de såg något som skulle kunna påverka 

deras patients vård negativt oavsett vem som påverkas. De skulle också ställa frågor när 

de kände att det var något de inte förstod. Samtidigt framhålls att om något hänt förs en 

diskussion för att hitta sätt att förebygga fel från att hända igen (Prati & Pietrantoni, 

2014; Scherer & Fitzpatrick, 2008).  

Det hände ofta att kirurger inte lämnade några muntliga ordinationer för patientens 

fortsatta vård postoperativt. Vilket i sin tur ledde till att operationssjuksköterskorna inte 

efterfrågade detta. Inte heller anestesiologen informerade operationsteamet om givna 

läkemedel under pågående operation (Hull et al., 2010). I kritiska situationer eller i 

operationstekniskt komplicerade situationer förändras kommunikationen i operations-

teamet. Informationen som förmedlas reduceras till att endast gälla det absolut 

nödvändigaste. Inga onödiga frågor ställs så att teamet kan koncentrera sig till 100 % på 

den specifika situationen (Bogdanovic et al., 2015). En operationssjuksköterska 

beskriver att vid ett traumafall arbetar alla enhetligt utan att de behöver prata med 

varandra. Alla vet vad som behöver göras och behöver därför inte prata med varandra. 

Det är kommunikation, men det är inte verbal kommunikation (Gillespie et al., 2009).   

Genom en kontinuerlig översikt över operationsområdet kunde 

operationssjuksköterskan förutse vad nästa steg var. Det kunde räcka med att kirurgen 

visade med handen eller fingrarna vad han/hon vill ha utan att behöva uttala det högt 

(Sandelin & Gustafsson, 2015).  

Om en situation uppstod då en kirurg inte kunde övertalas att ringa efter en mer 

kompetent kollega, eller ville lyssna på råd från operationssjuksköterskan, trots att en 

risk för att skada patienten fanns, kunde operationssjuksköterskan skicka en tyst signal, 

till exempel genom att forma handen till en telefon, till undersköterskan på 

operationssalen för att ta kontakt med en mer erfaren kirurg. Detta gjordes för att 

säkerställa patientens rätt till professionell och patientsäker vård (Sandelin & 

Gustafsson, 2015).  

Att vara förtrogen med varandras färdigheter 

Arbete i operationsteam där teammedlemmarna känner till varandras färdigheter och 

kunskaper bidrar till ökad patientsäkerhet. Arbete i väletablerade, specialiserade team 

där medlemmarna känner varandra skapade en förtrolighet där alla kände till varandras 

styrkor och svagheter. Genom att teammedlemmarna sedan tidigare är bekanta med 

varandra och varandras yrkesfärdigheter kan operationer genomföras snabbt, smidigt, 

effektivt och enligt plan. Om teammedlemmarna arbetat tillsammans en tid utvecklade 

de en tydlig förståelse för varandras förmågor och koordinerade sina arbetsuppgifter 
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smidigt, där få ord eller gester krävdes (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007; Gillespie et 

al., 2009; Gillespie et al., 2013; Sandelin & Gustafsson, 2015). 

Ett fungerande samarbete mellan operationssjuksköterskor och kirurger uppnås när 

operationssjuksköterskan upplever respekt som en likvärdig kollega och blir involverad, 

engagerad och bemött med respekt för dess yrkesprofessionella färdigheter. 

Operationssjuksköterskorna tyckte att det blev lättare att hålla en kontinuerlig 

kommunikation med anestesisjuksköterskorna när de kände varandra (Sandelin & 

Gustafsson, 2015). 

En operationssjuksköterska beskriver att det är väldigt viktigt att veta vem som ingår i 

arbetslaget. Om det är någon okänd är du mindre benägen att fråga något du behöver få 

veta. Kanske görs fler antaganden utan att försöka diskutera och reda ut fakta (Gillespie 

at al., 2013).  

I arbetslag där personalen var kompetent och inte byttes ut, bidrog det till god 

kommunikation och ett bra multidisciplinärt samarbete. Situationer där 

operationssjuksköterskor var obekanta med både ingrepp och kirurgen ökade risken för 

att multidisciplinära konflikter skulle uppstå och på så sätt hämma effekten av effektiv 

kommunikation och samarbete (Gillespie et al., 2009).  

