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Abstrakt 

Bakgrund: I en operationssal arbetar ett multiprofessionellt team. För att effektivt kunna 

bedöma och utvärdera kvaliteten på det intraoperativa teamarbetet, samt stärka 

patientsäkerheten, är det av stor betydelse att få en djupare förståelse för 

operationssjuksköterskors upplevelser kring begreppet teamarbete. Syfte: Syftet med studien 

var att belysa operationssjuksköterskors uppfattningar om det intraoperativa teamarbetet. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 14 operationssjuksköterskor från två 

sjukhus i mellersta Norrland. Insamlad data analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Utifrån analysen framkom tre kategorier och tio underkategorier. 

De tre kategorierna var: Operationssjuksköterskans upplevelser av sin roll i teamet, 

Interaktionen mellan de olika yrkeskategorierna i teamet och Betydelsen av att utveckla och 

förbättra teamet. Att planera arbetet och ligga steget före beskrevs som att ha kontroll över 

situationen. Ett väl fungerande teamarbete präglades av tydlig kommunikation och att 

bekräfta varandra stärkte teamkänslan. Slutsats: Studien belyser en rad faktorer kring 

operationssjuksköterskornas uppfattningar om vad som kan bidra till ett väl fungerande 

intraoperativt teamarbete. Mer forskning av kvalitativ ansats behövs för att tydliggöra och få 

en större förståelse av operationssjuksköterskans upplevelser i samband med detta. 

 

 

Nyckelord: Intraoperativ vård, Kvalitativ forskning, Operationssjuksköterska, Teamarbete, 

Uppfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: The operating room is a place where multidisciplinary teamwork is carried out. 

In order to effectively assess and evaluate the quality of intraoperative teamwork, and 

enhance patient safety, it is of great importance to gain a deeper understanding of operating 

room nurses’ perceptions around the concept of teamwork. Aim: The purpose of the study 

was to describe operating room nurses’ perceptions of the intraoperative teamwork. Method: 
Semi-structured interviews were carried out with 14 operating room nurses at two hospitals in 

north central Sweden. Collected data was analyzed using qualitative content analysis. Result: 

Three categories and ten sub-categories emerged from the analysis. The three categories were: 

Operating room nurses’ perceptions of their professional role in the team, Interaction between 

professionals in the team and, The importance of building and improving the team. To plan 

work and stay ahead were described as achieving control of the situation. Effective teamwork 

was characterized by clear communication and, team spirit was strengthened by 

acknowledging each other. Conclusion: This study demonstrates a number of factors 

surrounding the operating room nurses’ perceptions of what may contribute to a high 

functioning intraoperative teamwork. Further research with a qualitative approach is needed 

to clarify and gain a greater understanding of operating room nurses’ perceptions in the 

context of teamwork.  
 

Keywords: Intraoperative Care, Operating Room Nurse, Perception, Qualitative Research, 

Teamwork 
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Inledning 

I en operationssal arbetar ett multiprofessionellt team. Teamarbetet kan beskrivas som både 

dynamiskt och utmanande. Genom att få en djupare förståelse för operationssjuksköterskans 

upplevelser av det intraoperativa teamarbetet kan en bredare kunskap om teamarbetets 

komplexitet uppnås. 

 

Bakgrund 

Teamarbete som företeelse 

Ett team kan definieras som en grupp bestående av ett mindre antal individer som med en väl 

avvägd sammansättning av expertkunnande och kompetens arbetar tillsammans för att nå ett 

gemensamt mål. Team beskrivs som komplexa system där gruppens egna resurser används för 

att prestera och nå fram till lyckade resultat (Mickan & Rodger, 2005). Kinlaw (1991, s.48-50, 

125) menar att egenskaper som kan identifieras hos medlemmar i högpresterande team är 

känslor av delaktighet, engagemang, lojalitet, stolthet samt att medlemmarna har förtroende 

för varandra. Dessa känslor uppkommer dock inte av sig själv utan upplevelserna är resultatet 

av att teamet klargör sitt ändamål, visar uppskattning för sina medlemmar, försäkrar sig om 

att alla har den kunskap som behövs samt att medlemmarna har inflytande över sitt arbete. 

Ett operationslag är sammansatt av sjukvårdspersonal med olika kompetenser (Lind, 2009, s. 

199-200). Operationssjuksköterskan, anestesisjuksköterskan och kirurgen är alla utpräglade 

specialister och har var sitt väldefinierade ansvarsområde. Teammedlemmarnas kunskaper är 

standardiserade, vilket för med sig att enskilda medlemmar är utbytbara mot personal med 

samma kompetens. Operationsteamet kallas även ett rolldifferentierande team, där varje 

medlem har en tydlig avgränsad roll. Uppgiften som teamet skall utföra kan brytas ner i fasta 

delmoment som sker i en viss ordningsföljd, där varje medlem gör det som bestämts på 

förhand. De tydligt definierade arbetsuppgifterna för med sig att behovet av kommunikation 

och gemensam teamträning anses som lågt, däremot anses överlämningen eller växlingen av 

arbetsuppgifterna i teamet kräva stor effektivitet (Lind, 2009, s.199-200). Trots åtskillig 

empirisk forskning under de senaste 15 åren har sökandet efter de faktorer som ger svar på 

vad det är som gör teamarbete effektivt inte varit optimalt. En större förståelse och ett 

erkännande för teamarbetets mångsidighet torde behövas när studier planeras i framtiden 

(Mickan & Rodger, 2005). 
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Den intraoperativa omvårdnaden 

Den intraoperativa fasen inleds med att patienten tas emot på operationsavdelningen, därefter 

genomför operationssjuksköterskan den planerade omvårdnaden tillsammans med den 

anestesiologiska och kirurgiska delen av arbetslaget, mot slutet sker en utvärdering av 

vårdinsatsen. Fasen avslutas när patienten överlämnas till en sjuksköterska på 

uppvakningsavdelningen (Lindwall & von Post, 2008b, s. 90). Några av en examinerad 

operationssjuksköterskas ansvarsområden i samband med operationer består enligt 

högskoleförordningen i att vidta åtgärder för att förebygga infektioner och komplikationer, 

behandla och undersöka patienter, hantera biologiska preparat samt ansvara för aseptik och 

instrumentering (SFS, 1998:1003).  

