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Abstrakt 

Bakgrund Postoperativa sårinfektioner orsakar stora kostnader för samhället och orsakar 

patienterna stort lidande. För att förhindra uppkomsten av infektioner behövs förutom 

operationssjuksköterskans övergripande ansvar för hygien och sterilitet under operation även 

att operatören har följsamhet till hygienrutinerna för att förhindra att smittspridning sker. 

Syfte Att undersöka operationssjuksköterskornas upplevelser av operatörernas följsamhet 

avseende sterilitet och hygien i samband med kirurgiska ingrepp. Samt att identifiera faktorer 

som enligt operationssjuksköterskorna kan påverka operatörernas följsamhet och förslag på 

åtgärder. 

Metod Kvalitativ design, med semistrukturerade intervjuer med åtta operationssjuksköterskor 

på två sjukhus i norra Sverige. Induktiv innehållsanalys av Lundman & Hällgren Graneheim 

(2012) användes för analys av data. 

Resultat Alla operationssjuksköterskor upplevde att operatörerna brast i sin följsamhet och 

operationssjuksköterskornas uppfattning var att detta dels berodde på kunskapsluckor hos 

operatörerna men även kunde härledas till dåligt teamsamarbete och bristande ledning. 

Operationssjuksköterskorna ansåg att stärkande av operatörernas kompetens, ett stärkt 

samarbete och en tydligare styrning skulle kunna förbättra följsamheten hos operatörerna. 

Slutsats Inte endast genom att fylla operatörernas kunskapsluckor kan följsamheten till 

hygienrutiner förbättras utan det är även av betydande vikt att teamsamarbetet förbättras. 

Nyckelord: Operationssjuksköterska, upplevelse, följsamhet, hygien, sterilitet, operatör. 

  



 

 

Abstract 

Background Postoperative wound infections cause major costs to society and causes patients 

great suffering. To prevent the occurrence of infections surgeon adherence to hygiene 

routines, in addition to the operating room nurse overall responsibility for hygiene and 

sterility during surgery, is needed. 

Aim To investigate surgical nurses experiences of surgeons adherence regarding sterility and 

hygiene during surgical procedures. And identify factors that according to surgical nurses can 

affect surgeons' adherence and proposed actions. 

Method Qualitative design, with semi-structured interviews with eight surgical nurses at two 

hospitals in northern Sweden. Inductive content analysis of Lundman & Hällgren Graneheim 

(2012) was used for analysis of data. 

Result All surgical nurses experienced surgeons to fail in adherence and the surgical nurses 

opinion was that this is partly due to knowledge gaps among surgeons, but that it could also 

be attributed to poor team cooperation and lack of leadership. The surgical nurses felt that 

strengthening of the surgeon's skills, strengthened cooperation and a more distinct leadership 

could improve adherence among surgeons. 

Conclusion Not only by addressing the surgeon's knowledge gaps can adherence to hygiene 

be improved but it is also of significant importance to improve team collaboration. 

 

Keywords: Surgical Nurse, experience, adherence, hygiene, sterility, surgeon. 
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Bakgrund 

Definitioner av viktiga begrepp 

Hygien: Metoder och förutsättningar som bidrar till att bevara hälsa och förebygga spridning 

av sjukdomar (World Health Organization [WHO], 2016). På vetenskaplig nivå handlar 

hygien om hur en hälsofrämjande miljö skapas och upprätthålls för grupper eller individer 

(Svenska MeSH, u.å.b). Medicinsk hygien innebär bland annat handhygien, sterilisering av 

medicinsk utrustning och omhändertagande av medicinskt avfall (WHO, 2016).  

Aseptik: Kan enkelt förklaras som frånvaro av smittsamma organismer (Nicolette, 2011). Att 

avlägsna infektionsorsakande organismer, t ex virus, bakterier och svampar (Lindskog & 

Lindskog, 2011) för att förhindra förorening av en utsatt kroppsdel (Svenska MeSH, u.å.a). 

Att använda sig av en aseptisk teknik innebär att avsiktligt arbeta för att minimera 

mikropartiklar för att på detta vis förhindra kontaminering av operationssåret via t ex 

instrument, utrustning, luften eller personerna på sal (Nicolette, 2011; Riksföreningen för 

operationssjukvård [RFOP], 2011). 

