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Sammanfattning 

 
 

Bakgrund Tidigare forskning har visat att användandet av strukturerade arbetsmetoder såsom 

WHO:s checklista för säker kirurgi har minskat skador och även dödsfall i samband med 

operationer. En välfungerande kommunikation inom operationsteamet var en annan betydelsefull 

komponent som ökat patientsäkerheten. Syfte Syftet med denna observationsstudie var att 

undersöka operationssjuksköterskans följsamhet i användandet av WHO:s modifierade checklista 

för säker kirurgi. Metod Metoden som använts var en kvantitativ deskriptiv observationsstudie och 

enbart operationssjuksköterskor observerades. Ett protokoll skapades med bestämda punkter utifrån 

WHO:s modifierade checklista där operationssjuksköterskan skulle vara delaktig. 

Observationsprotokollen ifylldes vid de totalt 20 observationer som utfördes på två olika sjukhus i 

mellersta Sverige. Resultat Följsamheten var hög beträffande kontroller av att operationsområdet 

var markerat och att operationssjuksköterskan stämde av med patienten att korrekt ingrepp var 

planerat. Beträffande punkten där operationssjuksköterskan skulle kontrollera patientens identitet 

före incision var följsamheten låg och ingen bekräftade steriliteten. Slutsats Det var varierande grad 

av följsamhet till WHO:s checklista på de båda operationsavdelningar där observationerna utfördes. 

Trots ett lågt antal utförda observationer styrkte ändå studien att det kunde göras förbättringsarbete 

för att öka följsamheten. Klinisk implikation Några förslag på förbättringar som kunde göras enligt 

artiklar i studien var månadsmöten, nyhetsbrev och kontinuerliga uppföljningar. 
 
 
 
 

Nyckelord: checklista, följsamhet, observationsstudie, operation, operationssjuksköterska. 
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                                                       Abstract 
 
 

Background Research has shown that using structured working methods like WHO:s checklist for 

safety surgery has abated damages and even death connected to surgery. A well functioning 

communication in the surgery team was another important component that increased patient safety. 

Aim The aim of this study was to explore the theatre nurses compliance in using the WHO:s 

checklist for safety surgery. Method The method of this study was a quantitative descriptive 

observational study. Only the theatre nurses were observed and a protocol was made of points from 

the WHO:s checklist of safety surgery. The protocols was used during the 20 observations that were 

performed at two different hospitals in the middle of Sweden. Result The compliance was high 

toward controls of the marking of surgery site and that the theatre nurse checked with the patient 

that the corrrect incision was planned. The compliance was low concerning the point where the 

theatre nurse should control the patient identity before incision and none of them did confirm the 

checkpoint of sterility. Conclusion There was a variation of compliance toward the WHO:s 

checklist at both the operation departments where the observations were made. Despite a low 

number of observations, this study although confirmed the needful of more improvements to 

increase the compliance. Clinical significance Some suggestions of improvements that can be 

made according to the articles in this study were monthly meetings, news letters och continuous 

follow-up. 
 
 
 

Keywords: checklist, compliance, observational study, surgery, theatre nurse 
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Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen innebär begreppet patientsäkerhet följande: ”Patientsäkerhet handlar ytterst 

om skydd mot vårdskada. En vårdskada är enligt patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av 

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” 

(Socialstyrelsen, 2015). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet att ge vård på lika 

villkor till alla, främja hälsa och all vård ska ges med respekt för den enskilda människans värdighet 

och alla människors lika värde. Enligt lagen, kap 6 (2015), innebär kraven på hälso- och sjukvården 

att en god hygienisk standard ska hållas, patientens behov av trygghet i vård och behandling ska 

tillgodoses samt att främjandet av den goda kontakten mellan patient och personal byggs på respekt 

för patientens integritet och självbestämmande.  

 

WHO presenterade år 2009 en checklista (bilaga 1) för säker kirurgi ”Safe surgery saves lives” som 

utformats av en internationell grupp specialister. Gruppen utgjordes av kirurger, anestesiologer, 

operationssjuksköterskor, patienter samt övrig personal. Enligt Safesurg (2009) var målet med 

checklistan att öka säkerheten hos patienter som genomgår kirurgi. Checklistan är till för att hjälpa 

operationsteamet att minimera risker genom att tillämpa vissa specifika säkerhetsåtgärder.  

”Checklistan är inte avsedd att vara heltäckande. Tillägg och modifieringar för att anpassa den till 

lokala rutiner uppmuntras” (Bruksanvisning för checklista för säkerhet vid operationer, 2009). 

I en artikel av Haynes et al. (2009) skrev de att uppskattningsvis 234 miljoner operationer utförs 

årligen runt om i världen och dessa utförs både i industriländer, utvecklingsländer, i städer samt på 

landsbygden. Komplikationer efter kirurgi är vanligt förekommande och i många fall möjligt att 

förebygga och de skrev även att före checklistans introduktion var mortaliteten 1,5 % och efter 

införandet sjönk den till 0,8%, dessutom minskade komplikationerna hos de inneliggande 

patienterna som genomgått kirurgi från 11% till 7%. 

 

Via "NYSAM - Nyckeltal för samverkan inom hälso- och sjukvården" har det gjorts en bedömning 

att cirka 65 operationer utförs per 1000 invånare och år i Sverige, alltså cirka  

600 000 ingrepp årligen (Riksföreningen för operationssjukvård, 2015). Vårdrelaterade infektioner 

(VRI) orsakar mycket lidande och stora kostnader och utgör cirka 35 % av alla vårdrelaterade 

skador i Sverige de senaste åren. Andra exempel på vårdrelaterade skador kan vara trycksår samt 

skador efter kirurgi. De allra flesta (uppskattningsvis över 85 %) har uppstått till följd av endogen 

smitta, det vill säga patientens egna mikroorganismer har passerat genom hudens skyddsbarriärer. I 

http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet
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Sverige år 2013 kostade VRI 6,5 miljarder kronor och studier har gjorts där de visat på att 20-30 % 

skulle kunnat förebyggas (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). Lepänluoma, Takala, 

Kotkansalo, Rahi & Ikonen (2014) visar i en studie att efter införandet av WHO:s checklista 

minskade sårkomplikationerna från 19 till 8 % och oplanerade omoperationer minskade från 25 till 

10 %. 