  

I den intraoperativa fasen är patienten sårbar och helt beroende av operationssjuksköterskan 

och de andra medlemmarna i teamet, tillsammans har de till uppgift att se till att patienten inte 

kommer till skada. Risker i samband med den intraoperativa omvårdnaden berör bland annat 

brister i identifiering och patientens samtycke, positionering, hypotermi, infektioner samt 

risker att skadas av elektrisk utrustning. Inom teamet diskuteras fortlöpande strategier för att 

minimera dessa risker (Gilmour, 2005, s. 22, 26). En preoperativ dialog med patienten innan 

denne rullas in i operationssalen har stor betydelse för det intraoperativa skedet. 

Operationssjuksköterskan och patienten får möjligheten att lära känna varandra. Värdefull 

kunskap om patientens tankar och önskemål inhämtas, samtidigt som patienten har ett känt 

ansikte som tar emot denne i operationssalen. Det preoperativa samtalet innebär även att 

förberedelserna kring patienten går snabbare och kan genomföras på ett säkert sätt (Lindwall 

& von Post, 2009). Patienten blir bättre förberedd inför anestesin och det kirurgiska ingreppet, 

vilket leder till ett mera effektivt arbete i operationssalen (Lindwall, von Post & Bergbom, 

2003). En betydande del av operationssjuksköterskans arbete fokuserar på teknik och 

medicinskteknisk utrustning. Omvårdnadsaspekten i operationssjuksköterskans yrkesroll 

definierar dock det som gör operationssjuksköterskan till en ”riktig sjuksköterska”, trots det är 

det de tekniska aspekterna i arbetet som till stor del ger operationssjuksköterskan 

professionell respekt (Bull & FitzGerald, 2006). 

Olika perspektiv på det intraoperativa teamarbetet 

Att ha etablerat en gemensam förståelse för teamarbetet i operationssalen är en viktig faktor 

när komplicerade ingrepp utförs. Trots det finns det signifikativa skillnader i hur teamet 

uppfattar denna företeelse (Wauben et al., 2011). Även attityderna kring kommunikation och 

samarbete skiljer sig åt mellan de olika yrkeskategorierna i teamet. I jämförelse med 
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operationssjuksköterskor uttrycker kirurger, narkosläkare och anestesisjuksköterskor en mer 

positiv inställning till hur teamarbetet fungerar. Eftersom patientsäkerheten är beroende av ett 

bra teamarbete är det av stor betydelse att operationssjuksköterskor uppmuntras att delge sina 

upplevelser (Makary et al., 2006). Mills, Neily och Dunn (2008) redovisade samma mönster 

av skillnader i teamets uppfattningar angående kommunikation och teamarbete, i denna studie 

beskrev både operations- och anestesisjuksköterskorna det upplevda teamarbetet som mera 

negativt  än kirurgerna. 

 

Arbetet som operationssjuksköterska är mentalt, känslomässigt och fysiskt krävande. Miljön i 

en operationssal skiljer sig åt från övriga arbetsplatser inom vårdsektorn. Olika 

yrkeskategorier arbetar sida vid sida i många timmar i sträck, ofta i kritiska situationer. 

Operationssjuksköterskan ombesörjer inte bara omvårdnaden av patienten, en stor del av tiden 

ägnas åt att underlätta arbetet för kirurgen. Att arbeta nära varandra utan längre avbrott kan 

skapa en grogrund för missnöje och konflikter (Higgins & MacIntosh, 2010). International 

Council of Nurses’ etiska kod för sjuksköterskor, som utgör en referensram för etiskt 

handlande, uttrycker i sina riktlinjer en vägledning till sjuksköterskor att handla i 

överensstämmelse med sociala värderingar och behov. Yrkesutövande sjuksköterskor ska 

verka för gott samarbete med sina medarbetare i de situationer där motsättningar mellan 

yrkesgrupper kan uppstå. De ska även utveckla strukturer på arbetsplatsen som stödjer 

allmänna, professionella och etiska värderingar och förhållningssätt [URL 1]. 

Samtidigt som det finns forskning som stödjer idén om att ett operationslag är det ultimata 

exemplet på teamarbete inom vårdsektorn, finns det rapporter om att oenighet och 

meningsskiljaktigheter förekommer inom teamet. För att utforska hur teamarbetet fungerar, i 

den komplexa och till viss del dolda miljö som en operationssal utgör, kan studier av 

kvalitativ natur vara till hjälp (Coe & Gould, 2008). 

Problemformulering 

I en operationssal samlas flera olika yrkeskategorier för att tillsammans bilda ett 

mångfacetterat och dynamiskt arbetsslag. Forskning som genomförts kring teamarbete i 

operationssalar visar på skilda uppfattningar hos de olika yrkesgrupperna när det gäller 

samarbete och kommunikation. För att effektivt kunna bedöma och utvärdera kvaliteten på det 

intraoperativa teamarbetet är det nödvändigt att identifiera beteenden och upplevelser som är 

associerade med ett framgångsrikt och lyckosamt teamarbete. Det är således av stor betydelse 

att få en djupare insikt och förståelse för operationssjuksköterskors upplevelser kring 



4 

 

begreppet teamarbete, detta för att på bästa sätt kunna främja och stärka kvalitetssäkringen 

kring patienten. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa operationssjuksköterskors uppfattningar om det 

intraoperativa teamarbetet.
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Metod 

Design 

Då intentionen med studien var att undersöka individers uppfattningar av ett visst fenomen så 

valdes en kvalitativ ansats där data insamlades med hjälp av individuella intervjuer som 

analyserades. Denna metodik används då man önskar få djupare och mer detaljerad 

information om människors upplevelser, uppfattningar, åsikter, känslor och kunskap. En 

kvalitativ ansats medför att en stor mängd detaljrik information samlas in från en liten grupp 

personer (Patton, 2002, s. 4, 14). Kvalitativa forskningsmetoder tillämpar ett holistiskt synsätt 

där man strävar efter en förståelse av helheten. Det är en flexibel metod där anpassningen till 

datainsamlingen sker kontinuerligt (Polit & Beck, 2004, s. 245). 

 

Artiklar till bakgrund och diskussion i denna studie söktes i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsychInfo, även manuell sökning i ovanstående artiklars referenslistor genomfördes.  

Urval 

Deltagarna till studien rekryterades från två olika sjukhus i mellersta Norrland. Inledningsvis 

kontaktades fyra verksamhetschefer eller enhetschefer på fyra olika operationsavdelningar. På 

grund av andra pågående studier respektive för få intresserade tackade dock två sjukhus nej 

till studien. Verksamhetscheferna/enhetscheferna för de olika operationsavdelningarna 

kontaktades per telefon och informerades muntligen om studiens syfte, därefter skickades ett  

brev ut via e-post med ytterligare information samt talong för skriftligt tillstånd (Bilaga I). Ett 

informationsbrev till eventuella kommande deltagare bifogades samtidigt (Bilaga II). 

