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Abstrakt 
 
Bakgrund: Fallerande kommunikation inom ett operationsteam ökar risken för morbiditet 
och mortalitet vid kirurgi. WHO har utarbetat Surgical Safety Checklist vilken har associerats 
med ökad patientsäkerhet och förebyggande av vårdskador. Dock finns det påvisade 
skillnader i hur checklistan används och följs mellan sjukhus. Syfte: Att jämföra 
operationssjuksköterskans uppfattning avseende delaktighet i och följsamhet av den 
avslutande delen i WHO:s checklista mellan operationsenheter på två orter i södra Sverige. 
Metod: Studien utfördes som en enkätstudie och antalet deltagare blev 66 % (64 st). 
Resultat: Inga signifikanta skillnader i användandet och följsamheten kunde ses mellan 
operationsenheterna. På vissa punkter i checklistan kunde god följsamhet ses medan det på 
andra punkter visade sig vara motsatsen. Konklusion: För att förbättra följsamheten av och 
därmed öka patientsäkerheten krävs stöd från ledning genom motivation och feedback. Fler 
studier behövs för att kunna belysa ämnet vidare. 
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Introduktion 

Problemområde 

I samband med kirurgiska ingrepp föreligger risk för patientskador såväl före som under och 

efter ingreppet (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Sveriges kommuner och landsting [SKL] 

(2016) står skador till följd av kirurgi för en omfattande samhällskostnad. Fallerande 

kommunikation inom ett operationsteam har visat sig vara en av flera vanliga och bidragande 

orsaker till dödsfall i samband med kirurgi världen över (Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag [LÖF], 2009). Initiativet Säker Kirurgi Räddar Liv grundades av World 

Health Organisation [WHO] som en del av organisationens strävan mot att världsomfattande 

minska antalet dödsfall i anslutning till kirurgi. Genom initiativet utarbetades WHO:s 

checklista, Surgical Safety Checklist [SSC] (bilaga 1), avsedd att användas vid operation och 

med mål att stärka befintliga säkerhetsrutiner samt understödja bättre kommunikation inom 

operationsteamet (ibid.). 

 

Införandet av SSC i operationssalen har enligt Haynes et al. (2009) associerats med en 

förbättring gällande postoperativa resultat. Författarna har också, likt Dharampal, Cameron, 

Dixon, Ghali och Quan (2016), konstaterat att användandet av WHO:s checklista har 

förbättrat kommunikationen, gynnat teamarbete på operationssalen, ökat patientsäkerheten 

samt förebyggt vårdskador. Trots detta har forskare som van Schoten et al. (2014) och Russ et 

al. (2015) kunnat påvisa skillnader mellan sjukhus i huruvida checklistan används och följs. 

Detta konstaterar också Biffl, Gallagher, Pieracci och Berumen (2015), som observerat att 

även om SSC implementerats så är följsamheten varierande och ibland bristfällig. 

Forskningen är omfattande avseende SSC generellt men det är få studier som fokuserar på den 

avslutande delen, avslutning, även kallad checkout eller debriefing. Få studier belyser 

operationssjuksköterskans perspektiv, ansvar och delaktighet i SSC. Detta trots att det finns 

strukturerade punkter i checklistan som faller inom operationssjuksköterskans ansvar. Denna 

studie utförs därför för att undersöka och jämföra operationssjuksköterskans uppfattning 

avseende följsamheten av avslutning i SSC på två sjukhus i södra Sverige. Vidare undersöks 

hur operationssjuksköterskan upplever att det ges möjlighet att delta i och/eller verksamt ta 

plats i avslutningen i WHO:s checklista perioperativt.  
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Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skriver att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra 

sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att det föreligger 

skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. WHO:s checklista är som tidigare 

nämnts ett redskap som kan användas för att öka patientsäkerheten. Utifrån detta kommer 

denna studie att bygga på ett patientsäkerhetsperspektiv.  

 

Patientsäkerhet har under de två senaste decennierna successivt börjat belysas och är idag en 

världsomfattande kvalitetsindikator på god vård (Edberg, 2013). Även Gillespie et al. (2014) 

menar att det pågår ett naturligt förbättringsarbete tack vare rådande trender och strukturerat 

initiativtagande avseende patientsäkerhet samt att vikten av de mänskliga faktorerna alltmer 

uppmärksammas. Enligt Edberg (2013) kan avvikelser inträffa inom vården på grund av 

individuella och/eller omgivande faktorer. En orsak till avvikelser kan vara försumlighet 

såsom trots att lokala rutiner och evidensbaserade vårdprogram föreligger så frångås detta i 

arbetet (ibid.). Gillespie et al. (2014) menar att användande av SSC perioperativt effektfullt 

kan bidra till att underlätta för individer och operationsteam att komma ihåg viktig 

information eller handlingar som annars kan förbises. Detta kan i sin tur minska risken för 

just mänskliga faktorer som bakomliggande orsak till avvikelser (ibid.). För att skapa 

patientsäkerhet måste det enligt Edberg (2013) finnas en god säkerhetskultur där ömsesidiga 

förhållningssätt, mönster och attityder är fundamentala. Nationellt benämns detta 

patientsäkerhetskultur. Systematiskt patientsäkerhetsarbete kan uppnås genom att flera olika 

kompletterande metoder och verktyg används. WHO:s checklista är ett exempel på ett sådant 

verktyg (ibid.). Haynes et al. (2009) har påvisat att SSC är associerat med en signifikant 

minskning av morbiditet samt mortalitet i samband med kirurgi runt om i världen. På så sätt 

kan SSC ha potential att förebygga svåra postoperativa komplikationer samt ett betydande 

antal dödsfall (ibid.). 

 

Säker vård innebär vård som bedrivs utifrån evidensbaserad kunskap och beslutade 

vårdprogram samt genom att interprofessionella team arbetar runt patienten (Edberg, 2013). 

Vården ska bedrivas med fokus på patientens bästa vilket också innebär säkerhetsmedveten 

omvårdnad. Patientens delaktighet och medverkan i patientsäkerhetsarbete börjar allt mer 
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aktualiseras. När inträffade vårdskador inte observeras eller påtalas av sjukvården är det 

viktiga att patientens upplevelser och åsikter inkluderas. Patienten är ofta den enda som varit 

med under hela vårdförloppet och han eller hon kan därför bidra med viktig information 

utifrån ett individperspektiv, framförallt om en vårdskada eller risk för sådan inträffat. 

Sjukvården kan således använda patientinformationen som ett verktyg i åtgärdsarbeten och 

det är därför värdefullt att inkludera patienten i detta patientsäkerhetsarbete (ibid.). 

 

Att genomgå någon form av kirurgi innebär att det under hela den perioperativa processen 

föreligger risk att drabbas av en vårdskada (Socialstyrelsen, 2017). Antalet vårdskador 

varierar beroende på vilken kirurgisk specialitet det gäller men enligt svenskt underlag står 

skador till följd av kirurgi för mellan 10-20 % vilket innebär en samhällelig kostnad på mellan 

7 till 14 miljoner per år (SKL, 2016). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) avser 

vårdskada lidande, kroppslig/psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om lämpliga åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Av det totala antalet vårdskador till följd av kirurgi leder ca 5,8 % till bestående skada eller 

död. Sårinfektioner i samband med operationer (Surgical Site Infection [SSI]), är den näst 

vanligaste vårdrelaterade infektionen i Sverige (SKL, 2017). Gillespie et al. (2014)  

konstaterar i sin studie att det finns ett samband mellan användandet av SSC under operation 

och färre postoperativa komplikationer. Studien visade även på att det fanns signifikant 

minskad risk för att drabbas av postoperativ sårinfektion när SSC användes perioperativt. 