 

Patientförsäkring (2015) beskriver att checklistan för säker kirurgi innebär att personalen på 

sjukhusens operationsavdelningar följer ett strukturerat arbetsdokument som är uppdelat i tre faser. 

Den första fasen, ´förberedelse´, innebär att före anestesin inleds ska kontroller utföras av patientens 

identitet, markering av operationsområde, bedömning av eventuell risk för hypotermi och blödning 

med mera. I den andra fasen som sker före incision, ´timeout´, ska bland annat sterilitet bekräftas, 

hela teamet presentera sig och om patienten är rätt positionerad. Den tredje fasen ´avslutning´, görs 

innan patienten lämnar operationssalen och då bekräftas att antalet torkar, instrument och nålar 

stämmer, vilken typ av ingrepp som gjorts, korrekt hantering av eventuella preparat samt om det 

finns något att ta lärdom av. I en studie gjord på två sjukhus i Sverige har ”timeout” implementerats 

för att öka patientsäkerheten. En uppföljning gjordes med hjälp av ett frågeformulär bland 

personalen ett år senare där nittio procent av personalen ansåg att införandet av checklistan ökade 

patientsäkerheten. Personalen menade att kontroll av identifikation, planerat ingrepp och markering 

av incision, information om smittsamma sjukdomar och allergier var viktigt före ingreppets början 

(Nilsson, Lindberget, Gupta & Vegfors, 2007).  

 

Många studier visar på att kommunikation är en viktig del i patientsäkerheten och en utförd i 

Finland påvisar att användandet av WHO:s checklista förbättrat operationslagets medvetenhet 

angående patientens säkerhet, ingreppet och förväntade risker samt att kommunikationen i 

operationslaget blev förbättrad och risken för missuppfattningar minskade (Takala et al., 2011). 

Lingard et al. (2008) har gjort en studie för att bedöma om strukturerade genomgångar i team 

förbättrar kommunikationen inne i operationssalen. Studien innefattade kirurger, 

operationssjuksköterskor samt anestesiologer; kirurger och anestesiologer utgjordes av både 

specialister och de under utbildning. Resultatet av studien visade på att en checklista som inkluderar 

de olika professionerna minskar antalet kommunikationsbrister och gynnar en förebyggande 

samarbetsvillig kommunikation. Socialstyrelsen har en modell för säker kommunikation och 

informationsöverföring, där bland annat SBAR ingår. SBAR är en strukturerad metod att förmedla 

information för att minska risken för missförstånd där S står för Situation, B för Bakgrund, A för 
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Aktuellt tillstånd och R för Rekommendation. Tillfällen där SBAR kan vara ett lämpligt hjälpmedel 

är bland annat vid intagning på operationssal, direkt före incisionsstart samt under kirurgiskt arbete.  

 

WSPEs, Wrong-side/wrong-site, wrong-procedure and wrong-patient adverse events, är förödande  

och frekvensen inte fastställd. Seiden & Barach (2006) påvisar i sin studie att det verkar    

vara mer vanligt än både vårdutförare och patienter uppfattat. De påtalar också att ett förebyggande 

kräver ny och innovativ teknik, händelserapporter samt lärande från tidigare framgångsrika 

säkerhetskoncept. CRM (Crisis Resource Management) är ett koncept som infördes inom flyget och 

som visat sig framgångsrikt även inom andra områden (Rall & Dieckmann, 2005). Målet med CRM 

är att koordinera, tillvarata och tillämpa alla tillgängliga resurser, inom vården är tanken att detta 

ska  leda till att optimera patientens säkerhet och resultat. I resurser inkluderas alla involverade 

personer inklusive deras förmågor, skicklighet och attityder likväl som deras begränsningar och 

tillgången till nödvändigt material. Att arbeta inom multiprofessionella team kräver samarbete och 

kommunikation som inte ingår i utbildningarna och upp till 70 % av alla fel som görs kan härledas 

till mänskliga faktorn. Ett sätt att minska fel som orsakats på grund av mänskliga faktorn är CRM. 

CRM startar före krisen och bygger på att alla principerna (finns 15 nyckelpunkter) som kan hjälpa 

till att handlägga en akut kris också kan hjälpa till att undvika krisen från början. CRM handlar om 

att upptäcka fel så snart som möjligt och att minimera de negativa följderna hos de fel som redan 

uppstått (Rall & Dieckmann, 2005). 

 

Porter, Narimasu, Mulroy & Koehler (2014) visar i en artikel att användandet av checklistan med 

timeout, det vill säga en genomgång före ingreppet, har visat en förbättring av samarbetet i 

operationslaget och det har resulterat i att kommunikationen har förbättrats, minskat på avbrott och 

förseningar, mindre komplikationer samt risker för fel ingrepp minimerats. Komplikationerna 

minskar även vid akuta ingrepp. Att utforma checklistan där varje medlem av operationslaget är 

delaktig ger en ökad följsamhet samt förbättrar samarbetet och kulturen i operationslaget. Resultatet 

i studien visade att implementering av checklistan, det vill säga fullföljandet av innehållet, där alla 

var delaktig istället för att checklistan leddes av operatören enbart, ökade följsamheten från 54 % 

till 97 %. En svensk studie gällande följsamheten till den modifierade checklistan visar att vissa 

punkter efterlevs väl, till exempel patientens identitet, planerat ingrepp samt eventuell 

antibiotikabehandling. Däremot var det låg följsamhet till incisionsplats, operationssjuksköterskans 

genomgång och eventuell bildinformation (Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman & Larsson, 

2013). 
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För legitimerade sjuksköterskor finns en kompetensbeskrivning utformad av Socialstyrelsen. 

Avsikten med denna är att ” tydliggöra sjuksköterskans profession och yrkesutövning och därmed 

bidra till att ge patienten en god och säker vård” (Socialstyrelsen, 2005). Tidigare fanns även en 

specifik kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård, men sedan  

2001 blev specialistsjuksköterskeexamen införd i högskoleförordningen (1993:100, Seorna). 