Information om studien gavs av respektive enhetschef på ett morgonmöte där avdelningarnas 

operationssjuksköterskor deltog. Information och tillfrågan om att delta i studien skickades 

även ut  via e-post till alla operationssjuksköterskor på den ena avdelningen. För att inte störa 

den dagliga verksamheten fick författarna hjälp av enhetscheferna att samordna vilka som 

skulle kunna tänkas delta i studien, samtliga av dessa tillfrågade valde att ingå i studien. 

 

Sammanlagt deltog 14 operationssjuksköterskor i studien. Inga inklusions- eller 

exklusionskriterier användes då författarna ville ha en så stor bredd som möjligt på de som 

deltog, vare sig det gällde ålder, kön eller hur länge de hade arbetat i yrket. Att välja deltagare 

med olika erfarenhet ökar möjligheten att ge en rikare och bredare variation av ett fenomen 

(Granheim & Lundman, 2004). Operationssjuksköterskorna var mellan 30-63 år och  hade en 

medianålder på 53 år. De hade arbetat som operationssjuksköterskor mellan två och 41 år, 
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vilket gav en median på 21,5 år av yrkeserfarenhet. Två av de som deltog var män och 12 var 

kvinnor.  

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av individuella semistrukturerade intervjuer och genomfördes på 

operationssjuksköterskornas arbetsplats under arbetstid. Datainsamlingen, som utfördes under 

mars månad 2011, skedde vid två tillfällen på det ena sjukhuset och vid ett tillfälle på det 

andra sjukhuset. Innan varje enskild intervju startade fick deltagarna både skriftlig och 

muntlig information om studien.  

 

Båda författarna var närvarande vid varje intervju. Den ena hade en mer aktiv roll och ställde 

frågor utifrån en intervjuguide (Bilaga III), samtidigt som den andre hade en mer 

tillbakadragen roll och hade som uppgift att vara mer observant på att alla frågeområden 

avhandlades samt komma med eventuella följdfrågor. För att utveckla och få en bättre 

förståelse för svaren användes sonderande uppföljningsfrågor. En intervjuguide av 

semistrukturerad modell skall innehålla en översikt över de ämnen som skall täckas och kunna 

ge förslag till nya frågor (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146, 150-151).  

 

Intervjuerna varade mellan 12-22 minuter, spelades in på två digitala bandspelare och 

transkriberades därefter ordagrant i sin helhet till en text där pauser och tvekan togs med. De 

två författarna transkriberade hälften av intervjuerna var och kontrollerade därefter varandras 

texter gentemot inspelningarna. Intervjuerna avkodades från personlig information och 

förseddes med en slumpmässig siffra för identifiering i samband med citat. 

Analys 

Intervjutexterna analyserades med hjälp av manifest kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Granheim och Lundmans (2004) beskrivna metod. I denna analysmetod läggs fokus på att  

beskriva variationer, vilket sker genom att identifiera skillnader och likheter i ett textinnehåll. 

Dessa skillnader och olikheter kan presenteras i kategorier och teman på olika nivåer. De 

transkriberade intervjuerna lästes igenom ett antal gånger av båda författarna för att få en 

helhetsbild av vad kontexten var. Meningsenheter bestående av ord, mening eller stycken 

plockades ut ur analysenheten. Därefter kondenserades meningsenheterna  för att göra texten 

mer lätthanterlig, det centrala innehållet bevarades dock. Den kondenserade texten 

abstraherades, om möjligheten fanns, och försågs med koder. Kodningen utfördes enskilt av 

författarna, därefter jämfördes koderna och en överensstämmelse nåddes. Koder med liknande 

innehåll sattes därefter samman i en underkategori, för att slutligen sammanföras till en 
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kategori. Totalt bildades tio underkategorier och tre kategorier, dessa fick sedan utgöra basen 

för rubrikerna i resultatpresentationen. Exempel på analysförfarandet kan ses i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”...teamarbete för 

mig innebär att 

alla hjälps åt på 

salen oavsett vad 

man har för 

namnskylt, för 

yrkesutbildning..att 

man..alla hjälps åt 

till samma mål.” 

 

Teamarbete 

innebär att alla 

hjälps åt för att nå 

samma mål. 

 

Alla samverkar 

 

Att ha ett samspel 

 

 

 

 

 

 

”jag skulle väl 

säga att 

samarbetet, det..det 

har ju inte bara 

med yrkesgrupper 

och göra utan det 

har ju också med 

kanske personer 

och göra, det är ju 

återigen det 

här..man är..vi är 

väldigt olika i vårat 

sätt att vara.” 

 

 

Samarbete har inte 

bara med 

yrkesgrupp att 

göra utan också 

med personer, vi 

är olika i våra sätt 

att vara. 

 

 

 

 

Vi är alla olika 

 

 

 

Personkemi 

påverkar 

teamarbetet 

Interaktion mellan de 

olika yrkeskategorierna i 

teamet 

”Ett riktigt 

teamarbete då 

skulle man ju vilja 

vara de här tre-

fyra personerna 

varje dag för då 

skulle man ju lära 

känna varandra 

mycket bättre 

också. Hur man 

fungerar och så, 

det vore ju det 

optimala 

teamarbetet.” 

 

Att få arbeta med 

samma personer 

varje dag vore det 

optimala 

teamarbetet. Man 

lär känna varandra 

bättre och vet hur 

man fungerar. 

 

 

Bra samarbete 

med 

regelbunden 

personal 

 

 

 

 

Att ha ett inarbetat 

arbetslag 

 

 

 

Betydelsen av att utveckla 

och förbättra teamet 

”Alltså i min värld 

är det så att vi har 

en patient, och 

patienten den är A 

och O... och 

personalen som är 

på salen ingår alla 

i det teamet och 

alla måste ju vara 

förutsättningslöst 

inställda på att 

göra det bästa för 

patienten..” 

 

Patienten är 

viktigast och all 

personal i teamet 

måste göra sitt 

bästa. 