När kirurgen fick okontrollerade vredesutbrott återupprättade operationssjuksköterskan 

patientsäkerheten genom att konfrontera kirurgen och tydliggöra för denne att sådant 

beteende inte var acceptabelt. Genom att lugna kirurgen och på så vis få övriga 

medarbetare i operationsteamet att slappna av säkerställs patientsäkerheten (Sandelin & 

Gustafsson, 2015). Prati och Pietratoni (2014) beskrev att teammedlemmar vidhöll att 

alla personliga problem skulle lämnas utanför operationssalen. Men om en konflikt 

uppstod skulle den lösas genom att team-medlemmarna öppet diskuterade sina 

meningsskiljaktigheter.  

Både kirurger och operationssjuksköterskor höll med om att ju mer erfarenhet de hade 

desto större benägenhet att känna sig respekterade jämfört med mindre erfarna kollegor 

(Prati & Pietratoni, 2014).  

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur operationsteamet arbetar beträffande patient-

säkerheten intraoperativt. Studiens resultat bygger på elva vetenskapliga artiklar, sex 

kvalitativa och fem kvantitativa. Analysen av dessa resulterade i tre huvudkategorier: att 

vara förberedd, att utbyta information med varandra och att vara förtrogen med 

varandras färdigheter. I den första kategorin framkom att briefings bidrar till att alla i 

operationsteamet känner sig delaktiga och att det främjar ett gott samarbete. 

Operationssjuksköterskans arbete består till stor del av att vara förberedd genom att 

använda sig av riktlinjer, checklistor och genom att tänka ett steg framåt. I den andra 

kategorin framkom att en kontinuerlig kommunikation mellan medlemmarna i 

operationsteamet bidrog till att operationer kunde genomföras patientsäkert, även om en 

oförutsedd situation uppstod. I den tredje kategorin framkom att om medlemmarna i 

operationsteamet känner varandra sedan tidigare bidrar det till att operationer kan 

genomföras snabbt, smidigt och enligt plan.  
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Metoddiskussion 

Föreliggande studie var en integrerad litteraturstudie där både kvalitativa och 

kvantitativa studier granskats. Därför gjordes bedömningen av kvaliteten med begrepp 

för både kvantitativ ansats, validitet och reliabilitet, och kvalitativ ansats, trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012). 

För att svara på syftet till den här studien valdes att göra en litteraturstudie. Ett annat 

alternativ hade varit att göra en empirisk studie där intervjuer med personal som jobbar 

intraoperativt hade genomförts för att svara på studiens syfte. Nackdelen med en 

litteraturstudie är att ingen ny forskning framkommer. Däremot så är det en 

sammanställning av den forskning som finns och det blir då lättare att ta den till sig 

(Forsberg & Wengström, 2012). Denna litteraturstudie var en systematisk 

litteraturstudie vilket innebar att den var utformad på ett systematiskt sätt där 

sökningarna var väldokumenterade. Detta gjorde att reliabiliteten i föreliggande studie 

blev hög eftersom sökningarna kan reproduceras.  

De valda databaserna användes då de innehåller vetenskaplig litteratur inom ämnet 

omvårdnad vilket stärker föreliggande studies validitet, eftersom fokus i föreliggande 

studie är omvårdnad. Om någon ytterligare databas används, till exempel Scopus, hade 

kanske fler medicinskt inriktade artiklar hittats vilket kunnat ge en annan nyans på 

resultatet. Till exempel hade kanske läkarens syn på teamets arbete för patientsäkerhet 

kunnat belysas ytterligare. Då operationssjuksköterskan är ansvarig för patientens 

omvårdnad under operationen har studien framförallt fått belysa omvårdnadsteamets 

arbete beträffande patientsäkerheten.  

Sökningarna gjordes på både ämnesord och som fritextsökningar i de båda valda 

databaserna. Fritext användes för att få ett bredare sökområde för att säkerställa att 

ingen intressant artikel missades (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). Vid 

sökningarna i databaserna genererades många träffar, dock fick många artiklar väljas 

bort på grund av att dem inte motsvarade studiens syfte, inte var vetenskapliga, var 

review-artiklar eller var skriva på ett annat språk än engelska. Att artiklar valdes bort på 

grund av att de hade ett annat språk än engelska kan ha minskat pålitligheten i 

föreliggande studie. Eftersom intressanta artiklar på andra språk kan ha gått om miste. 

Däremot ökade pålitligheten då endast vetenskapliga artiklar inkluderats. I efterhand 

ansågs det inte att sökorden kunde varit annorlunda för att få fram fler artiklar till 

studien. Troligtvis är det så att det inte finns särskilt mycket forskat om det valda ämnet.  