Resultatet i studien antydde att SSC kunde associeras med reduktion av risk för någon form 

av större komplikation för patienten i samband med kirurgi (ibid.). SSI kan leda till lidande i 

form av fysiska besvär som smärta, svaghet och viktnedgång samt psykiska besvär som 

mental stress, ofta i kombination med depression (Tanner, Padler, Dave, Murph, & Brown, 

2012). Studier som dessa belyser hur viktigt det är att inkludera ett patientperspektiv i arbetet 

kring patientsäkerhet. 

	

Det främsta målet med kirurgi är att rädda liv och förhindra funktionshinder och har setts som 

en vital del av hälso- och sjukvården runt om i världen (WHO, 2017). Inom 

operationsverksamheten ansvarar operationssjuksköterskan för patientens omvårdnad, såväl 

före, under och efter det kirurgiska ingreppet (Riksföreningen för operationssjukvård & 

Svensk sjuksköterskeförening [RFOP], 2011). I en studie av Blomberg, Bisholt, Nilsson och 

Lindwall (2015) framkom det att operationssjuksköterskan önskade följa patienten genom 

hela den perioperativa processen. Forskarna kom även fram till att operationssjuksköterskan 
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lärde känna sin patient genom att läsa patientens journal och att prioritera att träffa patienten 

för att få ögonkontakt och visa att de var närvarande samt för att få möjlighet att se hela 

patienten. Enligt operationssjuksköterskorna i studien betydde mötet med patienten att de 

kunde få kunskap om patienten som underlättade för den planerade omvårdnaden. 

Operationssjuksköterskornas omvårdnad karakteriserades genom att bry sig om patienten, att 

skydda och bevara deras värdighet (ibid.). Operationssjuksköterskan ska bedriva sitt arbete på 

ett sätt som förebygger uppkomsten av vårdrelaterade skador och komplikationer i enlighet 

med evidensbaserad vård (RFOP, 2011). 

WHO:s checklista 

Checklistor kan ses som protokoll av evidensbaserade mätningar för operationsteamet 

(Berlinger & Dietz, 2016). Grundtanken är att teamet sedan ska följa protokollet inför en 

kirurgisk åtgärd eller under pågående medicinsk vård. En checklista inkluderar ofta tillfälle 

för en timeout och/eller en slutlig sammanfattning samt möjliggör för teammedlemmarna att 

komma till tals. Berlinger och Dietz (2016) forskning kring varför genomförande av 

checklistor misslyckas antyder att den som leder operationen eller någon annan i 

operationsteamet uppfattar det som slöseri med tid eller ifrågasätter värdet av en checklista. 

Detta kan i sin tur leda till att det utarbetas strategier för att hoppa över eller undvika vissa 

steg som krävs för att uppfylla alla punkter. Om det upplevs att checklistor som ett verktyg 

utgör ett hinder i att uppnå verksamhetens förväntningar måste de som arbetar med verktyget 

ges möjlighet att utan skuldbeläggande diskutera dessa barriärer. Detta då checklistor i 

grunden kan fungera som verktyg för att öka patientsäkerheten (ibid.). 

 

WHO och LÖF har tillsammans utarbetat Checklista För Säker Kirurgi, en svensk version av 

SSC (LÖF, 2009). I Sverige benämns den vanligen WHO:s checklista. Denna grundades från 

början i strävan mot att världsomfattande minska antalet dödsfall i anslutning till kirurgi. Den 

är avsedd att användas vid operation med mål att stärka befintliga säkerhetsrutiner samt att 

understödja bättre kommunikation inom operationsteamet. Vidare är den tänkt som ett 

arbetsverktyg för kliniker som vill förbättra säkerheten i sin verksamhet och reducera 

komplikationer och dödsfall i anslutning till operationer (ibid.).  

 

WHO:s checklista för säker kirurgi består av tre delar: förberedelse, timeout och avslutning 

(LÖF, 2009). Förberedelsedelen berör perioden före inledning av anestesi. Timeout är 
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perioden efter anestesiinledning men före operationsstart och avslutning avser perioden under 

eller omedelbart efter avslutande av operation men innan patienten lämnar operationssalen 

(ibid.). 

Avslutning 

Initiering av avslutningen kan göras av operationssjuksköterskan, operatören eller 

anestesiologen/anestesisjuksköterskan och ska genomföras innan operatören lämnar salen 

(LÖF, 2009). Den kan till exempel genomföras under tiden hudsuturering sker, vid 

förbandsläggning eller liknande. I bruksanvisningen för SSC ges förslag på implementering 

och användande av checklistan samt att den kan behöva modifieras utifrån olika verksamheter 

med olika rutiner. Tanken är att operationsteamet till punkt och pricka ska få hjälp att 

praktisera viktiga säkerhetsåtgärder och därmed minska de undvikbara risker som är mest 

förekommande och kan hota liv och hälsa för den som genomgår en operation. Vidare 

beskriver bruksanvisningen i detalj hur SSC kan användas under såväl förberedelse, som 

timeout och avslutning. Här beskrivs även tydligt och strukturerat operationssjuksköterskans 

ansvarsdel under avslutningen (ibid.).  

 

I en studie av Russ et al. (2015) sågs stora variationer i följsamheten av användandet av SSC i 

både timeout- och avslutningsdelen. Dock var följsamheten av avslutningsdelen klart sämre 

med signifikanta skillnader i hur den användes på olika sjukhus (ibid.). Avseende avslutning 

kunde Dharampal et al. (2016) konstatera att alla i operationsteamet uppfattade timeout och 

debriefing som de enklaste delarna att följa men också att debriefing var svårast att 

implementera. Operationssjuksköterskorna upplevde att operatörerna på sal ofta hade lämnat 

operationssalen när han eller hon väl var redo för avslutning. Operatörernas perspektiv var att 

om operationen gått som planerat var debriefing mindre relevant och det var då viktigare att 

arbetet flöt på. Enligt studien var det mer sannolikt att följsamheten av debriefingen var större 

vid operationer med ett oförutsett förlopp samt när patienten skulle överflyttas till 

intensivvårdsavdelning (ibid.). 

 

Kommunikation och teamarbete 

Ett operationsteam är per definition ett interprofessionellt team då flera yrkesgrupper är 

representerade (Edberg, 2013). Ett välfungerande interprofessionellt team skulle kunna vara 

så nära ett idealteam som möjligt. Dock kan det föreligga svårigheter såsom maktkamp, 
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oklara arbetsroller eller belastande traditioner i operationsteamet. Ytterligare svårigheter 

kopplat till teamarbete kan vara svag ledning, tidsbrist för genomgripande diskussioner eller 

dåligt arbetsklimat (ibid.). Checklistor anses ha en positiv inverkan på organisations-, team- 

och patientnivå samt omfattar förändringar i beteendet hos operationspersonalen. Detta kan 

leda till optimering och standardisering av operationsförloppet samt minimera risken för 

informationsförlust mellan professionerna (Kaderli, Seelandt, Umer, Tschan & Businger, 

2013).  