 

Att göra sitt 

bästa för 

patienten 

 

 

 

Att ha patienten i 

fokus 

 

 

 

Operationssjuksköterskans 

upplevelser av sin roll i 

teamet 

 



8 

 

Etiska överväganden 

Det insamlade materialet behandlades och förvarades i enlighet med god forskningsetik, 

vilket innebär att sekretess och forskningsregler har följts. Resultatet har beskrivits så att 

enskilda personer inte har kunnat identifierats. Berörda enhetschefer informerades och gav sitt 

skriftliga samtycke till studien. Deltagarna fick både skriftlig och muntlig information om att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst utan motivering kunde avbryta sitt 

deltagande. De informerades även om att de kunde läsa de utskriva intervjuerna om de 

önskade. De digitala ljudfiler som användes vid intervjuerna har förvarats inlåsta efter att 

intervjuerna genomförts och kommer att raderas efter att studien är godkänd. 

 

 



9 

 

 Resultat 

Analysen av insamlad data från de 14 intervjuerna resulterade i tio underkategorier och tre 

kategorier (Tabell 2). 

Tabell 2.  Översikt av underkategorier och kategorier 

Operationssjuksköterskans upplevelser av sin 

roll i teamet 

Att förbereda arbetet 

Att ha patienten i fokus 

Behovet av att vara flexibel 

Att leda arbetet 

 

Interaktion mellan de olika yrkeskategorierna i 

teamet 

Vikten av att ha ett fungerande samspel 

Kommunikation förbättrar samverkan 

Att uppnå ett bra flyt 

Personkemi påverkar teamarbetet 

 

Betydelsen av att utveckla och förbättra teamet Att ha ett inarbetat arbetslag 

Att stärka teamkänslan 

 

 

Operationssjuksköterskans upplevelser av sin roll i teamet 

Att förbereda arbetet 

Operationssjuksköterskorna betonar vikten av att förbereda arbetet för att kunna underlätta 

och bidra till ett väl fungerande teamarbete. Att planera sitt arbete och ligga steget före 

beskrivs som att ha kontroll över situationen. För att ett bra teamarbete skall kunna uppnås 

gäller det även att vara påläst och veta vad de olika operationsmetoderna går ut på, att veta när 

och hur de olika momenten ska ske. I förberedelsen ingår även att vara fokuserad på sin 

uppgift, samt att skaffa sig en uppfattning om hur arbetsdagens operationsprogram ser ut. 

Operationssjuksköterskorna betonar även betydelsen av att ha instrument och teknisk 

apparatur i ordningsställda som en viktig del av förberedelserna.  

Eller om patienten är upplagd på fel op-bord, vi måste byta op-

bord, om grejor inte finns….så det händer ju. Det kanske inte 

finns någon C-båge, inte finns några instrument….såna 

saker….det stör ju enormt mycket (11) 

Ett störningsmoment i förberedelserna är upplevelsen av osäkerhet när ny teknik 

implementeras. 

 [….] det svåraste med operationer nu mer är ju alla apparater. 

(12) 
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Att ha patienten i fokus 

Att värna om patienten och att se till att denna har det tryggt och säkert beskrivs av 

operationssjuksköterskorna som en grundläggande del av teamarbetet. 

[….] alla måste ju vara förutsättningslöst inställda på att göra 

det allra bästa för patienten. Det är….det är min tanke i det 

hela. För det handlar om patienten. (10) 

 

Operationssjuksköterskorna uttrycker även hur viktigt det är med omvårdnaden kring 

patienten när det gäller positioneringen på operationsbordet. Att ta initiativ till att ändra läge 

på patienten under längre operationer beskrivs som att ta sitt yrkesansvar. 

Att man har patienten i fokus, att det är det man jobbar för… att 

det ska bli så bra som möjligt, allting för patienten. (1) 

Alla på salen har ett ansvar för patientsäkerheten, men att ta ett personligt ansvar för patienten 

och kliva fram när det verkligen behövs, beskrivs som både nödvändigt och som ett moment 

som kan underlätta för teamet. 

....att man verkligen står på sig, jag vet att det här är viktigt för 

patienten. Det är ju att ta ansvar tycker jag [....] jag tror också 

att många operatörer tycker det är skönt när man tar det där 

ansvaret. (9) 

 

Behovet av att vara flexibel 

Förmågan till flexibilitet skildras av operationssjuksköterskorna som en väsentlig faktor i 

teamarbetet. Att ständigt vara beredd på möjligheten att operationsprogrammet kan komma att 

ändras kräver både följsamhet och anpassning.  

Det gäller ju att vara flexibel....inte så lite heller. Man må va 

väldigt flexibel. Kunna ändra i rätt situation. (11) 

Flexibilitet inom teamet beskrivs som extra angeläget under jourtid och i akuta situationer. 

När det är bråttom eller när det hettar till gäller det att kunna anpassa sina egna 

arbetsuppgifter till de andra i teamet. Trots att läget är akut och mycket av arbetet går per 

automatik beskriver operationssjuksköterskorna att det gäller att kunna läsa av situationen. 

[....] man kanske själv kan backa och att mina uppgifter kanske 

inte är viktiga just då utan att man kanske måste avvakta och 

låter narkosen få göra sitt. (8) 

 

 



11 

 

Att leda arbetet 

Samtidigt som operatören beskrivs som den som bestämmer och tar beslut, betonar 

operationssjuksköterskorna vikten av att själva ta på sig rollen som arbetsledare och styra upp 

arbetet på salen för att garantera patientsäkerheten. 

....kulturen kanske också har varit så att det är operatören som 

bestämmer, det är han som ansvarar för det här....vi är bara 

med och handräcker han....men så är det ju inte längre. (9) 

Att vara klar och tydlig i sin ledarroll upplevs som centralt av operationssjuksköterskorna. Det 

är även viktigt att våga ta plats, dock betonas det hur betydelsefullt det är att få växa in i 

ledarrollen samt att förmågan till att våga säga ifrån till viss del kommer med åren. Att, som 

operationssjuksköterskorna skildrar det, befinna sig i mittpunkten medför att man får en 

överblick av arbetet som är till nytta för hela teamet, men det beskrivs samtidigt som en svår 

position som kräver stor koncentration och som kan ta mycket kraft.  

Vi ska ju vara arbetsledare på salen. Det är vi som vet vad som 

händer i såret, om blödningar och allting som kan tänkas 

behövas.... så det tycker jag absolut....att vi ska ta den rollen, 

om man känner sig mogen för det givetvis. (8) 

 

Interaktion mellan de olika yrkeskategorierna i teamet 

Vikten av att ha ett fungerande samspel 

Att alla yrkesgrupper samverkar, arbetar mot samma mål samt att alla hjälps åt anses av 

operationssjuksköterskorna som grundläggande faktorer för att teamarbetet skall fungera 

optimalt. Samtidigt uttrycks vissa svårigheter med att försöka forma de olika professionerna i 

teamet till en väl fungerande enhet, det beskrivs som en komplex uppgift som inte gör sig 

själv. 