Anledningen till att artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design inkluderades i 

studien var att få ett bredare resultat. Whittemore och Knafl (2005) menar att den 

integrerande review-metoden är den enda metod som gör det möjligt för en kombination 

av olika metoder och har potential att spela en större roll i evidensbaserad praxis för 

omvårdnad.  

Genom att använda sig av en integrerad analysmetod har denna studies resultat hög 

reliabilitet då metoden möjliggör analyser av artiklar med olika sorters ansats. En 

integrerad analysmetod bidrar också till att resultatet fångar djupet och bredden av 

ämnet och bidrar till ny förståelse av fenomenet (Whittemore & Knafl, 2005). Analysen 

av artiklarna genomfördes genom att allt material först lästes igenom enskilt för att på så 
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vis få en individuell uppfattning om dess värde för denna studie, för att därefter 

diskuteras och analyseras gemensamt. Genom att göra detta styrktes resultatets 

trovärdighet och risken för att någon viktig aspekt för denna studies resultat skulle 

missas minskade. Det upplevdes som en fördel att vara två författare till detta arbete då 

en kontinuerlig diskussion kunde föras under arbetes gång vilket också Forsberg och 

Wengström (2012) menar styrker trovärdigheten eftersom det minskar risken för att 

personliga tolkningar görs. Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet hade tillstånd 

från en etisk kommitté eller ett etiskt övervägande. Hade någon artikel saknat något av 

detta hade den inte inkluderats i resultatet.  

Whittemore och Knafls analysmetod användes för att möjliggöra analys av kvalitativa 

och kvantitativa artiklar på ett och samma sätt. För att därmed kunna presentera det 

analyserade materialet som ett enhetligt resultat. Då analysmetoden upplevdes som 

mycket svårtolkad och på grund av författarnas bristande erfarenhet kan information 

från artiklarna missats. Sökning efter alternativ analysmetod gjordes utan framgång.  

Alla artiklar som inkluderades i studien kvalitetsgranskades med hjälp av ett 

granskningsprotokoll. Willman et al. (2011) menar att innehållet i 

granskningsprotokollet ska anpassas och utformas till varje unik 

litteratursammanställning. Ingen artikel hamnade i den lägsta graden, grad III, men om 

någon artikel gjort så hade kvalitén bedömts för låg och därför inte inkluderats i studien. 

Genom att artiklarna kvalitetsgranskades ökade sannolikt trovärdigheten i denna studies 

resultat. Dock upplevdes granskningsmallarna som bristfälliga i sin utformning. Trots 

modifiering har frågorna varit svåra att svara på. Bristande erfarenhet från att tidigare ha 

genomfört kvalitetsbedömning av vetenskapliga artiklar kan också det ha påverkat 

tolkningen av kvalitetsprotokollen. Då författarna kan ha missuppfattat frågorna i 

protokollen och på grund av detta tilldelat artiklarna för höga eller låga poäng och 

därmed kan artiklarna ha bedömts med för hög eller låg kvalitet.  

Artiklarna var gjorda i många olika länder, allt från Sverige till Australien, Israel och 

Storbritannien. Detta kan betraktas som både en styrka och en svaghet då 

sjukvårdssystem, rutiner och arbetssätt kan se olika ut i andra länder vilket minskar 

överförbarheten av denna studies resultat. Det får ändå betraktas som positivt att 

artiklarna var från olika länder eftersom det troligtvis gav ett mer nyanserat resultat. 

Alla artiklar i studien är publicerade på engelska. Inklusionskriterierna innefattade även 

att artiklar på svenska skulle inkluderas i resultatet. Men ingen svensk artikel framkom 

efter sökningarna i databaserna. Trots författarnas goda engelska kunskaper så kan det 

ha funnits en risk att feltolkningar har gjorts vid översättandet av textstycken, trots 

användandet av elektroniskt lexikon, eftersom engelska inte är modersmålet. Detta kan 

ha påverkat resultatet genom att översättningar inte blivit helt korrekta. Men risken för 

feltolkningar minimerades troligtvis genom att språket i artiklarna gemensamt kunde 

tolkas och diskuteras författarna emellan.  