 

I en studie av Carney, West, Neily, Mills och Bagian (2010) upplevde medlemmarna i 

operationsteamet bättre teamarbete tillsammans med de av deras egen profession, till exempel 

mellan operationssjuksköterska och operationssjuksköterska. Författarna kom även fram till 

att kirurger ansåg teamarbetet vara bättre än vad perioperativa sjuksköterskor gjorde. 

Preoperativ genomgång tillsammans i operationsteamet påvisade öka samarbetet mellan 

medlemmarna i det kirurgiska teamet (ibid.). Socialstyrelsen (2017) beskriver att SSC kan 

användas som en hjälpreda kring attityder avseende just teamarbetet samt uppmuntra och 

förbättra kommunikationen mellan individerna i operationsteamet så att skador i samband 

med kirurgi kan förebyggas. SSC hjälper också operationsteamet att belysa alla 

säkerhetsåtgärder som ska genomföras för att få ett lyckat utfall av operationen och WHO har 

kommit fram till att det finns en signifikant minskning av såväl morbiditet som mortalitet vid 

implementering av SSC (ibid.). Carney et al. (2010) kom i sin undersökning också fram till att 

operationssjuksköterskan ansågs vara den som var bäst på teamarbete enligt de övriga i 

operationsteamet.  

Skillnader mellan sjukhus 

Flera studier har påvisat skillnader i användandet av SSC mellan olika sjukhus i samma land. 

Ett exempel på detta är Biffl, Gallagher, Pieracci and Berumens (2015) studie där det 

konstaterades att även om implementering av SSC var omfattande på majoriteten av 

sjukhusen i USA så var följsamheten trots detta varierande och bristfällig mellan sjukhusen. 

Även van Schoten et al. (2014) kunde i sin studie se stora skillnader avseende följsamheten av 

SSC mellan flera sjukhus i Nederländerna. Skiljaktigheter mellan sjukhus i samma land har 

också påvisats av Pickering et al. (2013) där författarna kunde påvisa en signifikant skillnad 

avseende omfattningen av perioperativ initiering av in- och utcheckning. Olikheter mellan 

sjukhus i användandet av WHO:s checklista har också kunnat konstateras av Russ et al. 
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(2015) som därför menar att det är av stor vikt för patientsäkerheten hur väl operationsteamet 

använder sig av SSC. 

Implementering av WHO:s checklista 

Målet med implementering av en checklistestyrd genomgång pre- och postoperativt är, som 

tidigare nämnts, att öka medvetenheten kring teamarbetet och de kommunikativa utmaningar 

som finns och på så sätt förbättra patientsäkerhetsarbetet (Carney et al., 2010). I WHO:s 

bruksanvisning för hur SSC ska användas klargörs att det viktigaste för att den ska fungera är 

att en individ ansvarar för att den tillämpas (LÖF, 2009). Genom att en utsedd person 

ansvarar för att bekräfta att alla punkter genomförs minskar risken att det i denna komplexa 

och stressiga miljö missas. I bruksanvisningen belyses dock att detta arbetssätt kan leda till 

konflikter mellan den som håller i genomgången av SSC och övriga i operationsteamet. Att 

hindra laget från att fortsätta med nästa fas innan varje steg har avhandlats kan uppfattas 

störande och irriterande (ibid.). Enligt Kaderli et al. (2013) var de huvudsakliga bristerna 

gällande användandet av SSC personalens brist på accepterande och därför menade 

författarna att operationspersonal behöver motivation till varför SSC ska användas. Haugen et 

al. (2013) beskriver hur de implementerade SSC med hjälp av stöd från ledning. Detta innebar 

att SSC introducerades för all involverad personal med hjälp av ett strukturerat 

undervisningsprogram (ibid.). 

 

Böhmer et al. (2012) kunde i sin undersökning fastslå att den kommunikationskultur som 

fanns på det sjukhus som studerades upplevdes mer positiv efter införandet av WHO:s 

checklista samt att teamarbetet hade förbättrats jämfört med före implementeringen. Efter 

implementeringen fick operationsteamet göra en utvärdering där de konstaterade att 

patientsäkerheten kändes viktigare än att optimera flödet samt att säkerhetsrelaterade faktorer 

kunde hanteras betydligt bättre och med större medvetenhet (ibid.). Haynes et al. (2009) har 

jämfört förekomsten av postoperativa komplikationer före och efter att SSC infördes. 

Resultatet visade på att implementeringen kunde associeras med såväl minskad morbiditet 

som mortalitet. Återigen belyses att brukandet av SSC kräver förändringar både på 

systemnivå och hos varje individ i teamet (ibid.). Detta har även konstateras av Hannam et al. 

(2013) vilka menar att omfattande undervisning, motivation, feedback och engagemang från 

ledning, lämpligt anpassad för varje verksamhet, kan vara en nödvändig modell för vad som 

krävs för att tillämpa ett bra utövande av SSC. Författarna ger exempel på att flera brister har 
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kunnat konstateras på sjukhus trots det att implementeringen av SSC där genomförts enligt 

denna modell. Detta skulle enligt författarna kunna antyda att trots välplanerad 

implementering så krävs upprepad granskning samt feedback för att upprätthålla ett bra 

utövande av SSC (ibid.). 

 

Denna bakgrund talar för vikten av att jämföra det arbete som rör WHO:s checklista mellan 

olika sjukhus samt förstärker det antagande att det möjligen kan finnas skillnader däremellan. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra operationssjuksköterskans uppfattning avseende 

delaktighet i och följsamhet av den avslutande delen i WHO:s checklista mellan 

operationsenheter på två orter i södra Sverige. 

Specifika frågeställningar 

• Vilka punkter i den avslutande delen av WHO:s checklista avhandlas? 

• Ges operationssjuksköterskan möjlighet att medverka under avslutningen?  

• Tar operationssjuksköterskan aktivt plats och bidrar under avslutningen? 

Metod  

Datainsamlingen valdes att genomföras i form av en enkätstudie för att inhämta så mycket 

data som möjligt och för att få en bild av det aktuella läget på ett strukturerat och avgränsat 

sätt. För att kunna besvara syftet valdes en kvantitativ forskningsmetodik för att få ett 

statistiskt resultat. Då datainsamlingen inhämtades vid ett tillfälle räknas detta som en 

tvärsnittsstudie (Polit, Beck & Hungler, 2001).  

Urval 

Operationssjuksköterskor på operationsenheter på två orter i södra Sverige erbjöds att 

medverka i studien. Vi valde att benämna den ena ortens operationsenhet för sjukhus A och 

den andra för sjukhus B. Godkännande för att utföra studien erhölls av verksamhetschefen för 

kliniken samt av alla enhetschefer på de berörda operationsenheterna. Enkäten riktades till 

samtliga som varit ansvariga operationssjuksköterskor på en operationssal de senaste tre 
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månaderna. Deltagarna rekryterades på operationsenheterna genom att de fick information om 

studien, på sjukhus A av enhetschefen och på sjukhus B av oss. Deltagarna fick även skriftlig 

information. Operationssjuksköterskorna på de berörda enheterna tillfrågades om att delta och 

de som valde att medverka gjorde detta genom att fylla i enkäten. 