En grupp människor inne på ett rum, en operationssal till 

exempel, vi är ju inte ett team bara för att man samlar en grupp 

människor och ska arbeta, utan man måste ju jobba tillsammans 

med varandra. Först då är man ett team tycker jag. (9) 

 

För att uppnå ett fungerande samspel gäller det att ta till vara och utnyttja allas kompetens. 

Samtidigt som det är viktigt att alla i teamet har sina specifika ansvarsområden betonar 

operationssjuksköterskorna betydelsen av att våga gå över gränserna och hjälpa varandra   

 

Teamarbete för mig innebär att alla hjälps åt på salen oavsett 

vad man har för namnskylt, för yrkesutbildning....att man....att 

alla hjälps åt till samma mål. (4) 



12 

 

 

Att ha respekt för varandras yrkesutövande, att visa hänsyn samt att se saker ur varandras 

synvinkel beskrivs som viktiga aspekter i samarbetet. Att ha förståelse för anestesipersonalens 

arbetsuppgifter uttrycks som angeläget. Samtidigt är det viktigt att även de egna 

arbetesuppgifterna i samband med patientförberedelserna respekteras.    

....att det respekteras att man inte kommer in med patienten 

förrän man har täckt över eller att inte jag prasslar när 

patienten just håller på somnar eller....ja, att man tänker efter 

vad faktiskt vad man håller på med. (13) 

 

Kommunikation förbättrar samverkan 

Operationssjuksköterskorna menar att villkoret för att uppnå ett väl fungerande intraoperativt 

teamarbete förutsätter att samarbetet präglas av bra kommunikation. Att ha en rak och tydlig 

kommunikation beskrivs som betydelsefullt, dels för teamets samspel men även för att nå 

fram med viktig information. 

Rak kommunikation och [....] tydliga budskap tror jag är viktigt 

[....] att man inte står och viskar under munskyddet utan att man 

talar om vad man vill, vad man tycker, på ett vänligt sätt [....] 

(13) 

I akuta situationer beskrivs kommunikationen ibland bli övertydlig, i dessa lägen finns det 

inte utrymme för omskrivningar utan istället kan korta kommandon användas. Om 

kommunikationsfel uppstår och man missförstår varandra är det angeläget att reda ut dessa, 

dels med tanke på patientsäkerheten men också för att bibehålla en positiv stämning i teamet. 

Har det blivit något kommunikationsfel och man känner att 

”men det här vart inget bra” eller så....så tror jag att det är 

viktigt att man reder ut och pratar om det, för ofta är det ju 

missförstånd ”jamen jag trodde du visste det” och så. (8) 

 

Operationssjuksköterskorna uttrycker även vikten av att  förmedla den information som man 

har, att ständigt uppdatera varandra under dagens lopp om man får ny information om 

patienten eller om det görs ändringar i operationsprogrammet. Att ha en bra dialog medför 

även att dubbelarbete undviks. 

Att uppnå ett bra flyt 

Ett ”bra flyt” upplevs som mycket centralt för att teamarbetet skall fungera optimalt. För att 

arbetet skall flyta på menar operationssjuksköterskorna att det är viktigt att hjälpa varandra, 

att alla vet sina arbetsuppgifter samt att alla strävar åt att komma framåt. Samtidigt uttrycks 
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även svårigheten med att definiera och riktigt sätta fingret på vad det är som skapar ett ”bra 

flyt”. 

 ....nu kan jag liksom inte säga specifikt vad det är, men som 

man märker att....”Gud vad det flyter på bra” när det funkar, 

sen så märker man att ”jaha, nu funkade inte det här”, det blev 

tvärnit liksom. (2) 

 

Vid akuta situationer upplevs ”flytet” uppkomma mera automatiskt än vid elektiva ingrepp, 

att ha liknande operationer efter varandra medför dock oftast att ett ”bra flyt” uppnås. Känslan 

av att ha ett ”bra flyt” i teamarbetet  beskrivs som både roligt och trivsamt av 

operationssjuksköterskorna. 

[....] att man inte behöver förklara för andra eller varandra vad 

som ska göras, utan [....] grejorna är på plats och alla gör sitt 

jobb och man känner liksom....att det här är kul. (7) 

 

Personkemi påverkar teamarbetet 

Samarbetet med de olika yrkesgrupperna i det intraoperativa teamet beskrivs som bra av 

operationssjuksköterskorna. Vilka faktorer som kan inverka på arbetet upplevs till viss del ha 

med teammedlemmarnas personlighet och dagsform att göra. 

Jag skulle väl säga att samarbetet [....] har ju inte bara med 

yrkesgrupper och göra utan det har ju också med kanske 

personer och göra [....] vi är väldigt olika i vårat sätt att vara. 

(4) 

Vissa jobbar man ju bättre med och vissa sämre med....men så 

är det ju ibland. (14) 

Operationssjuksköterskorna beskriver samarbetet som personbundet, det gäller att komma i 

fas med varandra. Samtidigt konstateras att det inte kan stämma med alla, ibland fungerar inte 

personkemin. I en sådan situation kan man behöva bita ihop och rikta all fokus på patienten 

för att undvika känslor av negativitet. Att ha en positiv och professionell inställning beskrivs 

som ett sätt att underlätta svåra situationer. 

Sedan kan det ju vara operationer som är komplicerade och 

bökiga som gör att alla blir lite taggiga [....] och då gäller det 

att man håller humöret uppe och ändå är proffsig liksom. (7) 

Betydelsen av att utveckla och förbättra teamet 

Att ha ett inarbetat arbetslag 

Att få ha ett väl inarbetat arbetslag där samma personer jobbar tillsammans hela tiden beskrivs 

som ett optimalt teamarbete. Operationssjuksköterskorna upplever en brist i kontinuitet och 
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regelbundenhet när teammedlemmarna ständigt byts ut. Att byta personal kräver anpassning,  

och även en viss grad av osäkerhet kan infinna sig när man ställs inför nya teammedlemmar,  

stabiliteten i teamet upplevs då bli sämre. 