Därefter utgör den tidigare beskrivna kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

grunden även för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård. Några av     

huvudpunkterna i kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är 

att understödja en bra och säker perioperativ omvårdnad, lyfta fram den unika yrkeskompetensen 

samt ansvaret för att utveckla omvårdnaden (Seorna, 2015). Perioperativ omvårdnad innebär den 

vård som operationssjuksköterskan bedriver i samband med patientens operation, både före, under 

och efter operationen (Dåvoy, Eide & Hansen, 2012). Enligt kompetensbeskrivningen krävs 

kunskap om evidens, kvalitets-och ansvarssystem, beprövad erfarenhet samt best praxis. Den 

perioperativa vården ska bedrivas personcentrerat och innebär bland annat att bevara patientens 

integritet, värdighet och autonomi. Operationssjuksköterskan har ansvar för att säkerställa sterilitet, 

fastställa patientens identitet, ingrepp och att markering gjorts där ingreppet ska ske. Det ingår även 

att förebygga vårdrelaterade skador, organisera och planera arbetet. Ytterligare arbetsuppgifter som 

åligger en operationssjuksköterska är att informera, kommunicera samt stödja de som behöver hjälp 

med kommunikationen.  Arbetet i operationssalen utförs i team och genom att ta tillvara på teamets 

alla olika specialistkompetenser blir det en god kvalité på genomförandet. Genom operations- 

sjuksköterskans särskilda kunskaper inom perioperativ omvårdnad understödjer hen till utgången av 

vården (Seorna, 2015).  

 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Hendersons definition av omvårdnad är ”Sjuksköterskans speciella 

arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar 

hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död), det vill säga de åtgärder individen själv skulle utföra 

om han/hon hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift ska utföras på ett sätt 

som hjälper individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende” (Gustin & Lindwall, 2012, 

s111).  Hendersons teori innefattar fjorton omvårdnadskomponenter som beskriver hur 

sjuksköterskan ska hjälpa patienten och för en operationssjuksköterska är det några komponenter 

som är särskilt viktiga att arbeta utifrån. Dessa komponenter beskriver vikten av att hålla 

kroppstemperaturen inom normala gränser, lämplig kroppsställning, renlighet och att skydda huden 
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samt utrymme för att förmedla önskemål, känslor och behov. De beskriver också att det är viktigt 

att patienten kan utöva sin religion samt att undvika faror i omgivningen, till exempel smitta och 

infektioner (Gustin & Lindwall, 2012).   

 

Alfredsdottir och Bjornsdottir (2014) skriver i sin artikel om aktiva och latenta misstag. Aktiva 

misstag beskrivs som de som utförs av deltagande personal med omedelbara effekter och latenta 

misstag beror på dåliga beslut gällande personal, arbetsmiljö och underhåll av teknisk apparatur. En 

annan studie visar på att problem med teknisk utrustning vid till exempel laparoskopier är vanligt 

och det leder till fördröjningar i operationsschemat. Den komplexa utrustningen kräver mer av alla i 

operationssalen och införandet av WHO:s checklista kan förbättra patientsäkerheten och 

tidsfördröjningarna i operationssalen minskade med nästan 50 % efter införandet av checklistan 

(Romain et al., 2012). I ”Uppdukat” (2014) skrivs att i Japan är det inte operationssjuksköterskan 

som assisterar vid endoskopier, utan särskilda tekniker. Dessa tekniker har tre års utbildning för att 

bli endoskopitekniker och dessutom är det de som ansvarar för skötseln och omhändertagandet av 

den medicintekniska apparaturen. I Sverige går operationssjuksköterskor en ettårig 

specialistutbildning som förutom operationsmetodik och omvårdnad även innefattar att lära sig att 

assistera vid olika endoskopier.  Alfredsdottir och Bjornsdottir (2014) skriver också om att hot mot 

patientsäkerheten är bland annat hög arbetsbelastning, arbetsmiljön, koncentrationssvårigheter, 

utmattning, brist på kontroll över situationen, brist på personal samt oklara förväntningar på 

personalen och i deras diskussion tog de upp att dessa latenta misstag kan senare leda till aktiva 

misstag. Det beskrivs också att misstagen kunde bero på att anledningen var ignorans, brist på 

erfarenhet, stress och distraktioner. En annan oro som diskuterades var att det ska produceras mer, 

det vill säga ökat antal operationer för att minska köerna. Operationssjuksköterskorna beskrev detta 

som att det förväntas att det ska göras mer på kortare tid; operationsscheman är snäva och 

produktionen måste hela tiden fortgå oavsett kostnaderna och tidsutrymme. De menade också att 

förberedelserna mellan operationerna minskar då det är det enda som går att dra in på. En 

förberedelse som då kunde komma att bli eftersatt var följsamheten till WHO:s modifierade 

checklista.                                 
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Problemformulering 

 

Tidigare studier från WHO har påvisat att genom att använda checklistan för säker kirurgi kan stora 

förbättringar göras som har minskat postoperativa infektioner och dödsfall. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen på operationsavdelningarna vid två olika sjukhus där cirka 5500 

respektive 8400 operationer utförs per år, uppmärksammades att checklistan inte alltid användes 

fullt ut och därför valdes det att göra en observationsstudie för att undersöka 

operationssjuksköterskans roll i processen.  

 

 

 

      Syfte 

 

Syftet med denna observationsstudie var att undersöka operationssjuksköterskans följsamhet vid 

användandet av WHO:s modifierade checklista för säker kirurgi.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

       

              

 

 



11 
 

Metod 

Design  

Detta arbete är en kvantitativ observationsstudie med deskriptiv design (Henricson, 2012, s 116) då 

det överensstämde med syftet.  

Urval 

Observationerna utfördes på operationsavdelningarna på två sjukhus i mellersta Sverige. Urvalet 

gjordes strategiskt där bara operationssjuksköterskor inkluderades som givit sitt samtycke till att 

medverka, då det var den specifika yrkeskategorin som önskades observeras. De operationer som 

exkluderades var de med extra hög infektionsrisk, till exempel insättande av protes samt de med 

beräknad operationstid över två timmar.   