Instrument 

Det instrument som användes för datainsamling var en enkät (Bilaga 2) där huvudparten av 

frågorna i enkäten följde avslutningen i WHO:s checklista. Frågorna som ställdes handlade 

om huruvida operationssjuksköterskan upplevde att punkterna i den avslutande delen av 

checklistan avhandlas. Punkterna i WHO:s checklista är: vilket ingrepp som utförts, att antal 

instrument, torkar och nålar stämmer, hur eventuella preparat är märkta, om det förekommit 

problem med utrustningen som behöver uppmärksammas, att operatör, 

anestesiläkare/sjuksköterska, operationssjuksköterska går igenom grunderna för det initiala 

postoperativa omhändertagandet och slutligen vilken lärdom som kan dras av den genomförda 

operationen och vad som kan förbättras till nästa gång. Övriga frågor i enkäten avsåg kön och 

antal år som yrkesverksam operationssjuksköterska samt operationssjuksköterskans 

uppfattning av om hon eller han givits möjlighet att medverka samt huruvida hon eller han 

aktivt tagit plats och gett bidrag under den avslutande delen i WHO:s checklista. 

Svarsalternativen på frågorna om WHO:s checklista samt de två övriga frågorna vara: alltid, 

ofta, sällan och aldrig. I slutet av enkäten gavs möjlighet för deltagaren att skriva ner 

synpunkter eller kommentarer. 

Datainsamling 

Enkäterna delades ut på operationsenheterna och vid utdelningen gavs också en kort muntlig 

presentation av oss själva samt information om enkätstudien. På sjukhus A valde 

enhetschefen att själv informera operationssjuksköterskorna och dela ut enkäterna på 

enheterna medan vi på sjukhus B själva utförde detta. Deltagarna fick lägga den påskrivna 

enkäten i en låda som fanns intill enkäterna. Information till deltagaren om studien fanns i 

anknytning till enkäterna och insamlingslådan. Det fanns även en förtydligande lapp på lådan 

om att det var där enkäten skulle läggas när den var ifylld. Lådorna där enkäterna samlades in 

var slutna på ett sådant sätt att deltagarna inte skulle kunna komma åt enkäterna då de väl låg i 

lådan.  
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När enkäterna varit ute på operationsenheterna i cirka en veckas tid återvände vi till varje 

avdelning och påminde om enkätstudien. På sjukhus B gick vi runt på operationsenheterna 

och pratade med de operationssjuksköterskor som fanns tillgängliga. På sjukhus A 

ombesörjde enhetschefen detta. Vi mailade även till de enhetschefer där svarsfrekvensen vid 

halvtid var låg och uttryckte önskemål om att påminna operationssjuksköterskorna om att 

enkäten fanns på enheten. 

 

När enkäterna varit ute på de olika operationsenheterna i cirka två veckor samlades dessa in. 

Svarsfrekvensen baserades på det antal operationssjuksköterskor som under tiden studien 

utfördes arbetade aktivt på varje operationsenhet. Antalet operationssjuksköterskor var 38 

stycken på sjukhus A och 59 stycken på sjukhus B. Medverkande på sjukhus A var 66 % 

(n=25) och 66 % (n=39) på sjukhus B. Detta resulterade i ett sammanlagt antal aktiva 

operationssjuksköterskor på 97 stycken varav 64 stycken svarade på enkäten. Således blev det 

externa bortfallet på såväl sjukhus A som B 34 % (n=13 respektive n=20). 

Analys av data 

Efter att all data hade registrerats i SPSS kontrollerades datan genom att alla enkäterna 

jämfördes med den data som registrerats för att säkerställa att svaren från enkäterna 

registrerats korrekt. Datanivån som användes var nominal- samt ordinalskala. Nominalskala 

innebär data som kan kategoriseras men inte rangordnas medan ordinalskala är data som både 

kan kategoriseras och rangordnas (Lantz, 2013).  

 

Resultatet av enkätstudien analyserades och redovisades genom deskriptiv och analytisk 

statistik. För att jämföra eventuella skillnader mellan de olika sjukhusen gjordes chi-två test 

på nominalnivån och Mann-Whitney U-test på ordinalnivån (Ejlertsson, 2012). P-värden 

≤0,05 ansågs vara statistiskt signifikanta (Olsson & Sörensen, 2011). Alla analyser 

genomfördes med IBM SPSS (version 24). 

 

Av 64 deltagande valde 22 stycken att lämna synpunkter eller kommentarer i slutet av 

enkäten, vilket var frivilligt att göra. Största delen av fritexten kunde kopplas till följsamheten 

av checklistan samt fråga fyra och fem i enkäten. Då detta återspeglade resultatet av den 

kvantitativa analysen valde vi att göra en kvalitativ tematisering av svar i fritext. Detta 

gjordes då vi kunde se en röd tråd i kommentarerna från deltagarna. Kommentarerna 
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redovisades utan tolkning eller modifiering. Detta redovisas under övriga synpunkter och 

kommentarer. 

Forskningsetiska avvägningar 

När projektplanen blivit godkänd gjordes förfrågan om tillstånd för enkätstudien hos 

vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN). Detta gjordes innan vi erhållit godkännande av 

verksamhetschef och enhetschefer på de aktuella operationsenheterna. VEN hade inga etiska 

invändningar mot att enkätstudien utfördes. Godkännande från alla berörda enhetschefer samt 

från verksamhetschefen erhölls och godkännandet från verksamhetschefen skickades som 

komplettering till VEN.  

 

De etiska utgångspunkterna som ligger till grund för studien är i enlighet med Etiska riktlinjer 

för omvårdnadsforskning i Norden (Sykepleiernes Samarbeid i Norden & Northern Nurses’ 

Federation, 2003). Studien har utförts i överensstämmelse med de fyra huvudkraven om 

information, samtycke, konfidentialitet samt deltagarens säkerhet (ibid.). Efter 

återinsamlingen förvarades enkäterna på ett sådant sätt att endast författarna hade tillgång till 

dessa. Detta för att kunna garantera studiedeltagarna konfidentialitet. Deltagarna i 

enkätstudien gav sitt samtycke genom att han eller hon valde att fylla i enkäten. Enligt Polit, 

Beck och Hungler (2001) är det ovanligt att forskare erhåller skriftligt samtycke när 

datainsamling genomförs i form av en enkät. Genom att studien genomfördes anonymt kunde 

konfidentialitet samt säkerhet för deltagaren uppnås. 
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Resultat  

Resultatet bestod av sammanlagt 64 stycken ifyllda enkäter. Utav deltagarna var 56 stycken 

kvinnor och sex stycken män. Två deltagare svarade inte på frågan om kön och en deltagare 

svarade inte på frågan om år som yrkesverksam. Ingen statistisk signifikant skillnad kunde ses 

mellan de olika sjukhusen när det gällde år som yrkesverksam operationssjuksköterska 

(Tabell 1).  