Vi är nya team varje dag och kanske under dagen också, så det 

är ju väldigt mycket anpassning. (4) 

Vid de operationer där teamarbetet stramats upp, med standardisering och mera regelbunden 

personal, bedömer de berörda operationssjuksköterskorna att både operationstiderna blir 

kortare men även att kvalitetssäkring kring patienten ökar. Samarbetet med andra 

yrkeskategorier i teamet fördjupas och blir bättre. Samtidigt betonar 

operationssjuksköterskorna även vikten av att kunna vara flexibel och ha förmågan att 

samarbeta med kollegor man inte är lika van vid. 

Jobbar man med flera så måste man på nåt sätt bli lite flexibel 

också, för vid en akutsituation får du ju [....] jobba med vem som 

helst. (4) 

Att stärka teamkänslan 

Operationssjuksköterskorna menar att det finns ett behov av att få lära sig mer om teamarbete 

samt även att det nuvarande teamarbetet kan förbättras. Möjligheten att få mer utbildning och 

kunskap kring varandras yrkesutövning efterfrågas. Att få en gemensam samsyn på 

teamarbetet ses som betydelsefullt då deltagarna i studien vid vissa tillfällen upplever att de 

olika yrkeskategorierna kör sitt eget race. WHO:s checklista för säkrare operationer nämns 

som en faktor som stärker teamkänslan och som bidrar till en större grad av samhörighet. Att 

bekräfta varandra, vara lyhörd och att anstränga sig att få alla på salen att känna sig delaktiga 

beskrivs som grundläggande för att stärka teamkänslan. 

Diskussion 

Syftet med denna intervjustudie var att belysa operationssjuksköterskors uppfattningar om det 

intraoperativa teamarbetet. I resultatet beskrivs tre kategorier: Operationssjuksköterskans 

upplevelser av sin roll i teamet, Interaktionen mellan de olika yrkeskategorierna samt 

Betydelsen av att utveckla och förbättra teamet. Resultatet visar att 

operationssjuksköterskorna upplever att det är viktigt att planera sitt arbete och ligga steget 

före, detta beskrivs som att ha kontroll över situationen. Att ha patienten i fokus och att värna 

om patientsäkerheten beskrivs som centralt, dessutom stärks patientsäkerheten när 

operationssjuksköterskan iklär sig rollen som arbetsledare. Ett väl fungerande intraoperativt 
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teamarbete förutsätter att samarbetet präglas av tydlig kommunikation samt att ett ”bra flyt” 

uppnås. Att bekräfta varandra och att stärka teamkänslan upplevs som grundläggande. 

Resultatdiskussion 

I kategorin Operationssjuksköterskans upplevelser av sin roll i teamet beskrivs hur viktigt det 

är att förbereda arbetet för att kunna underlätta och bidra till ett väl fungerande teamarbete. 

För att ha kontroll på situationen gäller det att ligga steget före. Det överensstämmer med en 

studie utförd av Björn och Lindberg Boström (2008) där operationssjuksköterskor beskriver 

samma känslor av kontroll när arbetet planeras i förväg och de ligger steget före. Detta uppnås 

genom att ha framförhållning i planeringen samt att alltid vara förberedd på att oförutsägbara 

händelser och fel kan inträffa under operationen. I föreliggande studie betonar 

operationssjuksköterskorna att samtidigt som operatören är den som bestämmer är det 

betydelsefullt att ta på sig rollen som arbetsledare för att stärka patientsäkerheten. Searle 

Leach, Myrtle, Weaver och Dasu (2009) beskriver att trots behovet av att ha en kirurg i 

ledarrollen kan teamarbetet bli mera effektivt om andra medlemmar i teamet bidrar i rollen 

som arbetsledare. Helhetssynen i teamarbetet förstärks i och med detta. Författarna i 

ovannämnda studie menar att operationssjuksköterskan kan ses som en tillgång i den rollen. 

I samma kategori framkommer det även hur grundläggande det är att ha patienten i fokus, att 

se till att han eller hon har det tryggt och säkert. Alfredsdottir och Bjornsdottir (2008) 

beskriver hur operationssjuksköterskor upplever att säkerställa patientsäkerheten som den 

allra viktigaste omvårdnadsuppgiften. Att skapa en miljö av respekt, värme och säkerhet 

beskrivs som grundläggande. När patienten tas emot på operationssalen bör denne mötas av 

en lugn, avslappnad och vänlig atmosfär. Att fokusera på patienten är centralt men även att 

förebygga komplikationer uttrycks som kärnan i operationssjuksköterskans arbete. Team och 

teamarbete beskrivs som en betydande faktor som ökar patientsäkerheten. 

I kategorin Interaktion mellan de olika yrkeskategorierna i teamet framkommer det att för att 

uppnå ett väl fungerande intraoperativt teamarbete måste samarbetet präglas av bra 

kommunikation. Att förmedla och uppdatera varandra med information är andra viktiga 

faktorer. Christian et al. (2006) identifierar faktorer som kan påverka patientsäkerheten i 

operationssalen. Brister i kommunikationen påverkar det patientrelaterade informationsflödet. 

För att uppnå kontinuitet i patientomvårdnaden gäller det att flödet av information inte bryts 

mellan de olika yrkeskategorierna. Pugh, Santacaterina, DaRosa och Clark (2010) menar att 

kirurger, anestesipersonal och operationssjuksköterskor tränas och skolas på olika sätt, 

kommunikation och beslutsprocesser kan skilja sig åt mellan yrkeskategorierna. Trots att man 
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arbetar i samma miljö kan man vara omedveten om varandras perspektiv. Halverson et al. (in 

press) menar att brister i kommunikationen ofta är relaterade till dåligt informationsutbyte, 

ofta i samband med uppdatering och utrustning under själva operationen. Dessa brister kan 

leda till förseningar och ineffektivitet. I resultatet framkommer att samarbetet mellan de olika 

yrkesgrupperna i det intraoperativa teamet uppfattas som bra, faktorer som kan påverka 

samarbetet negativt upplevs ha med personkemi att göra. Detta skiljer sig dock från forskning 

av Carney, West, Neily, Mills och Bagian (2010) som beskriver hur operationssjuksköterskor 

upplever att samarbete och kommunikation fungerar bättre med kollegor i den egna 

yrkesgruppen än med kirurger. Gillespie, Chaboyer, Longbottom och Wallis (2010) menar att 

effektiv kommunikation är vitalt i en operationssal. När kommunikationen fallerar finns det 

stor risk att patientsäkerheten sätts ur spel. Ansvaret att förbättra kommunikationen i teamet 

ligger hos både individen och i organisationen. Bra kommunikation är en väsentlig 

komponent i kulturen kring teamarbete och därmed oumbärlig för patientsäkerheten. 