I två av de inkluderade artiklarna i studiens resultat har två författare varit med i de båda 

artiklarna. Detta kan vara en fördel eftersom författaren då kan ses som erfaren inom 

ämnet vilket borde stärka trovärdigheten. Men det kan även ses som en nackdel med 

tanke på att författaren kanske har en förförståelse då hon/han redan är väl insatt i ämnet 

och därmed minskat pålitligheten.  
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Trots att patientsäkerhet är ett så pass aktuellt och viktigt ämne så finns det inte så 

mycket forskat om hur omvårdnadsteamet arbetar för att säkerställa patientsäkerheten. 

Mer forskning skulle kunna bidra till att operationssjuksköterskors arbete synliggörs.   

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie beskrivs att operationssjuksköterskan ibland fick återupprätta 

patientsäkerheten genom att konfrontera kirurgen när han eller hon fick ett vredesutbrott 

och samtidigt tydliggöra att ett sådant beteende inte var acceptabelt. Att kirurger har ett 

störande beteende kan även Cochran och Elder (2015) bekräfta. De skriver att kirurger 

är den grupp av läkare som mest frekvent identifieras som ”besvärande läkare”. 

Teammedlemmar beskriver att de oroade sig för patientsäkerheten när kirurgen 

reagerade på en situation genom att uppföra sig på ett besvärande sätt. 

Teammedlemmarna upplevde också att ett besvärligt uppförande av kirurgen resulterade 

i mer frekventa misstag under operationen (Cochran & Elder, 2015).  

Enligt Rosenstein och O’Daniel (2006) är störande beteende vanligt förekommande i 

den perioperativa miljön.  Dessa typer av beteenden var vanligast bland kirurger. 

Störande beteende ökade nivån av stress och frustration. Vilket ledde till nedsatt 

koncentrationsförmåga, hindrade kommunikationsflödet och påverkade 

teammedlemmarnas relationer och gruppsamarbetet negativt. Störande beteenden i den 

perioperativa miljön har en betydande inverkan på gruppdynamik och 

kommunikationsflödet, vilket kan ha en negativ inverkan på patientvården (Rosenstein 

& O’Daniel, 2006). 

 Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening (2011) menar 

att en operationssjuksköterska ska agera adekvat i händelse av icke professionellt 

yrkesutövande hos medarbetare. Även i Vårdhandboken (2015) står att alla i teamet 

skall känna sig trygga så att de vågar säga ifrån om något eller någon äventyrar 

patientsäkerheten. Mitchell, Flin, Yule, Mitchell, Coutts och Youngson (2011) beskriver 

istället hur operationssjuksköterskan ibland får mana de andra i operationsteamet till att 

vara tysta när kirurgen måste få lugn och ro för att kunna koncentrera sig till fullo på ett 

svårt moment i operationen.  

Fenomenet med störande kirurger är tyvärr något som upplevts under 

verksamhetsförlagd utbildning. Då båda författarna vid flertalet tillfällen varit med om 

att kirurgen tappat humöret. Vid ett tillfälle fick en kirurg ett utbrott för att material 

saknades. Då operationssjuksköterskan förklarade att det önskade materialet inte funnits 

på flera år kunde kirurgen inte acceptera detta utan fortsatte att argumentera. Detta ledde 

till att övriga medlemmar i operationsteamet blev mycket illa till mods och 

distraherades från sina arbetsuppgifter. Vid tillfällen då kirurgen har betett sig störande 

har operationssjuksköterskan tappat fokus från patienten och därmed äventyras också 

patientsäkerheten.  

I resultatet framkom att operationsteamets arbete för patientsäkerhet innefattar utbyte av 

information med varandra. Utbyte av information kan ske både verbalt och ickeverbalt. 

Detta är även en av de riktlinjer som riksföreningen för operationssjukvård och Svensk 

sjuksköterskeförening (2011) tagit fram. Att initiera och genomföra lämplig 

informationsöverföring för att åstadkomma kontinuitet, kvalitet, patientsäkerhet och 
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effektivitet i samband med att patienten genomgår ett kirurgiskt ingrepp. Nestel och 

Kidd (2006) beskriver att operationssjuksköterskor eftersträvar två-vägs kommunikation 

där de vill få en verbal bekräftelse på att alla i operationsteamet har förstått och vet vad 

de skall göra. Mazzoco et al. (2009) visar att om informationsutbytet inte sker 

regelbundet löpte patienterna större risk att drabbas av större komplikationer och/eller 

död.  

