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Abstrakt 
 
Bakgrund Yrket som operationssjuksköterska är idag den äldsta sjuksköterskespecialiteten men 
förblir främst en dold yrkesroll på grund av att det utövas bakom stängda dörrar. Yrkesrollen 
skildrades som komplex och kretsade omkring patienten, samarbetet och den tekniska utrustningen 
Patricia Benners teorier om sjuksköterskans yrkesutveckling användes som teoretisk förankring i 
studien. Syfte Studiens syfte var att belysa hur operationssjuksköterskan upplever sin yrkesroll. 
Metod Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och tio semistrukturerade intervjuer utfördes 
med operationssjuksköterskor från två sjukhus i Sverige under våren 2011. Alla intervjuer spelades 
in och transkriberades ordagrant. Insamlat data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat I textanalysen identifierades tolv subkategorier och fyra kategorier; rollen som 

omvårdnadsansvarig, upplevelsen av vad som gör operationssjuksköterskan trygg i sin yrkesroll, 
betydelsen av att vara medarbetare i arbetet på operationssalen och synen på den egna 

professionen. Operationssjuksköterskorna beskrev sitt arbete som patientfokuserat och möjligheten 
att hjälpa medförde känslan av att göra skillnad. Erfarenhet och uppskattning gav ett självförtroende 
som resulterade i att operationssjuksköterskorna blev trygga i sin yrkesroll. 
Operationssjuksköterskorna beskrev kommunikation på salen som essentiellt för ett fungerande 
samarbete och menade att de anpassade sig efter sina medarbetare. Operationssjuksköterskorna 
upplevde sin yrkesroll både som osynlig och utvecklande. Citat från informanterna presenterades i 
texten för att tydliggöra resultatet.  Slutsats Studien visade att operationssjuksköterskorna har en 
central roll för omvårdnaden på operationsavdelningen och för patienten. Operationssjuksköterskans 
närvaro och kompetens vid operationer var oersättlig men ständigt beroende av teamet omkring sig.  

Nyckelord: Omvårdnad, Operationssjuksköterska, Upplevelse, Yrkesroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background The profession of operating room nurse is now the oldest nursing specialty, but 
remains primarily a hidden profession because it is exercised behind closed doors. The professional 
role were described as complex and revolved around the patient, cooperation and the 
technical equipment. Patricia Benners theories on the nurses’ professional development were 
used as a theoretical basis in the study. Aim The study aimed to elucidate how the operating room 
nurse perceives the professional role. Method The study was conducted with a qualitative approach 
and ten semi-structured interviews were carried out with operating room nurses from two hospitals 
in Sweden in spring 2011. All interviews were recorded and transcribed verbatim. To analyze the 
collected data content analysis with an inductive approach was used. Result In the text analysis 
twelve subcategories and four categories were identified: the role as being responsible of nursing, 
the experience of what makes the operating room nurse safe in the professional role, the meaning of 

being a co-worker during the work on the operating room and the view on the own profession 
Quotes from the informants were presented in the text to clarify the result. Conclusion The study 
showed that the operating room nurse has a central role for nursing in the surgical ward and the 
patient. The operating room nurse presence and expertise in operations was irreplaceable, but always 
dependent of the team around him/her. 

Keywords: Experience, Operating room nurse, Operating room nursing, Professional role 
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Bakgrund 

Ett historiskt perspektiv 

Under 1800-talet började yrket som operationssjuksköterska att utvecklas och är idag den äldsta 

sjuksköterskespecialiteten (Riley & Manias 2002). Florence Nightingale beskrivs som en pionjär 

inom sjukvården och för omvårdnaden. Under 1860-talet grundade hon den första skolan i 

omvårdnad på St Thomas Hospital i London (Kahn, 2005). Nightingale var en av de första att 

beskriva omgivningens inverkan på hälsa och att en hygienisk omvårdnad var lika grundläggande i 

operationssjukvård som övriga sjukvård. En av uppgifterna som sjuksköterskan hade på en 

operationsavdelning var att arbeta förebyggande. Nightingale hävdade att hon sett och utfört mer 

operationssjukvård än kanske någon annan i Europa. Nightingale skrev att operationssjuksköterskan 

ständigt skulle vara på sin vakt för att bevara graden av renlighet, ljus och värme samt för att 

undvika föroreningar av luften (Nightingale, 1859, s. 71-72).  

Första och andra världskriget påverkade utvecklingen av yrket som operationssjuksköterska. 

Krigsskador orsakade av framåtskridande teknologi krävde nya mer specialiserade 

operationstekniker och instrument vilket ledde till en teknologisk frammarsch inom 

operationsområdet. I slutet av 1940-talet bildades den första organisationen för 

operationssjuksköterskor, Association of Operating Room Nurses (AORN) vars syfte var att 

säkerhetsställa en framtid för operationssjuksköterskor och skapa en säker vård med hög kvalité för 

patienter. Yrket som operationssjuksköterska betraktades som prestigefyllt (McGarvey, Chambers & 

Boore, 2000).  

I högskoleförordningen (Svensk Författningssamling [SFS], 1998:1003) definieras 

operationssjuksköterskan som en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning mot 

operationssjukvård.  Operationssjuksköterskan ska informera och i samverkan med patienten 

identifiera eventuella vårdbehov samt omvårdnadsåtgärder. Hon skall planera, samordna, leda och 

utvärdera arbetet på operationssalen samt utföra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Operationssjuksköterskan bör ha god självkännedom, empatisk 

förmåga, professionellt förhållningssätt och ansvara för att själv utveckla sin kompetens när behov 

finns. I samband med operationer eller undersökningar av patienter ska operationssjuksköterskan 

ansvara för aseptiken, instrumenteringen, hanteringen av biologiskt preparat och vidta åtgärder för 

att förebygga infektioner samt komplikationer. 
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Operationssjuksköterskans relation till operatören och andra yrkesgrupper 

Under 1970-talet upphörde bilden som tjänare gälla inom det traditionella sjuksköterskearbetet men 

den bilden kvarstår delvis när det gäller operationssjuksköterskor. När uttrycket tjänare myntades 

ansågs det som ett tecken på auktoritet och ett tätt samarbete med operatören beskådades som ett 

privilegium samt en position att avundas.  I dagsläget betraktas stämpeln som tjänare nedsättande. 

Tjänarbilden symboliserar arbete för hand och kunskap knuten till fysiska uppgifter samt händighet 

(Riley & Manias, 2006).  Timmons och Tanner (2005) skriver att operationssjuksköterskan frångått 

bilden som tjänare men åtagit sig rollen som värdinna med ansvar för att hålla operatören vid gott 

humör och bevara en behaglig atmosfär på salen.    

Mitchell och Flin (2008) beskriver relationen mellan operationssjuksköterskor och operatörer som 

informell samt tillmötesgående medan relationen mellan sjuksköterskor och läkare som formell samt 

koncis. Flin, Yule, McKenzie, Paterson-Brown, och Maran (2006) poängterar att 

operationssjuksköterskor värderar relationen till andra sjuksköterskor som mer betydelsefull än 

relationen till operatören. Operatören däremot betraktar relationen med andra operatörer samt 

operationssjuksköterskor jämbördigt. Timmons och Tanner (2005) skriver att 

operationssjuksköterskans och operatörens relation inte längre karakteriseras av ensidighet och 

dominans. McGarvey, Chambers och Boore (2004) visar i motsats till ovanstående att relationen 

mellan operatör och operationssjuksköterska är ojämnställd och undertryckande. 

Operationssjuksköterskor antar självmant en underordnad roll eftersom operatörerna betraktar dem 

som assistenter och förväntar att de ska uppföra sig därefter. Chard (2000) skriver i sin studie att 

operationssjuksköterskan inte känner sig bekräftad som en del av teamet trots att det gemensamma 

målet är att tillgodose patienten med en god vård. 

Operationssjuksköterskans relation till patienten  

I en studie av Alfredsdottir och Bjornsdottir (2008) uppgav operationssjuksköterskorna att de känner 

sig ansvariga för patientens välbefinnande. En viktig del i deras jobb för att öka patientsäkerheten är 

att skydda och förhindra att komplikationer uppstår. Det anses viktigt att skapa en varm, respektfull 

och säker miljö för patienten. För att kunna säkerställa patientens trygghet är det vikigt att tänka 

preventivt, arbeta som ett team och att operationssjuksköterskorna har förtroende för varandra. 

Chard (2000) menar att operationssjuksköterskorna vill skydda patienten från omgivningen eftersom 

de anser sig vara patientens förkämpar och ser patienten som sin första prioritet. McGarvey et al. 

(2004) fann att flesta operationssjuksköterskor nämner ordet omvårdnad i samband med att se efter 

patienten, de beskriver även att en bra sjuksköterska är en sjuksköterska som ger en holistisk 
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omvårdnad till patienten och detta är det som särskiljer sjuksköterskeprofessionen från den 

medicinska. Relationen mellan operationssjuksköterskan och patienten skildras som flyktig, då 

patienten befinner sig en kort period på operationssalen och är under större delen av tiden nersövd. 