 
Tabell 1. Data över kön samt år som yrkesverksam operationssjuksköterska på de olika 
sjukhusen. 

a Två deltagare på sjukhus A svarade inte på frågan om kön. 
b En deltagare på sjukhus A svarade inte på frågan om år som yrkesverksam. 
c Analys med chi-två test 
d Analys med Mann-Whitney U-test 
 

  

	 	 Sjukhus	Aab	

%	(n)	

Sjukhus	B	

%	(n)	

Totalt	

%	(n)	

P-värde	

Man	 13,0	(3)	 7,7	(3)	 9,7	(6)	 0,661c	

Kvinna	 87,0	(20)	 92,3	(36)	 90,3	(56)	

<1	år	 4	(1)	 5,1	(2)	 4,7	(3)	 0,443d	

1-5	år	 12	(3)	 17,9	(7)	 15,6	(10)	

6-10	år	 24	(6)	 28,2	(11)	 26,6	(17)	

>10	år	 56	(14)	 48,7	(9)	 51,6	(33)	
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WHO:s checklista – Avslutning 

Gällande punkt ett, vilket ingrepp som har utförts, visade resultatet på att följsamheten var 

hög då majoriteten av deltagarna svarade alltid. Ingen deltagare svarade att denna punkt aldrig 

avhandlades. Avseende punkt två, som innefattar kontrollräkning, svarade majoriteten alltid 

och ofta, inte heller på denna punkt svarade någon av svarsdeltagarna aldrig. På punkt tre, 

avseende preparat, och fyra, om problem med utrustningen förekommit, visade resultatet att 

följsamheten var låg då majoriteten på båda punkterna svarade sällan och aldrig. Punkt fem, 

som avhandlar det postoperativa omhändertagandet, visade på hög följsamhet då majoriteten 

svarade alltid och ofta. På punkt sex, vad som kan läras och göras bättre nästa gång, var 

följsamheten låg då majoriteten svarade att denna punkt sällan avhandlades. Ingen av 

svarsdeltagarna svarade alltid på denna punkt. (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Data över deltagarnas svar totalt på punkterna i WHO:s checklista. 

a En deltagare svarade inte på denna fråga. 

	 Totalt	(n=64)	

	 Alltid	

%	(n)	

Ofta	

%	(n)	

Sällan	

%	(n)	

Aldrig	

%	(n)	

Vilket	ingrepp	har	utförts?	 64,1	(41)	 34,4	(22)	 1,6	(1)	 0,0	(0)	

Att	antal	instrument,	torkar	och	

nålar	stämmer	(eller	ej	tillämpligt)	

26,6	(17)	 34,4	(22)	 39,1	(25)	 0,0	(0)	

Hur	preparat	är	märkta	(inklusive	

patientens	namn	och	

personnummer)	

21,9	(14)	 20,3	(13)	 42,2	(27)	 15,6	(10)	

Finns	problem	med	utrustningen	

som	behöver	uppmärksammas?	

4,7	(3)	 17,2	(11)	 67,2	(43)	 10,9	(7)	

Operatör,	anestesiläkare/	

sjuksköterska,	operations-

sjuksköterska	går	igenom	

huvudpunkterna	för	det	initiala	

postoperativa	omhändertagandet	

29,7	(19)	 39,1	(25)	 25,0	(16)	 6,3	(4)	

Vad	kan	vi	lära?	Vad	kan	vi	göra	

bättre	nästa	gång?a	
0,0	(0)	 12,7	(8)	 71,4	(45)	 15,9	(10)	
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Nedan redovisas jämförelsen mellan sjukhus A och sjukhus B avseende punkterna i WHO:s 

checklista (Tabell 3). 

 

På punkt ett svarade alla utom en deltagare på sjukhus A alltid eller ofta. Endast en 

svarsdeltagare svarade sällan och ingen svarade aldrig. På sjukhus B framkom ett liknande 

resultat då alla svarsdeltagare svarade alltid eller ofta men inte lika jämt fördelat då 71,8 % 

svarade alltid och 28,2 % svarade aldrig. På punkt två svarade majoriteten på sjukhus A 

sällan, 52,0 %, medan svaren på sjukhus B var mer jämnt fördelat mellan alltid, ofta och 

sällan. Ingen på sjukhus A eller B svarade aldrig. 

 

Beträffande punkt tre svarade fler av deltagarna på sjukhus A sällan eller aldrig jämfört med 

alltid eller ofta. De flesta av deltagarna svarade sällan, 40,0 %. På sjukhus B svarade något 

färre deltagare alltid eller ofta jämfört med sällan eller aldrig. Även på sjukhus B svarade flest 

deltagare sällan, 43,6 %. Gällande punkt fyra svarade majoriteten på både sjukhus A och B att 

denna punkt sällan avhandlades, 76,0 % respektive 61,5 %. Det skiljde sig däremot mellan 

sjukhusen avseende svarsalternativ aldrig där 4,0 % angav detta svarsalternativ på sjukhus A 

respektive 15,4 % på sjukhus B.  

På sjukhus A svarade fler av deltagarna alltid, 24,0 %, eller ofta, 48,0 %, jämfört med sällan 

eller aldrig på punkt fem. På sjukhus B svarade fler deltagare alltid, 33,3 %, eller ofta, 33,3 %, 

jämfört med sällan eller aldrig. Gällande punkt sex i WHO:s checklista svarade majoriteten av 

deltagarna på båda sjukhusen att denna punkt sällan avhandlades, 76,0 % respektive 66,7 %. 

Ingen svardeltagare, varken på sjukhus A eller på sjukhus B svarade alltid på denna punkt.
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Upplevelsen av att ges och att aktivt ta plats 

När det gällde fråga fyra i enkäten, ”Jag upplever att jag som operationssjuksköterska ges 

utrymme att medverka vid avslutningen av WHO:s checklista”, svarade 51,6 % av det totala 

antalet deltagare att de upplevde att de sällan gavs detta utrymme, se tabell 4. Fördelningen 

mellan de båda sjukhusen var 56,0 % på sjukhus A respektive 48,7 % på sjukhus B. Bland 

resterande deltagare svarade de flesta alltid eller ofta. På sjukhus A svarade lika många alltid 

som ofta. En studiedeltagare på vardera sjukhus svarade att de aldrig gavs utrymme att 

medverka vid avslutningen. Ingen statistisk signifikant skillnad kunde på fråga fyra ses 

mellan de olika sjukhusen (p = 0,679). 

 

På fråga fem i enkäten, ”Jag upplever att jag som operationssjuksköterska aktivt tar plats och 

bidrar under avslutningen av WHO:s checklista”, svarade 42,2 % av det totala antalet 

deltagare att de upplevde att de sällan aktivt tog plats vid avslutningsdelen i SSC. Majoriteten 

på de båda sjukhusen svarade alltid eller ofta. Endast en deltagare svarade aldrig, denna på 

sjukhus A. Någon statistisk signifikant skillnad mellan de olika sjukhusen kunde ej heller ses 

på fråga fem (p= 0,947). 

 
Tabell 4. Data samt analys av fråga fyra och fem. 

a Analys med Mann-Whitney U-test 

	 Sjukhus	A	
%	(n)	

Sjukhus	B	
%	(n)	

Totalt	
%	(n)	

P-värdea	

Jag upplever att jag som 
operationssjuksköterska 
ges utrymme att 
medverka vid 
avslutningen av WHO:s 
checklista	

Alltid	 20,0	(5)	 15,4	(6)	 17,2	(11)	 0,679	

Ofta	 20,0	(5)	 33,3	(13)	 28,1	(18)	

Sällan	 56,0	(14)	 48,7	(19)	 51,6	(33)	

Aldrig	 4,0	(1)	 2,6	(1)	 3,1	(2)	

Jag upplever att jag som 
operationssjuksköterska 
aktivt tar plats och bidrar 
under avslutningen av 
WHO:s checklista	

Alltid	 20,0	(5)	 17,9	(7)	 18,8	(12)	 0,947	
	
	
	

Ofta	 36,0	(9)	 38,5	(15)	 37,5	(24)	

Sällan	 40,0	(10)	 43,6	(17)	 42,2	(27)	

Aldrig	 4,0	(1)	 0,0	(0)	 1,6	(1)	
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Genom detta resultat kan vi se att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan 

sjukhus A och sjukhus B varken gällande WHO:s checklista eller de övriga frågorna i 

enkäten.  