Kontext 

Alla observationer gjordes i standardutrustade operationssalar, det vill säga en sal med ett 

operationsbord, genomräckningsskåp, anestesiutrustning, flera bord för hantering av sterila 

instrument samt skåp för förvaring av förbrukningsmaterial. Alla operationssalar hade ett exemplar 

av WHO:S checklista uppsatt på en vägg. Observatörens placering vid observationerna där de 

egenhändigt konstruerade protokollen (bilaga 5) ifylldes, var så att inte arbetet i salen blev påverkat. 

Minimum av personal inne i operationssalen var operatör, operationssjuksköterska, undersköterska 

samt anestesipersonal.  

Genomförande 

Efter tillstånd från verksamhetscheferna informerades operationssjuksköterskorna muntligt och 

skriftligt. Inför varje operation som var önskvärd att observeras, tillfrågades den berörda 

operationssjuksköterskan om hen accepterade att ingå i studien. I denna icke-experimentella studie 

utsätts inte deltagarna för någon intervention eller liknande utan de observeras enbart (Henricson, 

2012, s 117). 

Datainsamlingsmetod 

En kvantitativ studiedesign innebär att någon form av observationer eller strukturerade mätningar 

görs och de data som samlats in kan presenteras i någon form av siffror (Henricson, 2012, s 116). 

Ett protokoll skapades med bestämda observationspunkter utifrån WHO:s modifierade checklista, 

där operationssjuksköterskan ska vara delaktig. Observationsprotokollen från sjukhus ett och två 

renskrevs och sammanställdes.  

Databearbetning 

Sammanställningar av observationsprotokollens data har bearbetats i Microsoft Excel Office 

version 2007. Resultatet presenteras i antal observationer samt frekvenser i tabell och di 
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Etiska aspekter 

Forskningsetik kan ses som de etiska överväganden som görs i samband med ett vetenskapligt 

arbete. De förutsätter både kunnande att reflektera över vilka värderingar och värden som de egna 

handlingarna, orden och tankarna framställer liksom kunnande att tillämpa etiska principer i 

oförutsedda situationer (Henricson, 2012, s.70 ). Det finns lagar och principer som rör etik, Lag om 

etikprövning av forskning som rör människor” (2003) och Personuppgiftslagen (1998:204) och 

deras syfte är att ”skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning”. 

Lagen säger också att det bara är acceptabelt med forskning som kan göras med respekt för 

människan samt att ”hänsyn ska visas till mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, hälsa, 

säkerhet och personlig integritet” (Henricson, 2012, s 71). 

 

Denna observationsstudie har utförts utifrån den etiska principen om att deltagarnas frihet och 

självbestämmande blir skyddat genom informerat samtycke. Ett informerat samtycke kräver att 

deltagarna får information om arbetet, är kapabla att förstå informationen och att det är ett frivilligt 

val samt att det när som helst går att avbryta sin medverkan utan att uppge något skäl (Henricson, 

2012, s 83). Det är enbart operationssjuksköterskor som observerats och deltagarna i denna studie 

har före observationerna fått både muntlig och skriftlig information och därefter bekräftat sin 

medverkan genom att skiva på ett dokument gällande informerat samtycke (bilaga 4). Dokumentet 

har utformats i enlighet med det etikprövningslagen kräver att forskningspersonen skall informeras 

om vid informerat samtycke såsom planen för forskningen och syftet, vilken metod som kommer att 

användas, eventuella risker och följder, vilka som är forskningshuvudmän samt att deltagande är 

frivilligt och att medverkandet kan avbrytas när som helst (Codex, 2015). Ingen ansökan för etisk 

prövning har gjorts, då det inte var nödvändigt för denna studie. 

 

Studien har även uppfyllt kravet på konfidentialitet, det vill säga att inga känsliga uppgifter har röjts 

till obehöriga och ingen kan via redovisade fakta identifiera vilka som deltagit (Henricson, 2012, s 

86-87). 
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Resultat _ 

Totalt utfördes tjugo observationer, de båda observatörerna utförde tio vardera vid de två 

inkluderade sjukhusens operationsavdelningar och totalt tretton operationssjuksköterskor ingick i 

studien. Observationerna utfördes i tre dagar under vecka sex och sju år 2015. Alla resultat finns 

redovisat i bilaga 6a + b (tabell 1 + tabellförtydligande). Några av observationspunkterna redovisas 

i diagram, figur I-III. 

 

Operationsområde markerat 

Bekräftelse att operationsområdet var markerat utfördes vid samtliga operationer då det var 

tillämpbart, i fjorton fall av tjugo. De övriga sex operationerna var av sådan art att det inte var 

möjligt att göra en markering av operationsområdet, till exempel gynekologiska och 

öronoperationer. 

 

Presentation 

I timeoutfasen presenterade personalen sig inte alls i åtta fall av tjugo, i fyra fall skedde 

presentationen med namn och i åtta fall med yrkesrollen, se figur I. 

      

             

  

 

 

Figur I. Visar antal gånger presentation utförts med namn, yrkesroll har eller inte alls; redovisat per 
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sjukhus och totalt.            

              

 Patientidentitet och timeout-identitet 

I förberedelsefasen kontrollerades patientens identitet av operationssjuksköterskan i fem fall av 

tjugo och i samband med timeoutfasen kontrollerades den i arton fall av tjugo – se figur II. 

 

      

Figur II.  

Visar patientidentitetskontroll utförd före timeoutfasen av operationssjuksköterskan muntligen, 

genom att titta på patientens id-band eller en kombination av båda. Vid timeout bekräftades 

patientens identitet före incisionsstart.  

 

Operationsinformation, uppläggning och specialutrustning 

Operationssjuksköterskan kontrollerade med nitton av tjugo patienter att de visste vilket ingrepp 

som skulle utföras. I sju fall av tjugo bekräftades att patienten var korrekt upplagd inför den 

planerade operationen och vid nio av de tjugo observationerna togs specialutrustning fram före 

incisionsstart.  