Informationsutbyte kan påverkas negativt av många olika faktorer. Till exempel olika 

kön, kultur, etnicitet och utbildning. Nivå i hierarkin påverkar också, både mellan olika 

professioner men även inom samma profession. Den som befinner sig lägre ner i 

hierarkin kan vara mindre benägen att ifrågasätta den som befinner sig högre upp i 

hierarkin. Detta gäller även benägenheten att fråga frågor eller uttrycka oro (Gluyas, 

2015). Detta är precis motsatt till vad resultatet i denna studie påvisar där det framkom 

att alla i operationsteamet ställde frågor när de inte förstod.  

Erfarenheter under verksamhetsförlagd utbildning styrker det Gluyas (2015) beskriver. 

Som operationssjuksköterskestudent fanns ibland situationer där frågor inte ställdes 

beroende på vem kirurgen var. Om kirurgen var en äldre mycket erfaren operatör fanns 

känslan av att betraktas som okunnig om en fråga ställdes under operationen. Varför den 

ibland helt enkelt inte ställdes alls.  

Resultatet i föreliggande studie visar att för att bibehålla patientsäkerheten krävs att alla 

medlemmar i operationsteamet kommunicerar med varandra. Dock menar Gluyas 

(2015) att kommunikationsstilarna mellan olika professioner skiljer sig. Detta kan leda 

till missförstånd och feltolkningar. Då olika professioner har olika förväntningar på 

varandra som inte uttryckligen kommuniceras (Gluyas, 2015). Genom att inte verbalt 

uttrycka funderingar kan patientsäkerheten äventyras. 

I denna studies resultat framkommer att operationsteamet upplever att patientsäkerheten 

stärks om medlemmarna i operationsteamet känner till varandras färdigheter. Förslag till 

fortsatt forskning skulle då kunna vara att studera hur patientsäkerheten påverkas av att 

operationsteamet sätts ihop med kort varsel, där de olika medlemmarna inte känner 

varandra sedan tidigare och därmed inte heller är förtrogna med varandras färdigheter.  

Konklusion 

Att vara medlem i ett operationsteam innebär att arbeta tillsammans med många olika 

människor med olika professioner och olika erfarenheter. Allas intresse bottnar i att 

göra det bästa för patienten men prioriteringar kan se olika ut, ju längre teamet har 

arbetat tillsammans desto mer förtrogna blir de med varandras färdigheter, både styrkor 

och svagheter, vilket leder till att patientsäkerheten säkerställs. 

Operationssjuksköterskan har ett gemensamt ansvar tillsammans med resten av teamet 

för att säkerställa patientsäkerheten.  

En stor del av resultatet visade på att förberedelser där hela operationsteamet involveras, 

kontinuerligt utbyter information med varandra och är förtrogna med varandras 

yrkesprofessionella färdigheter stärker patientsäkerheten. Resultatet av denna 

litteraturstudie kan leda till en ökad förståelse för operationsteamets betydelse för 

patientsäkerheten intraoperativt, vilket kan vara till stöd i kommande arbete som 

operationssjuksköterskor.  
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Att bedöma 

operationsteamets 

medlemmars 

attityder till säkerhet 

och teamwork på 

operation.  

En kvantitativ studie 

där frågeformulär 

(the operating room 

management 

attitudes 

questionnaire). 352 

kirurger och 

operations-

sjuksköterskor 

svarade på 

formuläret.  

Resultatet visade på 

en generellt positiv 

attityd till beteenden 

associerade med 

effektivt teamwork 

och säkerhet.  

100 % 

Grad I 

 

  



 

 

 

Gillespie, B. M., 

Chaboyer, W., 

Longbottom, P. & 

Wallis, M.  

2009 

Australien 

The impact of 

organisational and 

individual factors 

on team 

communication in 

surgery: A 

qualitative study. 

Att bättre förstå 

organisatoriska och 

individuella 

influenser som 

formar 

interdisciplinära 

teamskommunikation 

på operation. 

Kvalitativa 

intervjuer, grounded 

theory användes.  

12 operations-

sjuksköterskor, 2 

kirurger och 2 

anestesiologer. 25 – 

63 år. 

Tre teman 

genererades; 

tvärvetenskaplig 

mångfald i team bidrar 

till komplexa 

relationer mellan 

människor; 

genomgripande 

inflytande av 

organisationen på 

samarbetet i teamet; 

utbildning är det bästa 

sättet för att förbättra 

kommunikationen i 

teamet. 