Riley och Manias (2002) menar att möjligheterna på en operationssal att utveckla en 

mellanmänsklig relation med patienten är begränsade och väljer man den definitionen av omvårdnad 

är det svårt att se operationssjukvård som omvårdnad. 

Innebörden med att vara operationssjuksköterska 

Operationssjuksköterskans arbetsuppgifter innefattar instrument förberedelse, aseptik, 

instrumentera, kontrollräkna instrument och kompresser (Mitchell & Flin, 2008). Att ligga steget 

före innebär att operationssjuksköterskan på ett korrekt sätt ska bedöma hur operationen 

framåtskrider samt kunna förutse vilket instrument operatören behöver härnäst (Blegeberg, 

Blomberg & Hedelin, 2008; Mitchell & Flin, 2008; Mitchell et al., in press; Riley & Manias, 2006), 

detta kräver en god perception och bakomliggande kunskaper (Mitchell & Flin, 2008). Utöver de 

tekniska kunskaperna har flera social och kognitiva egenskaper identifierats i 

operationssjuksköterskans arbete. Helhetssyn över arbetet på salen innefattas av att lyssna, se, förstå 

och förekomma operatören. Beslutsfattande innebär att identifiera möjliga händelseförlopp, välja ut, 

kommunicera om valmöjligheter, omvärdera och utvärdera dessa. Beslut som 

operationssjuksköterskan fattar rör främst utrustning. Kommunikation definieras som 

informationsutbyte, både verbalt och icke-verbalt, mellan operationssjuksköterskan och de andra på 

operationssalen. Samarbete inkluderar att stödja andra, dela med sig, förtydliga samt koordinera sina 

uppgifter med andra yrkeskategorier. Ledarskap är att ha förståelse för, vägleda och instruera olika 

yrkeskategorier, vägleda och instruera. Förberedelse innefattar organisering och efterföljande av 

regler. Tillvägagångssätt för att kunna hantera stress och utmattning, både sin egna och andras 

(Mitchell et al., in press).  

Operationssjuksköterskans yrkesroll 

Operationssjuksköterskans roll har varit föremål för debatt då både hennes uppgifter och 

ansvarsområden förändrats (Mitchell & Flin, 2008). Roll är en varierande term och i litteraturen 

finns skilda åsikter om hur den ska definieras. Forskning om rollteorier menar att en persons 

värderingar, attityder och övertygelser är förenade med rollen som han eller hon spelar i sin sociala 

miljö samt att rollens framställning påverkas av kontexten och människorna i den. Det finns ett 

samband mellan förväntningarna på hur en roll ska utföras och hur den utförs. En definition av 

termen roll är karakteristiska beteenden hos en eller flera personer inom en kontext. Hur en roll 
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realiseras är starkt förenat med individerna som utför rollen och omgivningen där rollen utspelar sig 

(McGarvey et al., 2004).  

Operationssjuksköterskor skildrar själva sin yrkesroll som komplex (Chard, 2000; McGarvey, 

Chambers & Boore, 1999; McGarvey et al., 2004).  Omvårdnaden i operationssalen kretsar omkring 

tre aspekter: patienten, läkemedel och teknisk utrustning. Yrkesrollen sammankopplas starkt med 

medicinsk assistans och teknisk förberedelse (McGarvey et al., 1999). Vissa 

operationssjuksköterskor har en patientfokuserad syn på sin yrkesroll och menar att 

operationssjukvård handlar om att se efter, skydda, stödja samt utgöra en trygghet för patienten som 

opereras. För andra innebär yrkesrollen främst att hålla miljön på operationssalen säker och på så 

sätt skydda patienterna från risker (McGarvey et al., 2004). Operationssjuksköterskorna tror att 

andra uppfattar dem som för tekniskt inriktade men själva anser de att deras vård är omvårdnad. 

Operationssjuksköterskan beskriver att kompetens och självständighet som betydelsefulla 

egenskaper i sin yrkesutövning. Operationssjuksköterskorna ser sig själva som medlemmar i ett 

team och anser att det är viktigt med samarbete för att kunna ge en optimal vård (Chard, 2000). 

Mitchell och Flin (2008) definierar team som en grupp av människor som har ett delat ansvar för 

patientens säkerhet och arbetet på operationssalen, där alla har en individuell kunskap. 

Operationsavdelningar är isolerade från den övriga sjukvården (Chard, 2000), vilket har bidragit till 

en osynlighet av operationssjuksköterskans roll och yrkesutövning (Blegeberg et al., 2008; Chard, 

2000). Operationssjukvård hänger samman med särskilda regler och rutiner vilka ger en unik 

kunskap som styr specialinriktningen. Restriktioner om hur man får röra sig på operationssalen, 

organisering av utrusning, förberedelser, planering, ett kirurgiskt samvete och noggrannhet är det 

som särskiljer operationssjuksköterskan från sjuksköterskeprofessionens huvudinriktning (Riley & 

Manias, 2002).  

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (1993, s. 24-25, 27) menar att praktisk kunskap som 

innefattar att man vet hur särskiljer sig från teoretisk kunskap som innebär att man vet att. 

Erfarenhet uppstår när individerna ställs inför situationer som utmanar och förändrar deras 

förväntningar eller förutfattade meningar. För att utvecklas till en god problemlösare och expert 

krävs erfarenhet, att vara erfaren är att veta hur samt ha en övergripande bild över situationen. 

Kunskaper inskaffas under tidens gång och för att observera subtila förändringar krävs stor 

yrkeserfarenhet. Sjuksköterskor skapar antaganden om händelseförlopp utifrån deras erfarenheter av 

andra patientsituationer.  
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Benner beskriver en utvecklingsmodell som sträcker sig från novis till expert. Novisen är beroende 

av regler och riktlinjer eftersom den saknar rutin av det som ska utföras, vilket gör arbetet osmidigt 

och begränsat. Nästa steg i utvecklingen är att bli avancerad nybörjare vilket innebär att antingen 

självständigt eller med hjälp börja upptäcka betydelsefulla delar som återkommer i olika situationer. 

För att kallas kompetent ska sjuksköterskan kunna se sitt agerande som en del i det långsiktiga 

arbetet, känna att hon behärskar situationen och klarar av att hantera oväntade händelser. När 

sjuksköterskan når det näst sista stadiet skicklig, så karakteriseras hennes arbete av 

helhetsperspektiv, djup förståelse och god perceptionsförmåga. Situationer hanteras med hjälp av 

erfarenhet av vad som kan förväntas inträffa och arbetet anpassas utifrån detta. Expert är den 

slutgiltiga nivån och kännetecknas av oerhörd erfarenhet samt en intuitiv förmåga för vad som är 

lösningen på problemet (Benner, 1993, s. 37-47). 

Problemformulering  

Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor inom operationssjukvård är ett stort och akut problem, som 

snarast behöver en lösning för att kunna uppfylla vårdgarantin. Det finns endast ett fåtal studier som 

inriktar sig på att beskriva operationssjuksköterskans personliga upplevelse av sin yrkesroll, den 

huvudsakliga inriktningen i tidigare forskning skildrar hur andra yrkeskategorier inom sjukvården 

betraktar operationssjuksköterskans yrkesprofession. Operationssjuksköterskan beskrivs i dessa som 

en osynlig arbetskategori, där både patienter och annan sjukvårdpersonal har liten uppskattning för 

operationssjuksköterskans medverkan i vårdkedjan. Förutfattade meningar som dessa kan ytterligare 

försvåra rekryteringen av sjuksköterskor till specialistutbildningen med inriktning mot 

operationssjukvård och med bakgrund av ovanstående fakta är en kvalitativ intervjustudie om hur 

operationssjuksköterskan upplever sin yrkesroll betydelsefull för att uppmärksamma samt visa på 

möjlig vidareutveckling.    

 

Syfte 

Att belysa hur operationssjuksköterskan upplever sin yrkesroll. 
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Metod 

Design 

En kvalitativ ansats valdes för att få en djupare förståelse om hur individer och deras omgivning 

skapar och förstår ett fenomen. Den kvalitativa metoden används när svar söks av människor med 

egna upplevda erfarenheter om forskningsfrågan. När forskaren önskar en pålitlig beskrivning av ett 

fenomen används beskrivande kvalitativ metod, där forskaren inte gör någon djupare tolkning av 

data, utan mer en innehållsrik sammanfattning av ett fenomen (Polit & Beck, 2008, s. 17, 220, 237-

238). 

Urval 

Informanterna till studien har rekryterats från två sjukhus i Sverige, ett Länssjukhus och ett 

Länsdelssjukhus valdes ut till studien.  

Verksamhetscheferna för anestesiklinikerna på de aktuella sjukhusen kontaktades via telefon och 

informerades muntligt om studiens syfte samt tillfrågades om studien fick genomföras på kliniken. 