 

                  

Sterilitet och planerad operation 

I timeoutfasen bekräftade ingen operationssjuksköterska punkten på checklistan som gällde 

steriliteten, men sjutton stycken av tjugo bekräftade det planerade ingreppet.  
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Instrument, torkar och nålar 

Efter operationens slut sa elva operationssjuksköterskor att instrumenten stämde, nio att torkar 

stämde och åtta att nålar stämde – se figur III. 

 

 

 

Figur III. 

Visar antalet gånger operationssjuksköterskan sa att instrument, torkar och nålar stämde efter att  

operationen avslutats. 

 

Preparathantering 

I nio fall av tjugo blev det aktuellt med hantering av bortopererade preparat och detta skedde i 

enlighet med gällande rutiner på operationsavdelningen. 

 

Huvudpunkter för postoperativa omhändertagandet och något som uppstått att ta lärdom av 

Fjorton gånger av tjugo var operationssjuksköterskan delaktig i det postoperativa 

omhändertagandet, vanligast förekommande var att de diskuterade med operatören om vilken typ av 

förband som skulle anbringas på operationssåret. I samband med två operationsavslut diskuterades 

uppkomna problem som kunde tas lärdom av inför kommande operationer. 
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Metoddiskussion 

 

Avsikten med detta arbete var ursprungligen att undersöka kommunikationen vid operationer, men 

då ämnet blev för ospecifikt för yrkeskategorin operationssjuksköterskor, valdes istället att skriva 

om operationssjuksköterskans följsamhet vid användandet av WHO:s checklista. Då intentionen var 

att undersöka operationssjuksköterskans följsamhet, föll valet på att göra en observationsstudie av 

kvantitativ deskriptiv design (Henricson, 2012, s 116). En observationsstudie är en studie där 

forskaren inte har för avsikt att påverka en insats, utan bara observera vad som sker. Det finns högre 

risk för bias vid observationsstudier än vid experimentella studier (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Observationerna utfördes på operationsavdelningen på två olika sjukhus i olika landsting, totalt 

tjugo operationer observerades. Med WHO:s modifierade checklistor till grund, konstruerades ett 

protokoll (bilaga 5) som användes vid observationerna. Då protokollet till observationsstudierna 

utformades, uppmärksammades flertalet skillnader i de lokala modifieringarna i WHO:s checklistor 

hos sjukhus ett och två (bilaga 2 och 3). I förberedelsefasen, sjukhus ett stod det under punkten: 

Patienten har bekräftat följande: ”informerad om och införstådd med operation” och sjukhus två 

hade formuleringen ”informerad om och samtycker till operation”. Listorna skiljde sig också åt 

under punkten om blodförlust, sjukhus ett: ”Finns det stor risk för stor blodförlust? Blodgruppering 

och bastest finns” och hos sjukhus två stod det : Risk för >500ml blodförlust (7ml/kg för barn)? 

Sjukhus ett formulerar att operatör, operationssjuksköterska/undersköterska 

anestesisjuksköterska/läkare muntligen ska bekräfta patientens id, planerad operation samt plats för 

incision. Sjukhus två inkluderar inte undersköterskan, utan stod ”Operationssjuksköterskans 

bedömning: Har sterilitet bekräftats? Finns några problem med utrustning eller annat? Är patienten 

korrekt upplagd?” (operatör och narkospersonal nämns vid de punkter som de berörs av). 

Ytterligare en skillnad i listorna var frågan ”Visas nödvändiga röntgenbilder?” hos sjukhus ett och 

frågan formulerades ”Visas nödvändig bildinformation?” hos sjukhus två. Avslutningsfasen var så 

gott som lika, men sjukhus två hade lagt till ”(eller ej tillämpligt)” efter punkten ”Att instrument, 

torkar och nålar stämmer”. Den största skillnaden mellan listorna var att sjukhus två hade för varje 

fas en punkt om vem som skulle vara ansvarig för initiering och dokumentation. Ansvarig för både 

initiering och dokumentation i förberedelsefasen är narkossjuksköterska, i timeoutfasen ska 

operationssjuksköterska initiera och dokumentationen göras av checklisteansvarig samt 

avslutningen ska initieras av operatören och dokumenteras av checklisteansvarig. Dock framgår inte 

någonstans vem som ska vara checklisteansvarig.  
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Ett protokoll utformades med punkter som fanns med på båda checklistorna och de utvalda 

punkterna är sådana där operationssjuksköterskorna ska vara delaktiga. Sedan togs kontakt med 

respektive enhetschef och verksamhetschef för muntligt samt skriftligt godkännande. Därefter 

utformades ett samtyckesdokument (bilaga 4) och berörd personal informerades muntligen och 

skriftligen. De tio observationerna på vardera sjukhus utfördes under tre dagar av författarna var för 

sig. Restriktioner för observationer gjordes på sjukhus två där det inte ansågs lämpligt att närvara 

vid ortopediska operationer på grund av förhöjd infektionsrisk, men på sjukhus ett fanns inga 

restriktioner. 

 

En styrka med studien är att författarna inte tidigare arbetat på observationsplatserna och därmed 

inte heller haft några tidigare nära relationer till de som observerats. Svagheter med studien är att på 

grund av tidsbegränsning, har inte så stort antal observationer kunnat utförts. Genom det låga 

antalet gjorda observationer är det inte heller möjligt att generalisera resultatet till andra situationer 

eller kontext (Henricson, 2012, s 475). 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka operationssjuksköterskans följsamhet vid användandet 

av WHO:s checklista för säker kirurgi och resultatet grundar sig på de observationer som utfördes 

på två olika operationsavdelningar.  