Att alla yrkesgrupper samverkar, arbetar mot samma mål samt att alla hjälps åt beskrivs i 

resultatet som grundläggande, även vikten av att ha ett ”bra flyt” är centralt. Arakelian, 

Gunningberg och Larsson (2011) identifierar faktorer som förbättrar effektiviteten i 

operationssalen. Trots att teammedlemmarna har olika sätt att se på vad det är som gör teamet 

effektivt kan de forma en helhetssyn som gagnar teamarbetet. Att utnyttja teamets medlemmar 

på bästa sätt, att samverka, ha samma mål och reducera väntetider för varandra gör teamet 

mera effektivt. Effektivitet i teamet jämställs även med att ha ett bra arbetsflyt, att arbeta lugnt 

men snabbt samt att ha blicken och se vad som behöver göras utan att behöva bli tillsagd. 

I kategorin Betydelsen av att utveckla och förbättra teamet  betonas vikten av att ha ett väl 

inarbetat arbetslag för att få ett optimalt teamarbete. De operationer som har standardiserats 

samt har mera regelbunden personal bedöms av operationssjuksköterskorna ge kortare 

operationstider. Detta kan jämföras med Stepaniak, Vrijland, de Quelerij, de Vries och Heij 

(2010) case-control studie som visar att för vissa typer av operationer kan  konsekutiv 

planering och team med samma medlemmar signifikativt minska den tid som behövs för 

förberedelser av operationer. Att teamets förberedelser sker mera strukturerat samt att varje 

individuell teammedlem vet sin tydligt definierade arbetsroll inför arbetsdagens start, är 

faktorer som kan påverka.  

I samma kategori  beskrivs det även hur viktigt det är att bekräfta varandra och att anstränga 

sig att få alla på salen att känna sig delaktiga som grundläggande för att stärka teamkänslan. 

Det kan jämföras med en studie utförd av Lindwall och von Post (2008a) som beskriver vanor 
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i den perioperativa omvårdnadsmiljön som förhindrar framsteg. Att inte bekräfta varandra 

som sjuksköterskor och kollegor är en vana som förhindrar samarbete, skapar ohälsosam 

konkurrens och leder till att individer bara ser till sitt eget intresse. När verksamhetsledningen 

inte bekräftar personalen och inte tar förslag på allvar cementeras en känsla av osäkerhet. 

Detta leder till att personalens kompetens förringas och den perioperativa sjuksköterskans 

professionella och vetenskapliga omvårdnadskunskap förminskas. I samma kategori i 

föreliggande studie uttrycks behovet av att få utbildning för att teamarbetet ska kunna 

förbättras. Collin, Paloniemi och Mecklin (2010) menar att det är nödvändigt med 

teamutbildning för operationslag för att hitta en gemensam värdegrund. Det kan finnas en risk 

i samband med teamarbete då individuella teammedlemmars syften kolliderar med teamets 

syfte. Att stärka kunskapen kring teamarbete och utveckla utbildningen ses därmed som 

betydelsefullt. 

Metoddiskussion 

För att belysa det aktuella forskningsläget gjordes en litteratursökning i databaserna PubMed, 

Cinahl och PsychInfo, detta för att få ett underlag till bakgrund och diskussion. Även manuell 

sökning i ovanstående funna artiklars referenslistor genomfördes. 

 

Då syftet med studien var att belysa operationssjuksköterskors uppfattningar om det 

intraoperativa teamarbetet var det till fördel att använda sig av semistrukturerade intervjuer. 

Med hjälp av en intervjuguide skapades en viss struktur i processen. Intervjuarens funktion 

har varit att utifrån intervjuguiden uppmuntra deltagarna att tala fritt om ämnet och att med 

egna ord beskriva sina upplevelser (Polit & Beck, 2004, s. 341-342).  

En svaghet med studien är att det var författarnas första intervjustudie. Brist på erfarenhet kan 

ha möjliggjort att intervjuerna inte blivit heltäckande. Kvaliteten på den information som 

samlas in under en intervju är till stor del beroende på den som utför intervjun (Patton, 2002, 

s.341). Ett antal provintervjuer innan studien startade skulle ha varit en fördel, detta har dock 

inte kunnat göras på grund av tidsbrist. En provintervju hade varit till hjälp för att kontrollera 

om frågorna uppfyllde syftet med studien. Avsatt tid för varje intervju var cirka 30 minuter. 

Intervjuerna tog mellan 12-22 minuter, vilket var kortare än planerat. Först efter 14 intervjuer 

upplevdes att en mättnad uppnåtts. En fördel med att ha många deltagare i en studie är att en 

större mängd nyanser kan återfinnas samt att motsatser kan hittas i själva materialet 

(Thomsson, 2002, s. 58).   
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Med hjälp av manifest kvalitativ innehållsanalys gjordes en textnära analys av intervjuerna. 

Resultatet kan dock inte ses som oberoende av författarna då en viss förförståelse ingår i 

analysprocessen. En styrka med studien är att båda författarna genomfört delar av analysen 

både enskilt och gemensamt. När mer än en person arbetar med analysprocessen är det en 

fördel att utföra kodningen självständigt för att sedan jämföra och diskutera likheter och 

skillnader. Värdefull insikt kan nås i samband med när två personer analyserar samma 

material, vilket kan sägas bli en form av analytisk triangulering (Patton, 2002, s. 464). För att 

förtydliga resultatet och ge läsaren en inblick hur resultatet har analyserats har citat använts. 

Citat fångar deltagarnas upplevelser och åsikter med deras egna ord (Patton, 2002, s. 331). 

Detta ger studien en viss grad av tillförlitlighet.  

Trots att förutsättningarna för överförbarhet av resultatet inte är optimala, kan resultatet 

eventuellt vara till hjälp för att förbättra teamarbetet på de kliniker där studien är genomförd. 

Förslag till framtida förbättringar 

Operationssjuksköterskorna i studien uttrycker värdefull kunskap kring det intraoperativa 

teamarbetet. Tvärtom teorin som menar att rolldifferentierade operationsteam har ett lågt 

behov av kommunikation, beskriver operationssjuksköterskorna kommunikation som mycket 

betydelsefullt för teamarbetet. Med hjälp av träning och utbildning skulle teammedlemmarna 

lättare kunna identifiera de mönster i kommunikationen som bidrar till ett bra teamarbete. 