Efter det muntliga samtycket skickades ett skriftligt informationsbrev (bilaga 1) ut till 

verksamhetscheferna, med ytterligare information om studien samt för att få skriftligt tillstånd om 

att utföra studien.  

Efter skriftligt godkännande av verksamhetscheferna kontaktades enhetscheferna på de båda 

sjukhusen och informerades muntligt om studiens syfte, nytta, tänkt upplägg samt tillvägagångssätt 

vid intervjuer. Även enhetscheferna skrev på det skriftligt tillstånd om att få utföra studien efter att 

ha mottagit den muntliga informationen och det skriftliga informationsbrevet.  

Ungefär 20 stycken operationssjuksköterskorna på de aktuella sjukhusen informerades muntligt 

under ett morgonmöte om studiens bakgrund, syfte, nytta, tillvägagångssätt, att medverkan var 

frivilligt och hur slutresultatet kommer att presenteras. Operationssjuksköterskorna som var 

intresserade av att delta uppmanades komma till ett konferensrum på operationsavdelningarna.  

Informanterna 

Totalt deltog tio operationssjuksköterskor i intervjustudien och inga inklusions – eller 

exklusionskriterier fanns för deltagande. Alla informanter var kvinnor, åldern varierade mellan 27 

till 67 år med en median på 48 år, deras yrkeserfarenhet varierade mellan åtta månader till 40 år med 

en median på 22,5 år. Intentionen med att intervjua informanter på två olika sjukhus, fem 
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operationssjuksköterskor på varje sjukhus var för att uppnå en omfångsrik förståelse av fenomenet 

och inte för att jämföra sjukhusen (jfr Forsberg & Wengström, 2008, s. 140).   

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes vid ett tillfälle på varje sjukhus under vecka fem till sex och intervjuerna 

genomfördes under informanternas arbetstid i ett avskilt konferensrum på arbetsplatsen. Innan varje 

intervju påbörjades informerades informanterna både skriftligt och muntligt samt alla undertecknade 

ett samtycke till deltagande i studien (bilaga 2). Alla intervjuer inledes med samma bakgrundsfrågor 

och därefter följdes en i förväg utarbetad intervjuguide inspirerad av Larsson, Holmström och 

Rosenkvist (2003) som bestod av fem frågor med en semistrukturerad karaktär (bilaga 3). 

Användningen av semistrukturerade intervjuer möjliggjorde en beskrivning av ett känt område men 

där svaren inte kunde förutses och intervjuguiden säkerhetsställde att alla informanter fick samma 

frågor (jfr Polit & Beck, 2008, s. 394).   

  

Kvalitativ ansats utgår från att ju mindre avståndet är mellan den som intervjuas och den som 

intervjuar, desto mer kunskap resulterar ur intervjun. Data som samlas in vid en kvalitativ intervju är 

en produkt som skapats av samspelet mellan den intervjuade och den som intervjuaren (Polit & 

Beck, 2008, s. 14).  Även Kvale och Brinkmann (2009, s. 133, 139) menar att forskningsintervjun är 

ett samtal mellan två individer om ett ömsesidigt intresse och att kunskapen skapas när deras åsikter 

möts. Intervjuer är särskilt användbara när människan står i studiens fokus eftersom de kan ge en 

beskrivning av individernas upplevelser, självuppfattningar och hur de ser på sin livsvärld.  

Vid intervjuerna närvarade båda undersökarna, den ena hade huvudansvaret för intervjun och den 

andra ställde kompletterande frågor samt förde anteckningar. Undersökarna växlade mellan dessa 

arbetsuppgifter. Tio intervjuer genomfördes och varade mellan 12-33 minuter med ett medianvärde 

på 22,5 minuter Intervjuerna spelades in på två diktafoner för att försäkra att intervjudata inte blev 

förvrängd utan verkligen bestod av informanternas ordagranna utsagor, istället för att tillförlita sig 

enbart på anteckningar. Att föra anteckningar kan distrahera den som intervjuar, vars främsta syfte 

är att lyssna koncentrerat och ställa frågor utifrån vad som redan sagts (jfr Polit & Beck, 2008, s. 

386).    

 

Undersökarna lyssnade på och transkriberade hälften av intervjuerna var. Intervjuerna avskrevs 

ordagrant i löpande text, även tidsfördröjningar och stakningar dokumenterades. Undersökarna 

kontrollerade varandras transkriptioner genom att lyssna igenom intervjuerna samtidigt som den 
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nedskrivna texten lästes och korrigerades när behov fanns. Därefter avkodades alla intervjuer från 

personlig information och personer som namngivits under intervjuerna samt tilldelades ett 

identifikationsnummer.  

 

Analys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats, vilket innebär att 

fokus läggs på vad texten uttrycker och analyserar detta förutsättningslöst (jfr Graneheim & 

Lundman, 2004). Varje transkriberad intervju tilldelades en egen färg för att underlätta 

tillbakablickar och för att särskilja informanterna. De transkriberade intervjuerna genomlästes med 

öppna förutsättningar flera gånger av båda undersökarna individuellt för att få en förståelse för 

texterna och en helhetsbild samt för att inte avgränsa materialet redan i början och gå miste om 

betydelsefull information. Undersökarna plockade först enskilt ut meningsenheter i form av ord, 

meningar eller stycken som uttalade sig om operationssjuksköterskans yrke och därefter jämfördes 

samt diskuterades meningsenheterna tills överensstämmelse nåddes. Meningsenheterna 

kondenserades gemensamt vilket innebar att texten kortades ned men kontentan bevarades och 

tilldelades en kod som fåordigt beskrev dess innehåll. Koder med liknande innehåll sammanfördes i 

nya dokument och efter ytterligare genomläsning och diskussion av materialet resulterade det i ett 

antal subkategorier samt kategorier (jfr Graneheim & Lundman, 2004). För exempel på 

analysförfarandet se bilaga 4. 

Etiskt övervägande 

När studien planerades förekom reflektering utifrån de tre etiska principer som gäller vid forskning 

som involverar människan, att informanterna inte får utsättas för onödiga risker eller obehag och att 

deras deltagande i forskningen måste kunna motiveras med att målen inte kunnat uppnås utan dem. 

Det som forskningen ämnar bidra med måste överskrida de eventuella riskerna med den. 

Bedömningen att intervjuer var nödvändiga för att få fram den information som eftersöktes gjordes 

och att forskningen inte skulle utsätta informanterna för onödiga risker. Informanternas 

människovärde och autonomi respekterades, vilket innebar att de hade rätt till att själva besluta om 

deltagande och skulle ges full insyn i studiens syfte. Informanterna behandlades rättvist och 

konfidentialiteten bevarades under hela tiden genom att insamling av identifierande information 

undveks under intervjuerna, alla informanterna tilldelades ett identifikationsnummer efter 

transkriberingen och ingen identifierande information beskrevs i studiens metod eller resultat. 

Transkriptionen av de inspelade intervjuerna utfördes i hemmet för att utomstående inte skulle få 
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åtkomst till det inspelade materialet. De två diktafonerna förvarades inlåsta och raderades på sitt 

innehåll efter kontrollerad transkribering. Det skrivna materialet förvarades på lösenordsskyddade 

filer (jfr Polit & Beck, 2008, s. 170-174, 180).  

Informanterna fick muntlig och skriftlig information om studien. Alla informanter gav sitt skriftliga 

samtycke till att delta i studien vilket innebar att de fått och förstod den sakenliga informationen 

samt var informerade om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas vid vilken tidpunkt som 

helst utan vidare förklaring (jfr Polit & Beck, 2008, s. 176-177).  

 

Resultat 

Analysen av data från de tio intervjuerna resulterade i tolv subkategorier och fyra kategorier; rollen 

som omvårdnadsansvarig, upplevelsen av vad som gör operationssjuksköterskan trygg i sin 

yrkesroll, betydelsen av att vara medarbetare i arbetet på operationssalen och synen på den egna 

professionen (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och subkategorier. 
 
Kategori Subkategori 
Rollen som omvårdnadsansvarig 
 

Att arbeta med patienten i centrum 
Att få hjälpa - upplevelsen av att göra skillnad 
Omvårdnad ur operationssjuksköterskans 
perspektiv 

Upplevelsen av vad som gör 
operationssjuksköterskan trygg i sin 
yrkesroll 

Rutin leder till säkerhet i yrkesrollen 
Att ha kontroll ger känslor av välbefinnande 
Att bli sedd ger bekräftelse i yrkesrollen 

Betydelsen av att vara medarbetare i arbetet 
på operationssalen 

Förutsättningar för ett lyckat samarbete 
Att vara en i teamet  

Operationssjuksköterskan anpassar sig för att 
samarbetet ska fungera 

Synen på den egna professionen 
 

Ett yrke i ständig utveckling 
En osynlig yrkesroll 
Operationssjuksköterskans unika kompetens 
tillvara tas inte 
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Rollen som omvårdnadsansvarig 

I kategorin beskriver operationssjuksköterskorna det som tillfredsställande att arbeta 

patientfokuserat samt att elementet av att få hjälpa ger en upplevelse av att göra en skillnad.  