 

Resultatet av observationerna visade att sjuttio procent av operationssjuksköterskorna inspekterade 

att operationsområdet var markerat före tvätt och resterande var ej tillämpbart att markera, såsom 

vid gynekologiska och öronoperationer. Presentationen var av väldigt varierande grad; i tjugo 

procent skedde presentationen endast med namn, i fyrtio med yrkesrollen och i hela fyrtio procent 

skedde ingen som helst presentation i timeouten. I några fall där ingen presentation gjordes fälldes 

kommentaren ”alla känner varandra”, men i några fall skedde ingen presentation trots att operatören 

och anestesisjuksköterskan aldrig tidigare hade jobbat med varandra. Vikten av att alla presenterar 

sig med yrkesroll är att om en akut situation uppstår, måste teamet veta vem som har vilken 

kompetens, så inga oklarheter eller missförstånd sker. En artikel av Carney, West, Neily, Mills & 

Bagian (2010) har gjort en studie om upplevelser av kommunikation och samarbete mellan 

deltagare i operationslag, liksom tidigare forskning visar även denna studie att kommunikationen 

förbättras av att ha en checklista. Kirurgerna ansåg att kommunikationen var bra mellan dem och 

operationssjuksköterskorna, men operationssjuksköterskorna ansåg inte att kommunikationen var så 

bra. Studiens författare menade att en orsak som det kan bero på är att det fortfarande existerar 

hierarki inom kirurgisektionen som gör att operationssjuksköterskor inte vågar säga emot 

operatören. I en annan studie där nyutexaminerade operationssjuksköterskor intervjuades (Eriksson, 

2013) framkom att att det kollegiala stödet ansågs mycket viktigt och att känna att det fanns en 

dialog där operatörerna uppmärksammades på att de var nya och under upplärning, då ökade 

acceptansen hos operatören och i och med det skapades även ett lugn för den nyutexaminerade 

operationssjuksköterskan. I studien av Carney et al. (2010) påvisades även att preoperativ 

genomgång har visats vara en orsak till att kommunikation och samarbete förbättras inom 

operationslaget. De sjukhus som ingick i denna studie genomförde före anestesin en preoperativ 

förberedelse där patienten kunde vara med i diskussionen. Denna procedur strävade även efter att 

skapa attityder och beteenden som ska resultera i bättre teamwork och högre patientsäkerhet.  

 

 Endast i ett fall diskuterades inte det planerade ingreppet med patienten, men det var en minderårig 

patient (med medföljande förälder). Kommentar om uppläggning gjordes i totalt trettiofem procent 

av fallen och specialutrustning plockades fram eller diskuterades i förväg vid fyrtiofem procent av 
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observationerna. De flesta operationerna vid observationerna var vanligt förekommande med 

standarduppläggningar, de fallen där patienten var kraftigt överviktig eller där det var ett planerat 

ingrepp som inte var så vanligt, diskuterades och planerades uppläggningen extra noga.   

      

I bara tjugofem procent av fallen kontrollerade operationssjuksköterskan själv patientens identitet 

endera genom att fråga patienten, titta på id-bandet eller en kombination av dessa. Även om de 

övriga sjuttiofem procenten av operationssjuksköterskorna inte personligen kontrollerade patientens  

identitet markerade de i patientjournalen att det var gjort, vilket kan anses vara ett hot mot 

patientsäkerheten. Dock så ska alltid anestesipersonalen utföra en kontroll av patientens identitet i 

samband med att de tar emot patienten i operationssalen och många operationssjuksköterskor verkar 

förlita sig på detta. Om inte kontroll görs att patientens identitet stämmer med id-bandet på armen, 

kan inte heller operationssjuksköterskan vara säker på att patienten fått rätt id-band.  

 

I en studie av Alfredsdottir och Bjorndottir (2008) ombeds operationssjuksköterskan att beskriva 

vad som upplevs vara betydande för deras bidrag till en säker vård för patienterna, det som främst 

framkom var deras delaktighet av förbättrandet av patientsäkerheten. Något annat som också 

framkom var att det är viktigt att ge en personcentrerad vård så att patientsäkerheten och positivt 

resultat av operationen nås. Studiedeltagarna beskrev att det som karakteriserade deras vård var att 

patienter som genomgår kirurgi är utsatta och måste därför bli omhändertagen av professionell 

personal och vården ska även vara förebyggande. Alla operationssjuksköterskor som deltog i 

studien beskrev att de kände ett ansvar för patientens välmående, deras arbete var att beskydda de 

hjälplösa och utsatta samt att förebyggande åtgärder var en viktig del för patientsäkerheten. Allt 

som dessa operationssjuksköterskor beskrev är förenligt med Hendersons grundläggande principer 

för ”patientvårdande verksamhet i samband med en operation”. Hendersons komponenter ”Att 

hjälpa patienten inta lämplig kroppsställning när han går, sitter eller ligger samt att växla ställning”, 

”Att hjälpa patienten hålla kroppstemperaturen”, ”Att hjälpa patienten hålla sig ren och välvårdad 

samt att skydda huden” och ”Att hjälpa patienten med att meddela sig med andra och ge uttryck för 

sina önskemål och känslor” är alltid viktigt för en operationssjuksköterska att tänka på vid 

omhändertagandet av patienten (Gustin & Lindwall, 2012). 

 

I timeoutfasen nämndes patientens identitet i nittio procent av fallen och planerat ingrepp i åttiofem, 

men ingen sa något om bekräftad sterilitet. Observationsupplevelsen kring steriliteten var att så fort 

något blev osterilt åtgärdades detta, till exempel med en lösärm och därför var det ingen som 



20 
 

uttalade att steriliteten var bekräftad, då det var en självklarhet för operationssjuksköterskorna. I 

avslutningsfasen var det femtiofem procent som sa instrumenten stämmer, fyrtiofem att torkar 

stämmer och fyrtio procent att nålar stämmer. De operationssjuksköterskor som sa att nålar 

stämmer, sa även att instrument och torkar stämmer. Det var femton procent som bara 

kommenterade att instrumenten stämde och tio procent som sa att instrument och torkar stämmer, 

men inget om eventuella nålar. De allra flesta operationssjuksköterskor räknar alltid instrument, 

torkar och nålar noggrant, men uttalar det sällan högt. En operationssjuksköterska sa att hen bara 

kommenterade detta ”ifall något inte stämde eller var trasigt” och en annan sa att hen alltid, oavsett 

ingrepp, alltid kommenterade ”instrument, torkar, nålar stämmer” för att ha det som en väl 

inarbetad rutin och därmed minimera risken att missa detta viktiga moment. I en artikel (Ward & 

Harrison, 2014) beskrivs hur patientsäkerheten riskerades på grund av att checklistan inte användes 

konsekvent samt att uppföljningen var ineffektiv. För att förbättra patientsäkerheten och 

patienternas tillit till kirurgisk sjukvård sågs vikten av att konsekvent följa WHO:s checklista där 

personalens engagemang och kommunikation var centrala delar till att nå framgång. Trots högre 

risk för bias vid observationsstudier än vid experimentella studier (Socialstyrelsen.se), har detta inte 

upplevts i denna observationsstudie. Upplevelsen var istället att operationssjuksköterskorna utförde 

sitt arbete precis som vanligt utan att bli påverkade av observationerna. 