Sterilitet: Sterilisering är en process genom vilket ett föremål renas från alla mikroorganismer 

och sporer, detta sker med hjälp av t ex ånga, värme eller kemikalier (WHO, 2009). Vad som 

räknas som sterilt kan endast mätas genom sannolikheten av sterilitet för varje föremål som 

steriliseras. Sannolikheten för att en mikroorganism överlever steriliseringsprocessen anses 

vara lika med, eller mindre än, 1 på miljonen (Nicolette, 2011). 

Colony Forming Units [CFU]: På svenska kolonibildande enheter. En hudpartikel kan bära på 

en eller flera bakterier. Ett sätt att mäta bakteriekontamination i luften görs genom att fånga 

upp hudpartiklar på odlingsplattor som efter inkubering kommer att visa synliga 

bakteriekolonier. Dessa kolonier kan ha sitt ursprung ur en eller flera bakterier från en enda 

hudpartikel (Friberg, 1998). 

Följsamhet: Inom sjukvården kan ordet följsamhet användas antingen avseende patienters 

vilja att följa en föreslagen behandling (även kallat Compliance) eller personalens vilja att 

följa ett föreslaget förfarande i form av exempelvis riktlinjer eller rutiner (Nilsson, 2016).  
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Vårdrelaterade infektioner 

Vårdrelaterad infektion, även kallat VRI, definieras av Socialstyrelsen (2006) som alla 

infektionstillstånd som drabbar en patient till följd av sjukhusvistelse eller 

öppenvårdsbehandling. Detta oavsett om infektionsorsaken kommer från patienten själv eller 

har tillförts i samband med vården. En VRI kan uppstå antingen under eller efter 

vårdtiden/behandlingstiden. 

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 var postoperativ 

sårinfektion en av de tre vanligaste vårdrelaterade infektionerna 2013–2014. Vid totalt 5,2 % 

av vårdtillfällena 2014 förekom det en vårdrelaterad infektion, varav 1,4 % av samtliga 

vårdtillfällen 2014 innebar en postoperativ sårinfektion. Även året innan (2013) var andelen 

postoperativa sårinfektioner 1,4 % men andelen vårdrelaterade infektioner var 5,7 %. En 

minskning av andelen vårdrelaterade infektioner från 2013 till 2014 men oförändrad andel 

postoperativa sårinfektioner under samma period (Socialstyrelsen, 2016a). 

Postoperativa sårinfektioner 

Med postoperativ sårinfektion avses en infektion som uppstår i operationsområdet efter 

invasiva ingrepp i de ytliga eller djupa lagren av snittet, organet eller det utrymme som 

traumatiserats i samband med operationen som exempelvis ledhålan, bukhålan, lungsäcken 

eller mediastinum (WHO, 2009).  

Sårinfektion till följd av operation är den tredje vanligaste vårdrelaterade infektionen även 

internationellt (WHO, 2009; Birgand et al., 2014). Att förhindra att bakterier kommer in i 

vävnaden med förebyggande åtgärder är av största vikt. Detta minskar vårdskador, förkortar 

vårdtiden och är resurssparande (Birgand et al., 2014). För att kunna minska förekomsten av 

postoperativa sårinfektioner är det av stor vikt att det finns välutvecklade rutiner för att 

begränsa infektioner. Huruvida välutvecklade rutiner faktiskt är effektiva är dock beroende av 

hur väl personalen på operationssalen känner till och följer rutinerna (Cawich et al., 2013).  

Bristande följsamhet till de aseptiska principerna under operationer har genom studier kunnat 

härledas till utbrott av postoperativa sårinfektioner (WHO, 2009). 

Vårdrelaterade infektioner och dess konsekvenser 

Förutom lidandet för patienterna bedöms VRI i Sverige årligen bidra till cirka 750 000 extra 



 

 

 

vårddygn och kosta cirka 6,5 miljarder kronor (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 

2016). Under 2015 inkom det drygt 15 000 anmälningar om vårdskada till Landstingens 

ömsesidiga försäkringsbolag [LöF], där nästan alla anmälningar gällde somatisk vård. 