Att arbeta med patienten i centrum 

Den enskilda patienten beskrevs av operationssjuksköterskorna som medelpunkten i arbetet och de 

ansåg sig i första hand vara där för patienten samt lade stor vikt vid omvårdnaden.  

Operationssjuksköterskorna beskrev det tillfredställande att få höra att patienten mådde bra och 

uttryckte ett önskemål om att få återkoppling om patienten. Att värna om patienten skildrades av 

operationssjuksköterskorna som att vara ödmjuk och inse att man aldrig kommer kunna lära sig allt 

samt våga stå upp emot operatören om denne gjort fel.  

patienten, det är ju den vi är här för (10) 

En oro över att stressen i arbetet kunde påverka patientsäkerhet skildrades av 

operationssjuksköterskorna. Kvalitén på operationsvården uppgavs bli lidande när man inte hann 

tänka sig för över hur man arbetade eftersom risken att missa att fråga eller utföra kontroller under 

operationen ökade. Operationssjuksköterskorna uttryckte att oavsett hur stressigt det är måste de ta 

sig tid att prata med patienterna. Att upptäcka oro hos en patient och kunna stilla denna oro genom 

samtal beskrevs som en betydande omvårdnadsåtgärd. 

Möjligheten till patientkontakt uttrycktes av operationssjuksköterskorna som begränsad och 

förklarades med att instrumenten ofta dukades fram innan patienten kom in på operationssalen, 

patienterna var sövda under flertalet av ingreppen eller att andra yrkeskategorier omringade 

patienten så det var svårt att nå fram.   

svårt att komma fram för att narkossköterskan det är hon som söver och de är ju hon som har 

kontakten med patienten, så ibland kan man nästan känna sig i vägen (4) 

Med vakna patienter var det lättare att skapa en kontakt eftersom man kan prata med dem under 

operationens gång och önska dem lycka till innan de lämnar operationssalen.  

Att få hjälpa – upplevelsen av att göra en skillnad 

Möjligheten att kunna hjälpa en patient som har det besvärligt oavsett typ av operation och storlek 

beskrevs av operationssjuksköterskorna som uppfyllande. Målet med en operation ansågs vara att 

bota patienten eller ge dem en möjlighet till ett längre liv och att åstadkomma detta gav en känsla av 



11 
 

upprymdhet. Vetskapen om att vissa dagar räddar man ett liv framställds som oerhört 

tillfredställande och gör att man mår bra.  

Förmågan att lugna en orolig patient genom att ta sig tid att prata med denne förgyllde dagen. 

Informanterna beskriver det som viktigt och tillfredställande att vara ett stöd för varje enskild patient 

vare sig de var vakna eller medvetslösa.  

Omvårdnad ur operationssjuksköterskans perspektiv  

Operationssjuksköterskorna beskrev att omvårdnad för dem var att hjälpa sjuka människor, värna 

om patientens integritet, ha förmågan att bevara steriliteten under hela operationen, ha kontroll och 

ordning över instrument samt kompresser så att inget kvarlämnades i patienten. Även den tekniska 

utrustningens betonades vara en viktig del i omvårdnaden liksom att positionera patienten på ett bra 

sätt på operationsbordet för att undvika trycksår och nervskador.  

Så att dom inte åker härifrån med massa trycksår, att man lyfter, att man lyfter dom och inte 

bara skjuvar huden, för många patienter är gamla och dom har lös hud (1) 

Operationssjuksköterskorna ansåg att en del i deras omvårdnadsansvar var att i god tid innan 

operationen duka upp alla instrument, inneha kunskaper i operationsförfarande, att i förväg tänka 

igenom potentiella utgångar, kontrollera att all teknisk utrustning som behövdes fanns tillhands och 

fungerade samt se till att operatören stod beredd. I omvårdnaden runt patienten menade 

operationssjuksköterskorna att det ingår ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad med ny teknisk 

utrustning som kommer och för att bevara patientsäkerheten söka upp information om ett ingrepp 

när ens egen kunskap är bristfällig. 

Upplevelsen av vad som gör operationssjuksköterskan trygg i sin yrkesroll 

I kategorin beskrivs informanternas uppfattning om att med mer erfarenhet växer självförtroendet 

och känslan av trygghet i yrkesrollen, när man sedan känner att man även har förmågan att kunna 

kontrollera olika svåra situationer förstärks dessa känslor. På ett liknande sätt gör andras 

uppskattning av att man utfört sitt arbete på ett bra sätt att man bibehåller viljan att fortsätta göra bra 

ifrån sig.  

Rutin leder till säkerhet 

Operationssjuksköterskorna talade om att med erfarenhet kommer självkänsla och att detta är ett 

praktiskt yrke som man lär sig under tidens gång. Som nyutexaminerad är osäkerheten stor men med 

rutinen kommer självförtroendet att man klarar av och kan hantera de flesta situationer. En trygghet 
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skapades när man blivit äldre i yrket och den ledde till att man vågade stå på sig, säga ifrån om 

någon var otrevlig och en förmåga att låta bitska kommentarer rinna av. 

Självförtroendet och erfarenhet i yrket gör att man vet att ifall samarbetet fungerar riktigt bra 

med nio utav tio operatörer så är det inte bara mitt fel att det inte fungerar den tionde gången. 

Det beror även på den personen (8) 

När man saknade erfarenhet var det lätt att bli osäker på den egna förmågan och en 

operationssjuksköterska ansåg att det svåraste med erfarenhet var att man ibland visste mer än 

operatören och tvingas att dölja det, eftersom det var doktorn som skulle leda operationen.  

Att ha kontroll ger känslor av välbefinnande 

Ett bra arbete och känslan av att bemästra beskrevs av operationssjuksköterskorna som när allting 

flöt på, när man låg steget före operatören och när inga komplikationer tillstött med patienten. Att 

ligga steget före var att kunna förutse nästa steg i operationen, ha kontroll över situationen och 

tillhandahålla instrument innan de efterfrågats, för att även kunna hjälpa operatören att få ett flyt i 

sitt arbete. 

Ett bra flyt skildrades av operationssjuksköterskorna som att hänga med i operationsförfarandet 

oavsett längd på ingreppet och utföra sina arbetsuppgifter vid rätt tidpunkt samt på rätt sätt. För att 

få ett bra flyt var förberedelse och information väsentliga faktorer  

Informanterna beskriver att när de hade kontroll över en situation uppstår känslan av att vara duktig 

och självförtroendet ökar. Tillfredställelse upplevdes när man fått varit involverad i 

operationsmomenten och bidragit till ett lyckat resultat. Kunskaper i anatomi och om olika ingrepp 

bidrar enligt operationssjuksköterskorna till att känslor av stress och osäkerhet alterneras mot 

känslan av säkerhet.     

ett moment där man blir upp stressad och där man känner sig sämre. Man känner sig ju inte 

som en bra op syrra när man står och inte riktigt vet (6) 

När den tekniska utrustningen inte fungerade eller trasslade under och innan operationen upplevde 

operationssjuksköterskorna att känslan av stress ökade samt att arbetet uppfattades som 

ansträngande. Informanterna beskriver arbetet upplevdes som osäkert när man saknade kunskaper i 

hur en apparat fungerade eller fått tillräckligt med information om den.    

Att bli sedd ger bekräftelse 

Upplevelsen av att vara betydelsefull under operationerna uppkom när operationssjuksköterskorna 

visades uppskattning av operatörer, patienter och övriga medlemmar i team för sitt utförda arbete. 
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Att få erkännelse för ett bra arbete, samarbete eller personlighet underlättar arbetet, dagen och 

skapar en vilja att fortsätta åstadkomma ett bra arbete. Operationssjuksköterskorna trodde att 

känslan av att göra ett bra arbete skulle förstärkas av att få prata med patienten före och efter. Syftet 

med detta beskrevs som tvåfaldigt man fick både en möjlighet att visa vem man var och höra hur 

patienten mår. 

Betydelsen av att vara medarbetare i arbetet på operationssalen 

I kategorin beskrivs kommunikationen mellan alla yrkesgrupper på operationssalen som en 

förutsättning för ett gott samarbete, det uttrycks även att alla på salen ska ses som oumbärliga. 

Atmosfären och samarbetet är beroende utav av operationssjuksköterskans förmåga att anpassa sig 

på ett sätt som medarbetarna önskar.  

Förutsättningar för ett lyckat samarbete 

Operationssjuksköterskorna tycker att samarbetet mestadels är bra men vissa gånger fungerar det 

inte vilket kan bero på att samarbetet påverkas både på gott och ont av alla individer som är 

närvarande, dagsform, omgivande miljö, av individens personlighet, mentalitet samt manér.  