 

I de fyrtiofem procent av fallen där preparathantering var aktuellt tog undersköterskan om 

preparatet efter att operatören inspekterat och undersökt färdigt och placerade dem i namnförsedda 

burkar. Efter operationens slut tog operationssjuksköterskan hand om preparatet, kontrollerade att 

det fanns korrekt ifyllda tillhörande remisser och såg sedan till att de skickades för analys. 

Beträffande huvudpunkter för det postoperativa omhändertagandet togs det upp i sjuttio procent av 

fallen, de flesta innebar en diskussion mellan operatören och operationssjuksköterskan om vilken 

typ av förband som skulle användas och eventuell smärtlindring i samband med operationens avslut. 

Vid ett tillfälle uppstod problem med utrustningen och operatören påtalade både i anslutning till 

händelsen och vid operationens avslut vad som kan göras för att försöka undvika att det händer igen 

och vid ett annat tillfälle påtalade operatören (egentligen riktat till undersköterskan) vikten av att 

före operationens slut plocka fram både förband och lindor samtidigt då de hör ihop vid den typen 

av ingrepp. En anledning till att i bara tio procent av fallen kommenteras att något kan förbättras, 

kan vara att mentaliteten är att operatören ska säga till om detta. En studie av Elmberg och Käller 

(2011) kommer fram till att operationssjuksköterskor uppskattar kvaliteten på samarbetet högre med 

andra operationssjuksköterskor än med kirurger, liksom kirurgerna också skattade samarbetet med 
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andra kirurger högre än med operationssjuksköterskor. En annan skillnad i uppfattningarna om 

samarbete gällde vem som bär ansvaret för samordnande, här ansåg kirurgerna att läkaren bär det 

ansvaret, men operationssjuksköterskorna höll inte med om detta. I artikeln av Ward & Harrison 

(2014) skrivs det att målet är att få alla i operationssalen delaktiga genom att använda WHO:s 

checklista konsekvent och att hierarkin kan upplösas genom tankesättet ”we´re all in this together” 

där alla har rätt att förmedla eventuell oro över patienten.  

 

I en studie av Putnam et al. (2014) beskrivs att WHO:s modifierade checklista används på mer än 

4000 sjukhus runtom i världen, men undersökningar visar att följsamheten inte är tillfredsställande, 

till och med den positiva effekten av att använda checklistan kan försvinna. Det har gjorts en 

uppföljning på ett sjukhus i USA ett år efter implementering av checklistan som visade 30 % 

följsamhet. Orsaken till den låga följsamheten berodde på dålig förståelse av vilken roll personalen i 

operationslaget hade när det gällde patientsäkerheten och för att åtgärda den låga följsamheten 

upprättades en strategi hur checklistan skulle användas bättre. En multifasetterad stegvis 

implementering av checklistan påbörjades som grundades på proaktivt ledarskap, engagemang från 

berörda och effektiv kommunikation. Genom utbildningar där tonvikten låg på säkerheten för 

patienten ändrades uppfattningar och beteende hos personalen, vilket ökade följsamheten till 

checklistan från 30 % till 96 % under en tvåårsperiod (Putnam et al, 2014).   

   

En annan studie visar på att problem med teknisk utrustning vid till exempel laparoskopier är 

vanligt och det leder till fördröjningar i operationsschemat. Den komplexa utrustningen kräver mer 

av alla i operationssalen och införandet av WHO:s checklista kan förbättra patientsäkerheten och 

tidsfördröjningarna i operationssalen minskade med nästan 50 % efter införandet av checklistan 

(Romain, Chemaly, Meyer, Brigand, Steinmetz & Rohret, 2012). I ”Uppdukat” (2014) skrivs att i 

Japan är det inte operationssjuksköterskan som assisterar vid endoskopier, utan särskilda tekniker. 

Teknikerna har tre års utbildning för att bli endoskopitekniker och dessutom är det de som ansvarar 

för skötseln och omhändertagandet av den medicintekniska apparaturen. I Sverige går 

operationssjuksköterskor en ettårig specialistutbildning som förutom operationsmetodik och 

omvårdnad även innefattar att lära sig att assistera vid olika endoskopier.     

   

 

I en studie av Norman (2012) gjordes en utvärdering av WHO:S checklista vid operation, resultatet 

av denna var att följsamheten till checklistan var högre vid planerade ingrepp än vid akuta, 75% 
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upplevde att checklistan ökade patientsäkerheten och 50% instämde till fullo att den även förbättrar 

teamarbetet. Även oklarheter kom fram beträffande vem som ska vara ansvarig för genomförandet 

av checklistan, 55 % ansåg detta vara oklart. Vid observationsstudierna som låg till grund för detta 

arbete sågs en hel del lokala skillnader i WHO:s checklistor. Dessa skillnader utgjorde ingen 

påverkan på resultatet då de i sig inte påverkade operationssjuksköterskans delaktighet förutom 

punkten på sjukhus två där det stod att operationssjuksköterskan är den som ska initiera timeout.   

 

             

             

      Slutsats 

Resultatet i denna studie visar på att operationssjuksköterskans följsamhet vid användandet av 

WHO:s modifierade checklista var av väldigt varierande grad vid de utförda observationerna, vissa 

punkter följdes noggrant och någon punkt inte alls och därmed var det ingen operations-

sjuksköterska som följde checklistan till 100%. Trots att resultatet på grund av lågt antal 

observationer inte är möjligt att generalisera, styrks det ändå av tidigare forskning som visat låg 

följsamhet. Då tidigare forskning även visat på  att hög följsamhet till WHO:s checklista kan öka 

patientsäkerheten, skulle det vara av intresse att forska vidare inom detta område med ett större 

antal observationer.   