Övriga synpunkter och kommentarer 

Följsamhet av den avslutande delen i WHO:s checklista 

Avseende följsamheten av den avslutande delen i checklistan framkom det i fritext att 

användandet av SSC kan vara operatörsbundet samt att vissa operatörer fullständigt går 

igenom listan medan andra springer ut från operationssalen eller behöver påminnas. Vidare 

beskrevs det att kontrollräkning rapporterades i samband med suturering och att det då var för 

sent att göra detta under avslutningen. Att återigen lyfta kontrollräkning vid avslutning ansågs 

vara dubbelt arbete. Det beskrevs även att det vid slutet av operationen kunde vara stökigt och 

att alla ville lämna salen. 

Jag upplever att jag som operationssjuksköterska ges utrymme att medverka vid 

avslutning enligt WHO:s checklista 

I enkäten beskrevs det att vissa operatörer inte verkade vara intresserade av om 

operationssjuksköterskan hade något att tillföra under avslutningen samt att denna del kunde 

vara något som skedde mellan operatör och anestesisjuksköterska. Vidare beskrevs det i 

fritext att när operationssjuksköterskan under avslutningen försökte lyfta de punkter som 

faller under deras ansvarsområde fick de ibland inte gehör. Bland kommentarerna framkom 

det också att operationssjuksköterskan ibland kunde behöva höja rösten, tränga sig fram och 

forcerande ta plats under den avslutande delen. 

Jag upplever att jag som operationssjuksköterska aktivt tar plats och ger bidrag 

under avslutningen enligt WHO:s checklista 

När fritexten lästes igenom framkom det att operationssjuksköterskans följsamhet av 

checklistan kunde upplevas bristfällig samt att hon eller han sällan var aktiv eller deltog vid 

avslutningen. Det påpekades även i kommentarerna att dålig följsamhet kunde bero på att 

operationssjuksköterskan kunde vara upptagen med att lägga förband, räkna nålar, dukar och 
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instrument och därför inte kunde medverka vid avslutningen. Detta kunde bero på att 

anestesipersonal i slutet av operationen höll på att väcka patienten och att uppgifter som 

förbandsläggning därför måste påskyndas av operationssjuksköterskan. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen valdes att genomföras i form av en enkätstudie för att under den begränsade 

tid som förelåg erhålla så stort antal respondenter som möjligt samt för att kunna besvara 

studiens syfte. Genom att genomföra en enkätstudie fick vi möjligheten att utforma enkäten 

utifrån den avslutande delen i WHO:s checklista så att vårt syfte kunde besvaras. Majoriteten 

av frågorna var de punkter som finns i checklistans avslutande del och omformulerades inte 

av oss. Detta kan ge en ökad innehållsvaliditet då dessa frågor är representativa för ämnet 

(Polit, Beck & Hungler, 2001). Vår enkät var ett kort formulär utan långa frågor och/eller 

förklaringar som skulle kunna ha lett till att respondenterna inte hade läst hela texten, vilket 

kan ge en ökad validitet (Jakobsson och Westergren, 2005).  

 

Information till deltagarna om enkätstudien samt inhämtning av datan försökte genomföras så 

enhetligt som möjligt på de olika operationsenheterna och sjukhusen. Dock blev det inte så då 

vi inte fick möjlighet att själva presentera oss och studien på det ena sjukhuset. Detta kan ha 

lett till färre antal svarsdeltagare på detta sjukhus. Dock kan det ses att det var samma 

svarsfrekvens (66 %) på båda sjukhusen.  

 

Det totala antalet deltagare i enkätstudien blev 64 stycken. Detta kan anses som ett litet antal 

deltagare men det skulle varit svårt att få större urval då det sammanlagda antalet 

operationssjuksjuksköterskor på de båda sjukhusen endast var 97 stycken. Det är svårt att dra 

slutsatser kring vilka konsekvenser detta har fått eller om det ens har fått några konsekvenser 

kring studiens power. Power beror på urvalsstorleken och för att öka en studies power behövs 

ett tillräckligt stort urval (Sundell, 2012). Med det antal deltagare vi fick kunde ingen 

statistisk signifikant skillnad hittas i resultatet mellan sjukhusen. Det kan tänkas att vi skulle 

kunnat expandera vårt datainsamlingsområde men då hade studiens syfte inte kunnat 

besvaras. 
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Den checklista som finns i Sverige är utarbetad efter den nationella checklistan som WHO 

utarbetat för säker kirurgi i världen (LÖF, 2009). Dock finns regionala modifieringar av SSC 

och även ibland modifieringar utifrån varje verksamhet. Vi valde att endast ta med de punkter 

som finns med i LÖF:s nationella checklista (LÖF, 2018). Detta var det en deltagare som 

uppmärksammade och undrade varför verksamhetsmodifierade punkter inte fanns med. Då 

det endast var en deltagare som poängterade detta och då de verksamhetsmodifierade 

checklistorna inte skiljer sig i någon större grad från den nationella checklistan tror vi inte att 

de har påverkat vårt resultat.   

 

Enligt Polit, Beck och Hungler (2001) är målet med omvårdnadsforskning att få kännedom 

om faktorer som kan förbättra omvårdnaden. För att resultatet ska kunna generaliseras måste 

det vara överförbart till andra grupper, miljöer och förhållanden (ibid.). Vi kan därför inte 

med säkerhet veta om resultatet kan generaliseras till andra kontexter eller från urvalet till 

populationen.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att jämföra operationssjuksköterskans uppfattning avseende 

delaktighet i och följsamhet av den avslutande delen i WHO:s checklista mellan 

operationsenheter på två orter i södra Sverige. De specifika frågeställningar som ställdes var: 

Vilka punkter i den avslutande delen avhandlas? Ges operationssjuksköterskan möjlighet att 

medverka under avslutningen? Tar operationssjuksköterskan aktivt tar plats och ger bidrag 

under avslutningen?  

 

I resultatet framkom inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika orterna varken 

avseende syftet eller de specifika frågeställningarna. Dock behöver inte detta resultat betyda 

att det inte finns några skillnader mellan olika operationsenheter generellt i Sverige. I flera 

studier har resultat påvisat att det finns skillnader mellan sjukhus gällande användande och 

följsamhet av SSC (Pickering et al, 2013; Russ et al, 2015; van Schoten et al, 2014; Biffl et al, 

2015; Hannam et al, 2013). 

 

Högst följsamhet sågs på punkt ett, gällande vilket ingrepp som utförts, och på punkt två, 

avseende kontrollräkning, där ingen svarade att dessa punkter aldrig avhandlades. På punkt ett 
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angav majoriteten att denna punkt alltid avhandlades och på punkt två angav majoriteten att 

denna punkt alltid eller ofta avhandlades. Detta kunde även ses i en studie av Russ et al. 

(2015) där punkt ett avhandlades vid 92 % och punkt två vid 87 % av observationstillfällena. 