Kommunikation mellan operatör och operationssjuksköterska beskrivs som en förutsättning för att 

samarbetet ska fungera. Det är viktigt att kommunikationen är rak och tydlig för att undvika 

frustration över att hinder skapas i arbetet. Informanterna uppskattar när särskilda önskemål från 

operatören gällande operationen meddelas i förväg, då finns det tid och möjlighet att förbereda för 

dessa. En bra dialog gör att arbetet flyter och det finns ett gemensamt intresse i att undvika både 

missförstånd och onödiga moment. 

därför är det ju alltid bra om man vet det för vi som plockar fram allting får veta exakt vad de 

behöver så slipper man spring på sal och fördröjda operationstider (7) 

 Operationssjuksköterskorna anser sig vara betydelsefulla för operatören och en stor del i 

operationsresultatet. Operationer genomförs tillsammans med operatörer och under ingreppen ska en 

konversation fortgå vilket framför krav på att operationssjuksköterskan bör vara smidig samt försöka 

bistå operatören genom att komma med tips om hur andra har gjort. 

Informanterna menar att yrkeskategorierna på en operationssal arbetar väldigt nära varandra och det 

är därför viktigt att hjälpas åt samt inse att ingen klarar sig utan den andra. Samarbetet skildrades 

som värdefullt och präglades av öppenhet där det alltid fanns någon som kan stödja eller svara på 

frågor.  
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Att vara en i teamet 

Operationssjuksköterskorna beskrev sig själva som en del i teamet och menade att ingen individ 

oavsett yrkesroll är viktigare än någon annan under en operation och det får aldrig glömmas bort.  

Jag är ju en i teamet så att säga och alla kuggar är ju lika viktiga oavsett vad du har för 

yrkesroll just, ja hela dagarna egentligen inför alla operationer är det ju så (3) 

Enligt operationssjuksköterskorna var alla yrkesroller var beroende av varandra för att kunna 

genomföra en operation. Utan hjälp från varandra gick det inte att utföra arbetsuppgifterna. Att 

arbeta i ett team innebär att alla individer på operationssalen arbetar mot samma mål och respekterar 

samt tar till vara på varandras kunnande. Teamarbete går även ut på att kunna medge oavsett 

yrkesroll när kunnandet är bristande och inte lägga över skulden på någon annan.   

Operationssjuksköterskan anpassar sig för att samarbetet ska fungera 

Det framkom att operationssjuksköterskorna ofta anpassade sig efter hur operatören ville att miljön 

på salen ska vara, även om detta inte överensstämde med den egna personligheten, för att bevara en 

god stämning på salen. Atmosfären på operationssalen ansågs bli bättre om man som 

operationssjuksköterska finner sin roll där, vilket är att inte låta en annan individ köra över en 

samtidigt som man inte ska ta över operationen heller.          

Då får man liksom sänka ner sig själv eller försöka framhäva det som den man står med vill 

ha (6) 

Anpassning innebar även att vara lyhörd inför kollegor och till atmosfären på operationssalen. 

Operationssjuksköterskorna menar att lyhördhet underlättar arbetets gång och gör att man lättare 

upptäcker när förändringar sker i operatörens sinnesstämning då förväntas operationssjuksköterskan 

vara tyst, koncentrerad samt hålla en lugn fasad. Dessutom innebär anpassning att man rättar sig 

efter olika operatörers förfarande vid samma typ av operation för att kunna vara till hjälp under 

ingreppet.  

Operationssjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att inte alltid ta åt sig av illasinnade 

kommentarer från arbetselaka kollegor utan låta det rinna av och försöka göra det bättre nästa gång 

eftersom vassa kommentarer är vanligt på en operationssal på grund av den hårda miljön och de 

pressade situationerna.  

Synen på den egna professionen 

I kategorin beskriver operationssjuksköterskan sitt yrke och arbetsuppgifter som både utvecklande 

och varierande, vilket kräver vilja att ständigt förbättra sig själv. Operationsavdelningens begränsade 
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tillträde angavs tillsammans med bristande profilering utåt som bidragande orsaker till 

operationssjuksköterskans osynliga yrkesroll.  

 

Ett yrke i ständig utveckling  

Operationssjuksköterskorna menar att utvecklingen i deras yrke är konstant och att man aldrig blir  

fullärd. Det krävs en vilja att lära och en öppenhet för att klara av arbetet. Att utvecklingen är 

oavbruten beskrivs både som det mest stimulerande men även som den största utmaningen med 

yrket. 

nyfikenhet att lära sig nytt, för det är ständigt nytt, man kan inte sätta sig till ro och tycka att 

ja nu kan jag det här för så är det ju inte… ja det är väl det, samarbete och att vilja utveckla 

sig (8) 

Yrket beskrevs som omväxlande och det uppskattades att ingen operation var den andra lik, vilket 

var en utmaning som krävde att man var väl förberedd samt lite av en problemlösare. Att inte veta i 

förväg hur ens dag skulle komma att se ut beskrevs som spännande och utvecklande.  

man liksom vet aldrig vad man ska träffa på riktigt, man vet i stora drag men man vet ju aldrig 

riktigt hur det är i såret (9) 

En osynlig yrkesroll 

Operationssjuksköterskorna skildrade sin yrkesroll som osynlig och menade att inte ens på 

operationsavdelningen förstod man hur viktig operationssjuksköterskan var för operationens resultat. 

Ansvaret för detta ligger till en viss del enligt operationssjuksköterskorna på dem själva på grund av 

att de inte profilerat sig utåt. Informanterna menar även att varken vårdpersonal eller patienter 

känner till vad arbetet innebär. 

operationssköterskan någon som står och räcker instrument vad är det för någonting men, så 

är det ju inte vi räcker ju inte bara instrument vi hjälper ju faktiskt till (5) 

Kontakten med vårdpersonal utanför operationsavdelningens väggar framställdes som minimal och 

operationssjuksköterskorna beskriver sig själva instängda i operationsverksamheten.  

man rör sig ju inte på vårdavdelning, man är ju knappt in på UVA med operationsjournalen 

(1) 

Operationsavdelningen beskrevs som en speciell och sluten värld, eftersom utomstående inte är 

behöriga att vistas här utan att byta om först, det begränsade tillträdet gör det svårt att marknadsföra 

operationssjuksköterskans arbete och roll. Detta var en av anledningarna till att det beskrevs som 
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angeläget att börja prata om sin betydelse och yrkesroll samt vikten av att värna om sina 

arbetsuppgifter även utan för operationsavdelningen. 

vi kanske ska ta hand om operationerna på alla mottagningarna för att visa att det är ett 

viktigt jobb och inte låta en allmänsyrra stå och ta hand om varicer på en kirurgmottagning 

(8) 

En operationssjuksköterska berättade att de vid större ingrepp brukar gå in på IVA och rapportera 

och menade att det är ett bra sätt att visa upp sitt yrke och sin kompetens, andra förslag som 

nämndes var att pre- och postoperativt träffa patienterna. 

Operationssjuksköterskans unika kompetens tillvaratas inte 

Operationssjuksköterskorna upplevde att deras yrkesroll inte alltid respekterades av deras kollegor 

samt menade att deras vida kunskap och kompetens inte alltid tillvaratogs till fullo.  

Det är operationssjuksköterskan som bestämmer inne på salen hur folk ska röra sig och 

allting och det är bort här. Det är opsyrran som är skepparen på skutan. Och det finns inte 

här (10) 

Operationssjuksköterskorna beskrev att en speciell kompetens krävs för att utföra deras 

arbetsuppgifter och vem som helst kan inte utföra dem. Under jourpass finns det oftast bara en 

operationssjuksköterska i teamet att tillgå och hon är därmed oersättlig samt ständigt närvarande 

under operationerna.        

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

I studien framgår det att operationssjuksköterskorna arbetar patientfokuserat och anser det 

betydelsefullt att ge patienten tid men uttrycker att det ibland är svårt att skapa en relation med 

patienten. Enligt Alfredsdottir och Bjornsdottir (2008), Mitchell et al. (in press) och McGarvey et al. 

(2000) är patienten operationssjuksköterskans primära fokus och hon ansvarar för dennes integritet, 

välbefinnande och säkerhet. I en studie av Mardell (1998) framgår det att 

operationssjuksköterskorna lägger stor vikt vid att samtala och lugna patienten. Riley och Manias 

(2002) menar att chanserna till att skapa en relation med en patient på operationsavdelningen är små 

och Blegenberg et al. (2008) påstår att operationssjuksköterskan enbart deltar fragmentariskt i 

omvårdnadsprocessen av patienten samt att patienten ses som ett objekt i en högteknologisk miljö 

istället för en individ. Barnard och Sandelowski (2001) tror att synen på omvårdnad och att vårda 
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ses som motsatsen till teknik och att bota. Teknik är inte nödvändigtvis motsatsen till omvårdnad, 

utan en del av den och motsättningarna mellan teknik och omsorg leder inte till en förbättrad vård. 