 

 

Klinisk implikation 

 

Den här studien, liksom tidigare forskning, har visat att låg följsamhet till WHO:s modifierade 

checklista leder till försämrad patientsäkerhet och därmed behövs förbättringar beträffande 

följsamheten göras. Exempel på förbättringar enligt Alfredsdottir och Bjornsdottir (2008) var 

förebyggande tankesätt, kunnig och erfaren personal med bra teamarbete samt gemensamt 

förtroende byggt på många års erfarenhet av samarbete. Andra förslag på förbättringar enligt Ward 

& Harrison (2014) var kontinuerliga uppföljningar genom nyhetsbrev, månadsmöten, studiebesök, 

dagliga möten för att lyfta eventuella problem med följsamheten samt att en affisch med checklistan 

ska finnas inne i varje operationssal. När denna studie gjordes förde sjukhus ett statistik över 

användandet av WHO:s checklista och sjukhus två skulle inom några månader också påbörja att 

föra statistik. Då patientsäkerheten påverkas av användandet av WHO:s modifierade checklista, är 

det viktigt att nya operationssjuksköterskor får en introduktion av denna. Sjukhus ett har en punkt 
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på sin introduktionslista för nya operationssjuksköterskor men sjukhus två har ingen sådan 

specificerad punkt trots att det där anses som en självklarhet då ingen operation får påbörjas utan att 

WHO:s checklista gåtts igenom. 
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Bilaga 4.    Observationsstudie 

 

Hej! 

Vi är två stycken som går specialistutbildningen till operationssjuksköterskor och skulle vilja göra 

en observationsstudie till vår D-uppsats. Syftet med vår studie är att belysa operationssköterskans 

roll i användandet av WHO:s checklista för säker kirurgi. Studien kommer att utföras genom att vi 

sitter med under några operationer. Vi kommer att utföra studier både på Hudiksvalls och 

Sundsvalls sjukhus, då vi är bosatta på olika orter.  

 

Vi har fått godkänt av respektive verksamhetschef att bedriva denna studie och inga uppgifter 

kommer att kunna härledas till någon person, allt är helt avidentifierat.  

Målet är att se hur väl det fungerar i dagsläget att använda checklistan och om något går att 

förbättras och resultatet kommer att presenteras i den kommande D-uppsatsen.  

 

Allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som som helst utan att anledning behöver uppges. 

Vid eventuella frågor, kontakta oss gärna för mer information! 

 

Laila Frid, Hudiksvall (070-xxxxxxx) 

Kathrin Kronlund, Sundsvall (070-xxxxxxx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed samtycker jag till att deltaga i ovan beskrivna studie: 
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Bilaga 5.   Protokoll vid observationsstudie 

 
 

¤ Operationsområde markerat? 

 
 
 
 

¤ Presentation – samtliga? 

 
 
 
 

¤ Patientid, planerat ingrepp? 

 
 
 
 

¤ Uppläggning, specialutrustning, sterilitet? 

 
 
 
 

¤ Tid för timeout resp. start för incision? 

 
 
 
 

¤ Instrument, torkar, nålar? 

 
 
 
 

¤ Preparathantering? 

 
 
 
 

¤ Huvudpunkter för initiala postop. omhändertagande? 

 
 
 

¤ Något som uppstått eller att ta lärdom av? 

 
 
 
 
         

        Laila Frid och Kathrin Kronlund 

        2015      
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Bilaga 6a. Tabell 1. 

 

Punkt i checklistan  Operationssjuksköt-

erskans delaktighet, 

sjukhus 1    n=10 

Operationssjuksköter-

skans delaktighet, 

sjukhus 2    n=10 

Operationssjuksköt-

erskans delaktighet, 

sjukhus 1 + 2   n=20 

Operationsområde 

markerat 

Ej tillämpbart 

7 

3 

7 

3 

14 

6 

Presentation      - namn 0 4 4 

                    - yrkesroll 5 3 8 

               -ingen utförd 5 3 8 

Patientid 0 5 5 

Operationsinformation 10 9 19 

Uppläggning 3 4 7 

Specialutrustning 3 6 9 

Sterilitet 0 0 0 

Timeout - id 9 9 18 

               -planerad                            

operation 

9 8 17 

Instrument 

Torkar 

Nålar 

6 

5 

4 

5 

4 

4 

11 

9 

8 

Preparathantering 

Ej tillämpbart 

3 

7 

6 

4 

9 

11 

Huvudpunkter för 

postoperativa 

omhändertagandet 

7 7 14 

Något som uppstått 

eller att ta lärdom av 

0 2 2 
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Övrigt 0 0 0 
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Bilaga 6b         

Förklaringar till tabell 1: 

* Operationsområde markerat – har operationssjuksköterskan inspekterat att detta är gjort före tvätt 

och drapering? 

 

* Ej tillämpbart – till exempel vid öronoperationer är markering ej möjligt att utföra. 

 

* Presentation – har indelats i om teamet presenterar sig enbart med namn eller i kombination med 

yrkesrollen eller ingetdera.  

              

* Patientid – har operationssjuksköterskan kontrollerat patientens id muntligen eller genom att titta 

på patientens id-band? 

 

* Operationsinformation – har operationssjuksköterskan kontrollerat med patienten att denne vet 

vilken operation som ska utföras? 

 

* Uppläggning – har operationssjuksköterskan bekräftat att patienten är korrekt upplagd? 

 

* Specialutrustning – är eventuell specialutrustning framplockad före timeout? 

 

* Sterilitet – bekräftar operationssjuksköterskan sterilitet i timeoutfasen? 

 

* Timeout: id och planerad operation – är operationssjuksköterskan delaktig i bekräftelsen av 

patientens id och planerad operation.   

 

* Instrument, torkar och nålar – säger operationssjuksköterskan att dessa tre stämmer. 

 

* Preparathantering – omhändertas bortopererade preparat på korrekt sätt? 

 

* Ej tillämpbart – finns inget preparat.  

 

* Huvudpunkter för postoperativa omhändertagandet – är operationssjuksköterskan delaktig? 

 

* Något som uppstått eller att ta lärdom av – eventuella problem eller rutiner som kan förbättras? 
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