Ett liknande resultat kunde även ses i en studie av Santana, de Freitas, Ferraz och Evangelista 

(2016) där resultatet visade på att punkt två, avseende kontrollräkning, avhandlades i 

majoriteten av fallen. Att denna punkt har hög följsamhet kan ha att göra med att några av 

operationssjuksköterskans specifika ansvarsområden är att förebygga uppkomsten av 

vårdrelaterade skador och komplikationer samt att ansvara för både kvalitativa och 

kvantitativa kontroller under det perioperativa förloppet, detta för att förhindra att material 

oavsiktligt kvarlämnas (RFOP, 2011). Kvarglömda instrument, torkar och/eller nålar i 

patienten kan signifikant associeras med skada för patienten och till och med risk för död om 

det inte upptäcks (Feldman, 2011). Konsekvenserna av kvarglömt material i patienten efter 

operation betyder även stora kostnader. Även när det är nära att något lämnas kvar i patienten 

och en felaktig kontrollräkning upptäcks genererar det i en ökad kostnad (ibid.). Om punkt två 

i WHO:s checklista inte avhandlas korrekt kan det således få allvarliga följder både för 

patienten samt för samhället på grund av de kostnader det kan generera. Enligt Feldman 

(2011) är en av anledningarna till att något glöms kvar i patienten i samband med kirurgi att 

kommunikationen i teamet havererar. Forskaren tar upp att kommunikationen i 

operationsteamet försämras när operatör och operationssjuksköterska misslyckas att 

samarbeta. Forskaren kommer även fram till att risken för kvarglömda föremål i patienten kan 

reduceras om teamet arbetar tillsammans och om operationssjuksköterskan får tillräckligt med 

tid för att hinna göra en noggrann kontrollräkning av instrument, torkar och nålar utan att bli 

avbruten under tiden (ibid.). 
 

Resultatet i denna enkätstudie antyder dock att det kan råda bristande följsamhet avseende 

punkt tre, märkning av preparat, punkt fyra, problem med utrustning samt punkt sex, vad som 

kan läras och göras bättre till nästa gång, då majoriteten svarade sällan eller aldrig på dessa 

punkter. Detta skulle möjligtvis kunna innebära att checklistan inte används eller följs på det 

sätt som LÖF anger i bruksanvisningen för WHO:s checklista (LÖF, 2009). Punkt tre och fyra 

skulle kunna ses som en del av operationssjuksköterskans ansvar och det skulle därför kunna 

antas att den bristande följsamheten beror på att operationssjuksköterskan inte på ett optimalt 

sätt ges plats att lyfta den information punkterna avser. Detta resonemang förstärks också av 

de synpunkter och kommentarer som svardeltagarna lämnade. De allvarligaste 

konsekvenserna av en låg följsamhet är att patientsäkerheten riskerar att undermineras med 
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ökad risk för postoperativa komplikationer såväl fysiska som psykiska samt mortalitet som 

följd (Haynes et al, 2009). Postoperativa komplikationer kan påverka patienten psykologiskt 

och leda till långvarig funktionsnedsättning på grund av de utmaningar en utdragen 

återhämtning innebär (Pinto, Faiz, Davis, Almoudaris & Vincent, 2016). Vidare kan den 

psykiska stressen leda till fysiska negativa effekter i form av försämrad sårläkning och nedsatt 

immunförsvar (ibid.).  

 

Resultatet i denna enkätstudie skulle kunna tyda på att arbetet gällande punkt tre, fyra och sex 

i den avslutande delen av checklistan skulle kunna förbättras avseende utförande och/eller 

följsamhet. Ett exempel på bristande följsamhet och/eller användning av SSC visade sig i 

Russ et al. (2015) studie där den avslutande delen i checklistan endast genomfördes i 61 % av 

observationerna och endast två tredjedelar av checklistan avhandlades i de fall där en 

avslutning ägde rum. Då vi endast funnit ett fåtal studier (Russ et al, 2015; Hannam et al, 

2013; Santana et al, 2016; Pickering et al, 2013; Biffl t al, 2015) med fokus på den avslutande 

delen i checklistan som på ett relevant sätt belyser ämnet anser vi att det skulle vara önskvärt 

med mer forskning kring ämnet. Sådan forskning skulle möjligen kunna bidra till möjligheten 

att utveckla strategier för att öka användandet och följsamheten. Det aktuella forskningsläget 

visar på att en viktig strategi för att åstadkomma hög användning och följsamhet är att arbeta 

med implementering av SSC (Gillespie et al, 2014; Haynes et al, 2009; Hannam et al, 2013; 

Kaderli et al, 2013; Santana et al, 2016; Pugel et al, 2015; Haugen et al, 2013). 

 
I studien av Pugel et al. (2015) visade resultatet på att om varje sjukhus enskilt fick ta ansvar 

för implementering, utan att ges administrativt stöd, så skulle konsekvensen kunna resultera i 

att användandet och följsamheten av checklistan underminerades. Det belystes också att det 

krävdes stora resurser och support för att effektivisera checklistearbetet. Detta konstaterar 

också forskare som Haugen et al. (2013) samt Ongun och Intepeler (2017), vilka kunnat 

påvisa att de ytterst ansvariga för operationsverksamheter har ett omfattande ansvar för 

patientsäkerhetsarbetet. Dessa ska därför avsätta resurser samt ombesörja utveckling och 

utbildning avseende WHO:s checklista som är ett fundamentalt verktyg för ökad 

patientsäkerhet (ibid.). Aktuellt forskningsläge visar också på att ett välutvecklat 

implementeringsarbete av SSC i helhet kan öka acceptansen och skapa positiva attityder kring 

användande och följsamhet av checklistan (Gillespie et al, 2014; Haynes et al, 2009; Hannam 

et al, 2013; Kaderli et al, 2013; Santana et al, 2016; Pugel et al, 2015; Haugen et al, 2013). En 

positiv inställning till och vilja att arbeta med implementering kan också stärkas om man ökar 



 
  

22 

kännedomen om att användande av SSC signifikant kan kopplas till minskad risk för 

morbiditet och mortalitet (ibid.).  

 

På fråga fyra i enkäten, avseende operationssjuksköterskans upplevelse av att ges utrymme att 

medverka vid avslutningen av SSC, svarade majoriteten av deltagarna sällan eller aldrig. På 

fråga fem, gällande om operationssjuksköterskan aktivt tar plats och ger bidrag under 

avslutningen, svarade majoriteten sällan. Varför deltagarna svarade sällan och/eller aldrig på 

dessa frågor kan tänkas bero på att övriga teammedlemmar inte verkar vara intresserade av 

om operationssjuksköterskan har något att tillföra under avslutningen. Detta nämns även i de 

synpunkter och kommentarer som lämnades. Carneys et al. (2010) resultat visade på att 

operationssjuksköterskan kunde avstå ifrån att yttra sig om säkerhetsfaktorer om de trodde att 

det fanns en brist på samarbete från operatören. Om operationssjuksköterskan trodde att deras 

input inte skulle tas emot väl var det mer troligt att kommunikationen hämmades och det 

fanns då risk för att patientsäkerheten blev negativt påverkad (ibid.). Deltagarna i vår 

enkätstudie beskrev även att när operationssjuksköterskan under avslutningen försökte lyfta 