Det framkommer i resultatet att operationssjuksköterskorna anser att omvårdnad handlar både om att 

vara patientens förkämpe och ha goda tekniska kunskaper. Förberedelse, kontroll samt goda 

kunskaper om sterilitet, apparater och operationsmetoder ses som omvårdnadsåtgärder. Bull och 

FitzGerald (2006) framhåller att omvårdnad måste ses i ljuset från vad som är det huvudsakliga 

syftet med operationen och omvårdnad är kärnan i operationssjukvård.  

Informanterna beskrev att möjligheten att hjälpa patienten, både genom att lugna och att bota 

sjukdom ger känslor av tillfredställelse och lycka. Bull och FitzGerald (2006) beskriver att det 

dominerande målet för operationssjuksköterskan är en komplikationsfri operation som botar en 

sjukdom eller lagar en skada samt att förhållandet mellan patienten och operationssjuksköterskans 

huvudsyfte är att trygga en säker operation. I resultatet framgår att god omvårdnad innefattar att 

söka ytterligare kunskap när den egna är otillräcklig samt att hålla sig ajour med tekniska 

förändringar, vilket är den enskilda operationssjuksköterskans ansvar. Gillespie, Charboyer, Wallis, 

Chang och Werder (2009) visar att det krävs en kontinuerlig kunskaps uppdatering för att möta de 

krav som ställs på operationssjuksköterskan. När patienterna kommer till operationsavdelningen är 

de sårbara och beroende av att sjuksköterskan som ska ta hand om dem är kompetent, eftersom hon 

måste fungera som en förbindelse mellan patient och teknik. 

I resultatet framkommer det att operationssjuksköterskorna upplever att erfarenhet ger en 

grundtrygghet som hjälper dem att hantera olika typer av utmaningar i sitt arbete. Benner (1993, s. 

104-105) påvisar att erfarenhet gör att man känner sig hemma i olika situationer och ger förmågan 

att se olika lösningar till problem. Expertsjuksköterskor kan hantera svåra situationer eftersom de 

har en god förmåga att prioritera mellan olika problem och på så sätt lyckas de få arbetet att flyta på. 

I oväntade situationer bibehåller de sitt lugn, litar på sitt kunnande och anpassar sitt arbete efter 

kraven som ställs i den aktuella situationen. I en studie av Gillespie et al. (2009) framkommer det att 

operationssjuksköterskorna utvecklar sina kunskaper genom att arbeta praktiskt och att utsättas för 

olika situationer. Förmåga att kunna förutse vad som kommer att behövas och anpassa sitt arbete 

därefter förutsätter kunskaper från tidigare erfarna situationer. I resultatet framgår det att 

operationssjuksköterskorna upplever arbetet som ansträngande när de utsätts för situationer som 

framkallar stress. När apparater inte fungerar, information och kunskaper om operationsmetod är 

otillräckliga upplever de sig vara dåliga operationssjuksköterskor. Benner, Tanner och Chesla (1999, 

s. 138) menar att erfarenheten påverkar vilken innebörd som tillskrivs misslyckande. Hos 

orutinerade sjuksköterskor påverkas tilltron på den egna kompetensen oavsett om den varit bristande 
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eller ej, erfarna sjuksköterskor sammanfogar misslyckande med att mål inte kunde uppfyllas och att 

planeringen stördes. 

Operationssjuksköterskorna uttrycker en önskan över att ha kontroll över situationen och kunna 

förutse vilket instrument operatören behöver, vilket överensstämmer med Blegeberg et al. (2008), 

Mitchell och Flin (2008), Mitchell et al. (in press), Richardson-Tench (2008) samt Riley och Manias 

(2006) som beskrev att operationssjuksköterskan har en strävan att ligga steget före operatören. 

Richardson-Tench (2008) hävdar att operationssjuksköterskan värderar sig själva i sin förmåga att 

kunna assistera på ett sätt så operatören inte behöver efterfråga det som krävs och upplever känslor 

av bekräftelse när operatörer kommer med önskemål att just hon ska närvara vid operationen. Detta 

överensstämmer med resultatet där det framgick att känslan av att vara betydelsefull uppstod när 

operatören berömde operationssjuksköterskan, när man fick sin kunskap erkänd och bekräftad 

motiverade det till ett fortsatt bra arbete och ingav självförtroende. 

Operationssjuksköterskorna beskrev att en bra dialog med operatörerna minimerar missförstånden, 

förbättrar flytet under operationen samt är en förutsättning för ett bra samarbete. Benner et al. (1999, 

s. 310, 311) anser att en bra relation, ett samspel och en kommunikation mellan sjuksköterskor och 

läkare leder till en bättre prognos för patienterna.  

  

Operationssjuksköterskorna i studien beskriver kommunikation som betydelsefullt för ett effektivt 

samarbete, även Gillespie, Chaboyer, Longbottom och Wallis (2010) fann att kommunikation över 

yrkesgränser är en förutsättning för samarbete. Ett effektivt samarbete och dess kommunikation är 

avgörande faktorer för patientens säkerhet samt oumbärligt i högriskmiljöer såsom 

operationsavdelningar där komplexa interaktioner sker mellan specialiserade professioner. Silén-

Lipponen, Tossavainen, Turunen och Smith (2005) betonar vikten av teamarbetet på operationssalen 

och via en ömsesidig dialog sammanföra olika yrkesgruppers heterogena och homogena kunskaper 

för att på bästa möjliga sätt vårda patienten. När medlemmar i ett team litar, stödjer och hjälper 

varandra effektiviseras samarbetet och en tillfredställelse med arbetet skapas. Ur resultatet från 

denna studie framgår det att operationssjuksköterskan anser att alla oavsett yrkesroll som befinner 

sig inne på en operationssal under ett ingrepp betraktas som en del i teamet och alla i teamet är 

beroende av varandra för att uppnå ett lyckat slutresultat men denna uppfattning delas inte med 

andra professioner, vilket överensstämmer med Chard (2000) som även fann att 

operationssjuksköterskan ansågs vara där för operatören. I resultatet framkommer det att 

arbetsmiljön och samarbetet påverkas av operationssjuksköterskans förmåga till anpassning. Silén-

Lipponen et al. (2005) påpekar att operationssjuksköterskor anstränger sig för att bevara lugnet och 
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en god atmosfär på salen när kollegor uppträder barnsligt eller elakt för att arbetet ska kunna 

fortlöpa och för att inte riskera patientens hälsa. Operationssjuksköterskan antar ofta rollen som 

medlare på operationssalen när andra yrkesgrupper blir osams för att skydda patienten.  Enligt 

Timmons och Tanner (2005) är operationssjuksköterskans roll att bevara en trivsam arbetsmiljö på 

operationssalen och behålla operatören vid ett gott humör. Richardson-Tench (2008) skriver att 

operationssjuksköterskan förväntas uppträdda på ett specifikt sätt som överensstämmer med 

operatörens behov och har begränsad förmåga att själv bestämma över dagen samt operationerna. 

Benner et al. (1999, s. 311) menar att när oenigheter uppstår mellan sjuksköterskor och läkare 

tenderar de att lösas genom en maktkamp eller genom att den ena parten anpassar sig efter den andra 

istället för att tillsammans hitta en lösning på problemet. Problemlösning ansågs innebära att 

sjuksköterskan kommer med förslag på lösning medans läkaren fattar det avgörande beslutet. Även 

Tanner och Timmons (2000) hävdade att operationssjuksköterskorna ändrade redan fattade beslut 

om operatörerna hade en annan åsikt.  Ur resultatet framkom dock att operationssjuksköterskorna 

ansåg sina råd och sin medverkan i operationen som betydelsefull för resultatet och att de 

tillsammans med operatören genomförde operationen.   

Resultatet visar att operationssjuksköterskorna upplever sitt arbete som ständigt utvecklande och 

omväxlande vilket kräver en vilja att fortsätta utvecklas samt en flexibilitet för förändringar. 

Alfredsdottir och Bjornsdottir (2008) fann att operationer blir i allt högre grad mer komplicerade och 

tekniskt utmanande samt kräver kontinuerligt nya lärdomar och yrkesskickligheter vilket 

överensstämmer med Bull och FitzGerald (2006). Ur resultatet framgår det att 

operationssjuksköterskorna har fallenhet för problemlösning på grund av yrkets omväxlande art. 

Bull och FitzGerald (2006) påpekar att den ständigt skiftande teknologin ställer 

operationssjuksköterskan inför fortlöpande utmaningar som betraktas intressanta, spännande och 

givande samt medför en vilja att bemästra. Att bemästra utmaningarna och den nya tekniken inger 

respekt och leder till ett bättre självförtroende. 