Strategier som utvecklar kommunikationen i teamet skulle även kunna medföra att kvaliteten 

på patientsäkerheten förbättras. 

Slutsats 

Studien belyser en rad faktorer kring operationssjuksköterskornas uppfattningar om vad som 

kan bidra till ett väl fungerande intraoperativt teamarbete. Vår tolkning är att resultatet, till en 

viss grad, ger en djupare förståelse för operationssjuksköterskans beskrivna verklighet. Detta i 

sin tur kan vara till nytta för att bättre kunna förstå teamarbetets komplexa natur. De centrala 

delarna som tydligt visar sig i resultatet är; att planera sitt arbete och ligga steget före upplevs 

av operationssjuksköterskorna som att ha kontroll över situationen, att ett väl fungerande 

teamarbetet förutsätter att samarbetet präglas av tydlig kommunikation samt att bekräfta 

varandra stärker teamkänslan. Endast ett fåtal kvalitativa studier återfanns av författarna när 

denna studie genomfördes. Vår uppfattning är att mer forskning med kvalitativ ansats behövs 

för att tydliggöra och få en större förståelse av operationssjuksköterskans upplevelser i 

samband med teamarbete.  
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Bilaga I 

 

Till Verksamhetschef/Enhetschef 

Förfrågan om att få genomföra en intervjustudie 

I en operationssal arbetar ett komplex team bestående av flera olika yrkeskategorier, det arbete som 

utförs har beskrivits som det ultimata exemplet på teamarbete inom hälso- och sjukvård.  

Vid Mittuniversitetet planeras under vårvintern en magisteruppsats vars syfte är att få en ökad kunskap 

om operationssjuksköterskans uppfattningar om det intraoperativa teamarbetet. Vi har för avsikt att 

utföra en intervjustudie och vi önskar därmed få tillåtelse att genomföra individuella intervjuer med ett 

antal operationssjuksköterskor. Om vi får ert godkännande bestämmer vi tillsammans en tid och plats 

för när intervjuerna kan genomföras.  

Varje intervju beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in på band. Det insamlade 

materialet kommer att behandlas och förvaras i enlighet med god forskningsetik, vilket innebär att 

gällande sekretess och forskningsregler följs samt att vid publicering kommer resultatet att redovisas 

på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras. Deltagandet i studien är helt frivilligt och 

kan avbrytas när som helst utan motivering. 

För vidare information om studien samt deltagande och planering av intervjuerna är du välkommen att 

kontakta någon av nedanstående. 

Med vänlig hälsning 

Åsa Gidlund, Leg. Sjuksköterska  Rebecka Karlsson, Leg. Sjuksköterska                                 

Operationssjuksköterskestudent  Operationssjuksköterskestudent                        

Tel: xxxxxxx                                            Tel: xxxxxx                                                         

E-post: xxxxxxx   E-post: xxxxxxx             

Handledare: Mats Sjöling, Universitetslektor Kersti Hansson, Universitetsadjunkt           

 Vetenskapligt ansvarig  E-post: xxxxxx  

 E-post: xxxxxxx  

Tillstånd till intervjustudie 

Jag ger mitt samtycke till att studien, som har till syfte att belysa operationssjuksköterskors 

uppfattningar om det intraoperativa teamarbetet, får genomföras vid min enhet. 

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

Datum, underskift och avdelning 

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

Telefon och e-post 

 



 

 

Bilaga II 

 

 

Förfrågan om att delta i en vetenskaplig studie 

I en operationssal arbetar ett komplex team bestående av flera olika yrkeskategorier, det arbete som 

utförs har beskrivits som det ultimata exemplet på teamarbete inom hälso- och sjukvård.  

Vid Mittuniversitetet planeras under vårvintern en magisteruppsats vars syfte är att få en ökad kunskap 

om operationssjuksköterskans uppfattningar om det intraoperativa teamarbetet. Studien kommer att 

baseras på intervjuer med operationssjuksköterskor. Intervjuerna kommer att planeras i samråd med 

den aktuella operationsavdelningen så att de inte påverkar det dagliga arbetet. Varje intervju beräknas 

ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in på band. Det insamlade materialet kommer att behandlas 

och förvaras i enlighet med god forskningsetik, vilket innebär att gällande sekretess och 

forskningsregler följs samt att vid publicering kommer resultatet att redovisas på ett sådant sätt att 

enskilda personer inte kan identifieras. 

Vi vänder oss nu till dig med en förfrågan om du vill medverka i denna intervjustudie. Ditt deltagande 

i studien är helt frivilligt och du kan när som helst, utan motivering, välja att avbryta studien. Inom en 

vecka kommer någon av de undertecknade att kontakta dig med frågan om du vill delta i studien. Då 

ges även tillfälle att ställa frågor samt att få ytterligare information. Om du väljer att delta bestämmer 

vi även tid och plats för när intervjun kan genomföras.  

Har du några frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av oss på nedanstående 

telefonnummer eller via e-post. 

Med vänlig hälsning 

 

Åsa Gidlund, Leg. Sjuksköterska  Rebecka Karlsson, Leg. Sjuksköterska                                

Operationssjuksköterskestudent  Operationssjuksköterskestudent                        

Tel: xxxxxx    Tel: xxxxxx                                                         

E-post: xxxxxx   E-post: xxxxxxx 

 

Handledare: Mats Sjöling, Universitetslektor Kersti Hansson, Universitetsadjunkt           

 Vetenskapligt ansvarig    E-post: xxxxxx 

 E-post: xxxxxx  

 

 



 

 

Bilaga III 

 

Intervjuguide     

 

Ålder 

Antal år i yrket 

 

Öppningsfråga: 

- Kan du berätta hur det kom sig att du ville bli operationssjuksköterska? 

 

Nyckelfrågor: 

- Vad innebär teamarbete för dig? 

- Vad är det som kan bidra till att teamarbetet i operationssalen fungerar bra? 

- Vad är det som kan göra att teamarbetet blir mindre bra? 

- Hur upplever du samarbetet med de andra yrkesgrupperna i operationssalen? 

- Hur upplever du att du kan bidra till ett väl fungerande teamarbete i 

operationssalen? 

 

Exempel på uppföljningsfrågor: 

- Kan du berätta mer? 

- Vad gjorde att du kände så? 

- Hur gör du då? 

- Kan du ge exempel? 

 