100 % 

Grad I 

Gillespie, B. M., 

Gwinner, K., 

Chaboyer, W. & 

Fairweather, N. 

2013 

Australien 

Team 

communications in 

surgery – creating a 

culture of safety. 

Att beskriva 

operationsteamtes 

kommunikation och 

hur den främjar eller 

hotar 

säkerhetskulturen. 

Kvalitativ design. 

En etnografisk 

observation och 

intervjustudie. 500 

timmars 

observationer och 

19 intervjuer.  

Tre teman 

genererades; skapa 

gemensam förståelse 

genom öppen 

kommunikation; 

hantera stressfaktorer i 

en hierarkisk miljö; 

intermittenta 

teammedlemmar 

påverkar teamets 

prestation. 

86 % 

Grad I 

 

  



 

 

 

 

Hull, L., Arora, S., 

Kassab, E., 

Kneebone, R. & 

Sevdalis, N. 

2011 

Storbritannien  

Observational 

teamwork 

assessment for 

surgery: Content 

validation and tool 

refinement. 

Att kvantitativt 

bedöma giltigheten 

för innehållet i dessa 

exempel genom en 

gradvis multimetod 

undersökning. 

Kvantitativ design.  

I två steg. Steg 1: 

kvantitativa 

observationer. Steg 

2: experter i 

området utvärderade 

och förfinade 

använda exempel. 

130 exempel på 

teamwork beteenden 

observerades och 

bedömdes av två 

blindade observatörer. 

Majoriteten av 

exempel bedömdes 

som bidragande 

faktorer för teamwork 

och patientsäkerhet.  

92 % 

Grad I 

Prati, G & 

Pietrantoni, L. 

2014 

Italien 

Attitudes to 

teamwork and 

safety among 

Italian surgeons 

and operating room 

nurses. 

Att bedöma 

attityden till 

teamwork och 

säkerhet bland 

Italienska kirurger 

och operations- 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ design. 

Enkätstudie, 

besvarad av 55 

kirurger och 48 

operations-

sjuksköterskor 

Resultatet visade att 

det skiljer sig i 

attityder gällande 

teamwork och 

säkerhet mellan 

kirurger och 

operations-

sjuksköterskor.  

78 % 

Grad II 

Sandelin, A. & 

Gustafsson, Å.  

2015.  

Sverige 

Operating theatre 

nurses’ experiences 

of teamwork for 

safe surgery. 

Att beskriva 

operations-

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

teamarbete inom 

operationsteamet 

när det gäller att 

uppnå 

patientsäkerhet. 

En kvalitativ 

beskrivande design. 

16 operations-

sjuksköterskor 

mellan 36 – 64 år, 

alla kvinnor. 

Beskriver operations-

sjuksköterskors 

erfarenheter av hur 

teamarbete skapar, 

motverkar och 

återskapar 

patientsäkerhet. 

78 % 

Grad II 

  



 

 

 

Scherer, D & 

Fitzpatrick, J. J. 

2008 

USA 

Perceptions of 

patient safety 

culture among 

physicians and RNs 

in the perioperative 

arena. 

Att bedöma och 

jämföra kirurgers 

och sjuksköterskors 

uppfattningar om 

patientsäkerhets-

aspekter. 

En kvantitativ 

enkät-studie. 43 

operations-

sjuksköterskor och 

40 kirurger. 

Trots att de flesta 

kirurger och 

operations-

sjuksköterskorna hade 

positiva uppfattningar 

om patientsäkerhets-

kulturen fanns 

negativa svar till 

viktiga frågor 

avseende 

kommunikation och 

chefs beteenden.  

85 % 

Grad I 

Wong, H. W. L., 

Forrest, D., Healey, 

A., Shifafkan, H., 

Hanna, G. B., 

Vincent, C. A. & 

Sevdalis, N. 

2010 

Storbritannien  

Information needs 

in operating room 

teams: what is 

right, what is 

wrong, and what is 

needed? 

Att systematiskt 

bedöma 

informations -behov 

och -problem i 

operationsteam. 

Mixed-method 

intervjuer. 33 

operationsteam 

medlemmar. 16 

läkare och 17 

sjuksköterskor. 

Patienten var den 

främsta källan till 

information. Kirurger 

och anestesiologer 

litade mer på 

information från 

kollegor. De var även 

mer kritiska till 

kvaliteten på 

informationen än vad 

sjuksköterskorna var.  

78 % 

Grad II 

 