de punkter som faller under deras ansvarsområde fick de ibland inte gehör och att det kunde 

krävas att de höjde rösten, fick tränga sig fram och forcerande ta plats under den avslutande 

delen. Detta kan kopplas till resultatet i Carneys et al. (2010) studie där forskarna nämner att 

om operatören inte ser kommunikationen som ett problem kan de bli mindre benägna att 

implementera förändringar som till exempel WHO:s checklista. Pugel et al. (2015) har i sin 

review kommit fram till att individuella uppfattningar inom operationsteamet kan skilja sig åt 

avseende vad som utgör teamarbete och kommunikation. Vid bristande stöd från kollegorna i 

teamet kan det vara mindre sannolikt att användning av checklistan skulle kunna påverka 

resultatet av operationen på ett positivt sätt. Således kan kommunikation och samarbete av 

hög kvalitet kopplas till en ökad patientsäkerhet (ibid.). Om kollegorna i operationsteamet 

skulle få en ökad förståelse för operationssjuksköterskans uppfattning av teamarbete och 

kommunikation skulle detta eventuellt kunna underlätta för honom eller henne att få utrymme 

att bidra och aktivt ta plats i den avslutande delen av checklistan.  

 

Eventuellt skulle det kunna underlätta för teamet om det alltid fanns en medlem i 

operationsteamet som höll i genomgången av checklistan. Detta är något som LÖF (2009) 

förespråkar i bruksanvisningen för hur WHO:s checklista ska användas. Att ha en medlem i 

teamet som håller i genomgången av checklistan är något som Russ et al (2015) tar upp i sin 

studie där de kunde se att om den ansvariga operatören, istället för någon annan i teamet, höll 
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i genomgången så var det signifikant större sannolikhet att övriga medlemmar i 

operationsteamet tog en paus och fokuserade på genomgången. 

 

Som tidigare nämnts angav majoriteten av deltagarna att punkt två alltid eller ofta 

avhandlades. Dock nämndes det i synpunkter och kommentarer att kontrollräkning 

rapporterades i samband med suturering och att det då var för sent att göra detta när övriga i 

teamet gick igenom avslutningen. Att då återigen lyfta kontrollräkningen ansågs vara dubbelt 

arbete. Enligt bruksanvisningen för WHO:s checklista kan avslutningen genomföras under 

tiden hudsuturering sker, vid förbandsläggning eller liknande (LÖF, 2009). Är det då dubbelt 

arbete att ta upp kontrollräkningen när övriga punkterna i avslutningen behandlas eller kan det 

räknas som att denna punkt är avhandlad redan när operationssjuksköterskan yttrat detta? Det 

finns ingen tydlig information, varken enligt WHO eller LÖF, som säger att alla punkter i 

avslutningen i SSC måste avhandlas vid samma tidpunkt. Kanske behöver de olika punkterna 

inte avhandlas samtidigt men ändå inom ett rimligt tidsspann för att kunna räknas till 

avslutningen. I studien av Russ et al. (2015) såg forskarna att det fanns viss förvirring hos 

operationsspersonalen kring när under det perioperativa förloppet den avslutande delen av 

checklistan skulle avhandlas. Kanske är detta något som det bör forskas vidare på för att 

kunna ta fram en så lämplig tidpunkt som möjligt under den perioperativa fasen då 

avslutningen i WHO:s checklista kan avhandlas. Gillespie et al. (2014) anser att det är en fara 

i patientsäkerhetsarbetet att se checklistan som något som bara ska checkas av, utan 

vårdpersonalens engagemang. Detta anser vi är viktigt så att checklistan avhandlas på ett 

korrekt sätt avseende patientsäkerheten. 

 

Konklusion och implikation 
Resultatet av denna enkätstudie har således inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad av 

operationssjuksköterskans uppfattning avseende delaktighet i och följsamhet av den 

avslutande delen i WHO:s checklista mellan operationsenheterna på de två olika orterna. 

Resultatet gällande märkning av preparat, problem med utrustning samt vad som kan läras 

och göras bättre till nästa gång antyder att arbetet med användande och följsamhet av WHO:s 

checklista kan behöva förbättras. Däremot visar resultatet avseende vilket ingrepp som utförts, 

kontrollräkning samt postoperativt omhändertagande på en hög följsamhet vilket kan öka 

patientsäkerheten. Genom att operationssjuksköterskan och övriga i teamet följer punkterna 

och aktivt bidrar borde användandet och följsamheten kunna öka avseende den avslutande 

delen i checklistan. Detta skulle även kunna resultera i att kommunikation och teamarbete 
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förbättras. Sammanfattningsvis skulle mer forskning kring bristerna i användande och 

följsamhet av WHO:s checklista behövas för att kunna utveckla strategier avseende 

förbättring av följsamheten. Det finns även behov av mer forskning för att öka kunskapen om 

operationssjuksköterskans roll och ansvar i samband med användandet av checklistan. För att 

förbättra följsamheten på operationsenheter krävs det stöd från ledning genom motivation, 

undervisning och feedback så att användande och följsamhet avseende den avslutande delen 

av checklistan kan ökas och förbättras. Forskningsfrågan i denna enkätstudie anses vara av 

värde för att kunna arbeta vidare med ett evidensbaserat patientsäkerhetsarbete inom 

operationsverksamheter.
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Bilaga 2 (2) 

 

Denna enkät är ämnad för operationssjuksköterskor som varit ansvarig 

operationssjuksköterska verksam på sal de senaste tre månaderna.  
 

1. Kön: 

Kvinna �   Man �   

 

2. Antal år som yrkesverksam operationssjuksköterska: 

<1 år �   1–5 år �   6–10 år �   >10 år �  

 

3. Nedan följer de exakta punkterna i delen Avslutning i WHO:s checklista, vilken även 

benämns ”utcheckning/check-out”. Vi efterfrågar din generella uppfattning av 

nedanstående punkter. Vänligen kryssa i hur vida du upplever att varje punkt 

avhandlas under avslutningen.  

 

• Vilket ingrepp har utförts 

Alltid �   Ofta �   Sällan �   Aldrig �  

 

• Att antal instrument, torkar och nålar stämmer (eller ej tillämpligt) 

Alltid �   Ofta �   Sällan �   Aldrig �  

 

• Hur preparat är märkta (inklusive patientens namn och personnummer) 

Alltid �   Ofta �   Sällan �   Aldrig �  

 

• Finns problem med utrustningen som behöver uppmärksammas? 

Alltid �   Ofta �   Sällan �   Aldrig �  

 

• Operatör, anestesiläkare/sjuksköterska, operationssjuksköterska går igenom 

huvudpunkterna för det initiala postoperativa omhändertagandet 

Alltid �   Ofta �   Sällan �   Aldrig �  
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• Vad kan vi lära? Vad kan vi göra bättre nästa gång? 

Alltid �   Ofta �   Sällan �   Aldrig �  

 

4. Jag upplever att jag som operationssjuksköterska ges utrymme att medverka vid 

avslutning enligt WHO:s checklista. 

Alltid �   Ofta �  Sällan �   Aldrig �  

 

5. Jag upplever att jag som operationssjuksköterska aktivt tar plats och ger bidrag 

under avslutningen enligt WHO:s checklista.  

Alltid �      Ofta �        Sällan �        Aldrig �  

 

Övriga synpunkter eller kommentarer: 

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

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

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

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

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

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

 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 


