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OP-Design

ATT UTFORMA OPERATIONSMILJÖER FÖR GOD ARBETSMILJÖ OCH HÖG 

PATIENTSÄKERHET

Gerd Johansson

Per Odenrick

Christofer Rydenfält



• Kunskapsutveckling för framtidens 

operationsavdelning

• Samverkan 

– akademi och praktik

– teknik och medicin

OpDesign



Medverkande verksamheter

Lunds universitet

– Institutionen för Designvetenskaper, 

Ergonomi och Aerosolteknologi, 

Maskinkonstruktion

– Arbets- och miljömedicin

Region Skåne

– Helsingborgs lasarett



Finansiärer 

• Stig och Ragna Gorthons stiftelse 

• Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS

• Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

• Lunds tekniska högskola



Operationsavdelningens karaktär 

• Samverkan mellan många olika professioner

• Verksamhet med hög risk

• Sluten avdelning

• ”Sovande” patient



Framtidens operationsavdelning

• En högteknologisk miljö där olika kompetenser skall mötas 

• En miljö där den medicinska och tekniska utvecklingen hela 

tiden förändrar förutsättningarna 

• Ständigt nya krav på förbättrad patientsäkerhet och effektivitet

Detta innebär höga krav på arbetstagarens förmåga till 

förändring



Övergripande syfte

Med fokus på arbetsmiljö, effektivitet och 

patientsäkerhet ta fram ny kunskap om

Samspelet mellan individer, verktyg 

och miljö på en operationsavdelning.



Effektivitet

ArbetsmiljöPatientsäkerhet



OpDesign: Projektupplägg

1. Då 2. Nu 3. …Framtiden



Visualiseringsstödd 

intervjustudie

Examensarbeten

- Avvikelsehantering

- Förändringsprocesser

OpDesign: Projektupplägg

1. Då 2. Nu 3. …Framtiden



Visualiseringstödd intervjustudie om 

arbetet på operation

Kontaktperson utställning: Christofer Rydenfält 



Intervjustudie: Slutsatser

• Mer fokus på den egna professionens 

aktivitet än på operationslagets 

gemensamma aktivitet

• Bristande kommunikation kring 

operationslagets gemensamma mål 

• Tillitsrelationer är formella snarare än 

personliga



Videoobservation av det 

praktiska arbetet

Belastningsergonomisk 

studie

Synergonomisk studie

Luftburen smitta i 

operationssalar

OpDesign: Projektupplägg

1. Då 2. Nu 3. …Framtiden



Videoobservationer av 27 operationer 

Kontaktperson utställning: Christofer Rydenfält 



Videoobservation - Studier 

• Den praktiska användningen av WHOs checklista för säker 

kirurgi

• Ledarskapet i operationslaget

• Uppkomsten av tekniska och organisatoriska hinder 

(planerad)



Synergonomi och Belastningsergonomi

Kontaktperson utställning: 

Hillevi Hemphälä

Kontaktperson utställning: 

Gerd Johansson



Luftburen smitta i operationssalar

Kontaktperson utställning: Jakob Löndahl



Innovationsgrupp för 

förnyelse och förbättring

Optimering av 

operationsbelysning

Lösningsförslag kring 

belastningsergonomiska 

problem

OpDesign: Projektupplägg

1. Då 2. Nu 3. …Framtiden



Innovationsgrupp för förnyelse och 

förbättring

Kontaktpersoner utställning: Per Odenrick och Christofer Rydenfält



Innovationsgrupp: Syfte

• Ta fram förnyelseförslag inom nuvarande 
verksamhet, samt rekommendationer inför 
planeringen av ny OP-avdelningen.

• Utveckla verksamhetens innovationsförmåga

• Skapa samverkan mellan professioner för 
gemensam reflektion



Innovationsgrupp: Upplägg

• 5 deltagare från verksamheten +  innehållsledare samt en 

processledare från akademin (Per Odenrick)

• Praktikerna äger frågan, akademin bidrar med pedagogik och 

metodologisk form

• Metodik baserad på delaktighet, dialog och erfarenhetsbaserat 

lärande

• Processen dokumenteras av en forskare (Christofer Rydenfält)



Optimering av operationsbelysning

Gamla belysningen Ny belysningen

Kontaktperson utställning: Hillevi Hemphälä



Lösningsförslag på belastningsergonomiska 

problem  - studentprojekt

Kontaktperson utställning: Gerd Johansson





Hur ser du på sambandet mellan patientsäkerhet, 

effektivitet och arbetsmiljö i den beskrivna miljön eller 

liknande miljöer inom hälso- och sjukvården?