Resultatet påvisar att operationssjuksköterskan ser sin yrkesroll som osynlig och underskattad vilket 

kan bero på att de själva inte markerat sin särprägel tydligare trots att de anser sin kompetens som 

unik eller på operationsavdelningarnas begränsade tillträde samt inblick, vilket överensstämmer med 

McGarvey et al. (2000). Operationssjuksköterskans dolda yrkesroll leder till att patienter och andra 

yrkesgrupper har en begränsad uppfattning av vad operationssjuksköterskan tillför i vårdprocessen 

och upplevs som en fragmenterad sjuksköterska (Blegeberg et al., 2008; Mardell, 1998). Riley och 

Manias (2002) skriver att förvirring över professionen kan bero på att omvårdnad på operation 

särskiljer sig markant från den traditionella sjuksköterskans omvårdnad.  I resultatet beskriver 
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operationssjuksköterskorna åtgärder som att värna om sina arbetsuppgifter även utanför 

operationsavdelningen, överrapportera på IVA själva och perioperativa möten med patienten för att 

tydliggöra sin roll. vilket överensstämmer med von Post, Frid, Kelvered och Madsen (2005) som 

menar att en perioperativ dialog främjar samarbetet och leder till ökad förståelse för varandras 

arbetsuppgifter samt ger en möjlighet att visa upp operationssjuksköterskor utanför 

operationsavdelningen.  

Metoddiskussion 

En litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed efter forskning inom området för att 

få en teoretisk grund och fann ett begränsat antal studier om operationssjuksköterskans upplevelse 

av sin yrkesroll (jfr Polit & Beck, 2008, s. 69). Intervjuer användes för att samla in data och är en 

lämplig insamlingsmetod när studiens fokus är människans upplevelse, självuppfattning eller syn på 

livsvärld (jfr Kvale & Brinkmann, 2009, s. 133, 139; Polit & Beck, 2008, s. 17).  

 

En svaghet med studien är att ett bekvämlighetsurval användes för att finna informanter som hade 

något att dela med sig om forskningsfrågan, trots att det kan leda till att urvalet inte blir 

representativt för alla operationssjuksköterskor (jfr Polit & Beck, 2008, s. 354). Forsberg och 

Wengström (2008, s. 140) menar att urvalet ska passa studiens syfte och att planeringen av urvalet 

påverkar resultatet av studien. Alla informanter i denna studie var kvinnor i ett spritt åldersintervall 

och med varierande år av erfarenhet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks studiens 

trovärdighet om informanterna med olika erfarenheter av forskningsfrågan utses därför att detta kan 

föra med sig olika perspektiv.  

Att genomföra en kvalitativ intervju med kvalité fodrar erfarenhet, vilket författarna saknade och 

detta kan ha influerat intervjuerna samt intervjumaterialet. Författarna förkovrade sig i litteratur om 

intervjuteknik för att undvika detta (jfr Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144-147, 150-151, 154; Polit & 

Beck, 2008, s. 383-386). En del av informationen som uppgavs under intervjuerna återupprepades 

av författarna för att bekräfta att de uppfattat den rätt och för att stärka studiens trovärdighet (jfr 

Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008, s. 545). Efter tio intervjuer upplevde författarna 

att en mättnad nåtts eftersom liknande information kom fram. Eftersom studien var tidsbegränsad 

valde författarna att lägga ner mer tid på förberedelser och analysarbetet än att få ytterligare 

intervjuer genomförda (jfr Kvale & Brinkmann, 2009, s. 130).   
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En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera det insamlade materialet. För att öka 

studiens trovärdighet sorterades relevant information ut från irrelevant information genom att 

använda olika perspektiv. Initial i analysen arbetade författarna individuellt för att sedan 

tillsammans diskutera och sätta ihop materialet eftersom olika delar av ett fenomen kan då upptäckas 

(jfr Polit & Beck, 2008, s. 546 -547). Svårigheter uppstod för författarna när de mest adekvat 

bärande meningsenheterna skulle plockas ut eftersom för stora meningsenheter innefattade ofta flera 

innebörder och hamnade i flera subkategorier medan för små enheter gjorde texten fragmenterad, 

vilket kan påverka studiens trovärdighet. Författarna gjorde kontinuerliga tillbakablickar till de 

transkriberade intervjuerna för att bevara texternas innebörd och därav stärka studiens trovärdighet 

(jfr Graneheim & Lundman, 2004).  

I intervjumaterialet som redovisats i resultatet återkom flera gånger samma uppfattningar och 

tankesätt, vilka även kunde styrkas med vetenskapliga artiklar och författarna anser att det är en 

styrka med studien.  

För att förtydliga resultatet har citat från informanterna använts, citaten har tilldelats ett 

identifikationsnummer för att upprätthålla konfidentialiteten och för att visa att citaten kommer från 

olika informanter (jfr Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009 s. 88-89; Polit & 

Beck, 2008, s. 180, 700). Citat ökar trovärdigheten eftersom läsaren själv kan se hur författarna 

analyserat fram resultatet i varje subkategori. Författarna anser att studiens styrks av att de under 

arbetets gång har fått vägledning och haft kontinuerlig kontakt med sina handledare samt deltagit vid 

seminarium i forskningsmetodik tillsammans med dem och kurskamrater. 

Förslag till fortsatt forskning 

Studien kan förhoppningsvis bidra till en bättre förståelse för operationssjuksköterskans yrkesroll 

och dess betydelse på operationsavdelningen. Studiens problemområde intresserade 

operationssjuksköterskorna och tydde på att det var ett aktuellt område. Endast ett begränsat antal 

studier om operationssjuksköterskans upplevelse av sin yrkesroll återfanns vid litteratursökningen, 

vilket tyder på att området behöver uppmärksammas. Författarna föreslår att en omfattande 

intervjustudie med fler informanter bör utföras för att få en bättre förståelse av och ytterligare 

utveckla operationssjuksköterskans yrkesroll. 
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Slutsats 

Operationssjuksköterskorna identifierade vilken betydande roll de har i omvårdnaden och menade 

att deras närvaro under operationer är oumbärlig för genomförandet och resultatet. Sjuksköterskor 

inom den traditionella sjukvården samt patienter har en bristande insikt om vilken roll 

operationssjuksköterskan har på operationsavdelningen och kan bero på att operationsavdelningens 

begränsade tillträde orsakat en diffus bild av yrkesrollen. Operationssjuksköterskan anser samarbetet 

med andra, att respekteras och få vara en del av teamet som betydelsefullt samt är trots sin unika 

kompetens också beroende av omgivande individer för att utföra sitt arbete. 
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Bilaga 1          

 

Till Verksamhetschefen 

Förfrågan om tillstånd för intervjustudie under vecka 5-6 2011. 

Operationssjukvården har sina anor sedan Hippokrates tid och operationssjuksköterskan betraktas 
som den äldsta sjuksköterskespecialiteten. Synen på operationssjuksköterskans yrke har under tidens 
gång förändrats och forskning visar att deras yrkesroll ofta reduceras till att vara operatörens tjänare 
av andra arbetskategorier. I nuläget finns lite forskning om hur operationssjuksköterskan själv erfar 
sin yrkesroll.   

Vi önskar tillåtelse att genomföra en studie vars syfte är att belysa hur operationssjuksköterskan 
upplever sin yrkesroll. Studien genomförs som en del av vår utbildning till specialistsjuksköterskor i 
Operationssjukvård och kommer om tillstånd ges utföras i form av individuella intervjuer med cirka 
fem operationssjuksköterskor.  

Genomförandet av varje enskild intervju beräknas att ta ungefär en halvtimme och vi har ett 
önskemål om att detta skulle kunna utföras under arbetstid. Intervjuerna kommer att spelas in på 
band för att senare transkriberas ordagrant. Informationen som framkommer under intervjuerna 
kommer att behandlas enligt god forskningsetik, vilket innebär att allt insamlat material kommer 
hanteras så att anonymiteten bibehålls. 

Du är välkommen att höra av dig till oss vid eventuella frågor. 

Med Vänliga Hälsningar 

Linda Smedman                                                                  Maria Boson 
Leg. Sjuksköterska                                                              Leg. Sjuksköterska 
Studerande- Specialistutbildningen                                    Studerande- Specialistutbildningen  
Operationssjuksköterska                                                     Operationssjuksköterska  
Mittuniversitetet                                                                 Mittuniversitetet 
Tel: XXXXX                                                                      Tel: XXXXX 
E-post: XXXXX              E-post: XXXXX 
 
Handledare:                                                                   Handledare och vetenskapligt ansvarig: 
 

Kersti Hansson                                                                     Mats Sjöling 
Leg Operationssjuksköterska                                               Universitetslektor 
Universitetsadjunkt Omvårdnad                                          Omvårdnad 
Mittuniversitetet                                                                  Mittuniversitetet 
Tel: XXXXX                                                                       Tel: XXXXX 
E-post: XXXXX               E-post: XXXXX



 

 

 

Intervjustudie:  

”Operationssjuksköterskans upplevelse av sin yrkesroll.” 

Medgivande ges härmed till att genomföra en intervjustudie på XXX vid XXX 

Studien utgår från Mittuniversitet, Institutionen för Hälsovetenskap. 
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Bilaga 2 

 

Förfrågan deltagande i intervjustudie 

Operationssjukvården har sina anor sedan Hippokrates tid och operationssjuksköterskan betraktas 
som den äldsta sjuksköterskespecialiteten. Synen på operationssjuksköterskans yrke har under tidens 
gång förändrats och forskning visar att deras yrkesroll ofta reduceras till att vara operatörens tjänare 
av andra arbetskategorier. I nuläget finns lite forskning om hur operationssjuksköterskan själv erfar 
sin yrkesroll.   

Vi önskar genomföra en studie vars syfte är att belysa hur operationssjuksköterskan upplever sin 
yrkesroll och för att få djupare kunskaper så är dina erfarenheter betydelsefulla för oss. Individuella 
intervjuer kommer att utföras med cirka tio operationssjuksköterskor som arbetar vid XXX samt 
XXX. 

Intervjuerna kommer att vara individuella och beräknas ta cirka ungefär en halvtimme. Samtalet 
kommer att spelas in för att senare skrivas ut ordagrant som text på ett sätt som förhindrar att 
identiteten avslöjas. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att orsak 
behöver anges. All data som samlas in kommer att hanteras enligt god forskningsetik, vilket innebär 
att allt insamlat material kommer hanteras så att anonymiteten bibehålls. Studiens resultat kommer 
att presenteras i en magisteruppsats som är en del i specialistutbildningen till 
operationssjuksköterska. 

Du är välkommen att höra av dig till oss vid eventuella frågor: 

 

Linda Smedman                                                                  Maria Boson 
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Svarstalong angående deltagande i intervjustudie: 

”Operationssjuksköterskans upplevelse av sin yrkesroll.” 

Jag samtycker till deltagande i ovanstående studie och har fått både skriftlig och muntlig information 
om denna.  

Mitt deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst utan att anledning behöver anges. 

Jag godkänner härmed att delta i studien och att intervjun kommer att dokumenteras. 

 

……………………….......................................................  
Namnteckning 
 
………………………                   ………………….. ….. 
Ort                                                  Datum



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Kvinna          Man           

Ålder.......... 

Hur länge har du arbetat som operationssjuksköterska………. 

Har du arbetat som sjuksköterska i något annat 
sammanhang…………………………………………………………………………………… 

Nyckelfrågor 

Hur kommer det sig du valde att bli operationssjuksköterska? 

När känner du att du gjort ett bra arbete? 

• Berätta om en dag när du känner dig nöjd med ditt arbete! 
• Beskriv en situation med en patient där du anser dig gjort ett bra arbete! 

………………………………………………………………………………………………… 

Vad finns det för svårigheter med eller vad hindrar dig i ditt arbete? 

• Kan du minnas något tillfälle när du upplevt ditt arbete svårt? 

………………………………………………………………………………………………… 

Vad är kärnan med att vara operationssjuksköterska 

• Vilka ansvarsområden har du en normal arbetsdag. 

………………………………………………………………………………………………… 

Vilka kunskaper eller färdigheter anser du är betydelsefulla i ditt arbete? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Är det något du vill tillägga som vi inte har pratat om? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Tydliggörande frågor 

Kan du berätta lite mer om? Det där var intressant, kan du utveckla det lite? Skulle du kunna ge ett 
exempel? Vilken betydelse har? Hur menar du då? 

  Med inspiration av J. Larsson



 

Bilaga 4 
Exempel på analysförfarandet  
 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

Man ser att patienten är oroliga här också det ger 
sig ju uttryck på olika vis, patient kanske pratar 
jättemycket eller dom kanske är dödstyst, för dom 
säger öh, ehe, man ser ju, kan se blicken 

Patienter uttrycker sin oro på 
olika sätt, till exempel verbalt 
eller icke verbalt.  

Att se varje 
patient som 
en egen 
individ  

Att arbeta med 
patienten i centrum 

Rollen som 
omvårdnadsansvarig 
 

Ja, jag tycker att det är ganska skönt egentligen, är, 
om man kan, kan få en patient lugn och eller 
lugnare. Ja… och men ger sig tid och prata, det 
måste man ju göra. Även fast det är stressigt, det är 
ju patienten som är i centrum ändå. Hur det än är. 

Ta sig tid trots stress och 
prata med en patient för att 
kanske lyckas lugna denne 
känns bra. 

Att kunna 
hjälpa 
patienten 
trots tidsbrist 
känns 
tillfredsställa
nde 

Att få hjälpa - 
upplevelsen av att 
göra skillnad 

låter patienten vara huvudföremålet naturligtvis, 
man blottar inte patienten och slänger av dom 
kläder och så dom får ligga bar och det tycker jag är 
en omvårdnads sak.  

Omvårdnad är att ha 
patienten i fokus, inte blotta 
dennes kropp eller låta denne 
ligga naken.  

Omvårdnad 
är att skydda 
patientens 
integritet 
 
 

Omvårdnad ur 
operationssjuksköters
kans perspektiv 

Samtidigt känner jag mer å mer att ju äldre man blir 
i yrket så har man en otrolig grundtrygghet, å ja vet 
att innan jag gick till XXXjobbet så så tänkte jag 
flera gånger att reta mig du så ska jag välta bordet å 
gå ut härifrån  

En grundtrygghet skapas ju 
äldre man blir i yrket och 
leder till att man vågar stå på 
sig. 

Erfarenhet 
ger en 
trygghet att 
luta sig mot 

Rutin leder till 
säkerhet i yrkesrollen 

Upplevelsen av vad som 
gör 
operationssjuksköterskan 
trygg i sin yrkesroll 

komma dit som operationssköterska å instrumentera 
å de tycker jag är lite viktigt asså man ska inte 
behöva kunna precis varenda men man borde, man 
ska veta var man är någonstans… å man ska veta 
vad det är man håller på med… å de är också… 
ää… å de är också… alltså de känns också bra för 
för mig när jag vet att… ja nu är jag… i magsäcken 

Det känns bra för 
operationssjuksköterskan 
själv att veta under 
instrumenteringen var i 
kroppen man befinner sig och 
vad som händer. 

Känns bra att 
ha kontroll 
över 
ingreppet 

Att ha kontroll ger 
känslor av 
välbefinnande 



 

.jag tycker att det är, jag det är ett väldigt 
tillfredställande jobb. Man kan nästan säga efter 
varje operation, för patienterna är ju tacksamma och 
doktorn är ju tacksam och ja, man får mycket tack 
för sitt jobb hela dagarna kan jag säga. 

Känner tillfredsställelse med 
arbetet och efter varje 
operation eftersom 
patienterna är tacksamma, 
doktorn är tacksam, får 
mycket tack för  utfört arbete. 

Får 
bekräftelse 
för arbetet 
man utfört  

Att bli sedd ger 
bekräftelse i 
yrkesrollen 

för man tänker inte alltid på allting… då är det 
jättebra om det är nån annan som gör det så att man 
jamen just de de tänkte jag inte på 

Man tänker inte på allting 
jämt, då är det bra om någon 
annan gör det och påminner 
en. 

Att arbeta 
tillsammans 

Förutsättningar för ett 
lyckat samarbete 

Betydelsen av att vara 
medarbetare i arbetet på 
operationssalen 

Alla är lika viktig, det får man aldrig glömma. 
Finns ingen som är viktigare än någon annan under 
en operation 

Ingen är viktigare än någon 
annan under en operation och 
det får man aldrig glömma. 

Att 
respektera 
varandra 

Att vara en i teamet 

En bra stämning på salen å då om det ibland innebär 
att det inte är på det sätt som jag kanske vill ha det, 
att det är inte är den personlighet jag är, men då får 
man ju anpassa, då får man anpassa sig efter det.  

För att få en bra stämning på 
salen innebär det ibland att 
man måste anpassa sig. 

Att anpassa 
sig för att få 
en bra 
stämning 

Operationssjuksköters
kan anpassar sig för 
att samarbetet ska 
fungera 

vi ska aldrig bli fullärd, för att tekniken utvecklas 
hela tiden, så att man kommer aldrig att bli det. 

Tekniken utvecklas hela tiden 
vilket gör att man aldrig blir 
fullärd. 

Tekniken 
utvecklas 
ständigt 

Ett yrke i ständig 
utveckling 

Synen på den egna 
professionen 
 

Det är så slutet, man kommer ju inte in hit utan att 
byta om kläder till exempel och man går ju inte in 
här hursomhelst å och så det är lite speciell värld, 
det är de ju. 

En sluten och speciell värld, 
eftersom utomstående inte är 
behöriga att vistas här utan att 
byta om först. 

Operation en 
sluten värld 
 

En osynlig yrkesroll 

de är operationssjuksköterskan som bestämmer inne 
på salen hur folk ska röra sig å allting å det är borta 
här. Det är opsyrran som är skepparen på skjutan.  

Operationssjuksköterskan är 
ansvarig på salen, men det 
respekteras inte. 

Ens 
kompetens 
respekteras 
inte. 
 

Operationssjuksköters
kans unika kompetens 
tillvara tas inte 

 