Skadorna inträffade vanligtvis i samband med operation och innebar blödningar, skelett- och 

nervskador i samband med ledprotesoperationer och infektioner. Utifrån LöF:s skadestatistik 

har flera utvecklingsprojekt inletts med inriktning på ökad patientsäkerhet gällande bland 

annat allvarliga skador vid bukkirurgi och infektioner efter protesoperationer (Socialstyrelsen, 

2016a). 

I en litteraturöversikt genomförd av Broex, van Asselt, Bruggeman & van Tiel (2009), fann de 

att patienter som drabbas av VRI kostar sjukvården dubbelt så mycket som patienter utan 

infektion, de fann även att antalet vårddygn mer än fördubblades då patienterna drabbades av 

VRI. Även i Sverige har forskning visat att vårdskador fördubblar vårdtiden (Socialstyrelsen, 

2016 a). Förutom ökad vårdtid kan en sårinfektion som involverar de djupare vävnaderna och 

organen innebära ökad risk för sjuklighet och dödlighet (Coello et al., 2005; WHO, 2009). 

För patienterna som drabbas av VRI är smärta, illaluktande sår under lång tid och isolering 

problematiskt. Även dess påverkan på familjen i övrigt, då make/maka måste stanna hemma 

för att vårda vilket innebär inkomstbortfall, leder till en enorm psykiska stress för både den 

drabbade och dennes familj (Andersson, Bergh, Karlsson & Nilsson, 2010; Tanner, Padley, 

Davey, Murphy & Brown, 2012). 

Hur uppstår en sårinfektion 

Den huvudsakliga kontamineringen av ett operationssår förmodas ske under tiden för det 

kirurgiska ingreppet. Det finns fyra huvudsakliga vägar för mikrobiell kontaminering av 

operationssåret. Dessa är patientens egna hud, från kirurgens/operationspersonalens hud, 

luftburna mikrober samt instrument som används under det kirurgiska ingreppet (Birgand et 

al., 2014).   

Åtgärder för att förhindra smittspridning/kontaminering 

För att förebygga vårdrelaterade infektioner är den mest grundläggande åtgärden att all 

vårdpersonal, av alla kategorier, tillämpar de basala hygienrutiner konsekvent 

(Socialstyrelsen, 2016b). Föreskriften gällande basala hygienrutiner, innehåller 

grundläggande regler om hygien, och innefattar: Korta ärmar på arbetsdräkten, underarmar 
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och händer fria från klockor och smycken, händer och underarmar ska tvättas med flytande 

tvål och vatten om de är smutsiga innan desinfektion, händerna ska desinfekteras i direkt 

anknytning före och efter patientkontakt samt att engångshandskar ska användas vid risk att 

komma i kontakt med biologiskt material och kroppsvätskor (SOSFS 2015:10). 

Utöver basala hygienrutiner finns det intraoperativa faktorer som är av betydelse för att 

minimera postoperativa sårinfektioner som exempelvis ventilation på sal, kläder särskilt 

lämpade för operation så som mössor, skoskydd, munskydd, engångs- eller flergångskläder, 

sterila draperingar, rockar och handskar. Om dessa tillämpas på rätt sätt ökar möjligheterna att 

minimera kontamineringen av operationssåret (WHO, 2009).  

Handdesinfektion 

För att förhindra kontaktsmitta genom att mikroorganismer överförs mellan personal och 

patient ska operationssjuksköterskan utföra handdesinfektion (Hansen, Loraas & Brekken, 

2012). Handdesinfektion ska utföras innan dagens första operation, efter längre operationer 

och vid uppehåll mellan operationer. Det är viktigt att desinfektionsmedlet gnids in i huden i 

cirka 1,5–3 minuter beroende på desinfektionsmedel för att uppnå avsedd effekt (Hansen et 

al., 2012; Vårdhandboken, 2016a). 

Munskydd 

När munskyddet kom i början av förra seklet var det i första hand tänkt att skydda patienten 

från postoperativ sårinfektion genom att förhindra mikroorganismer från operationsteamets 

näsa och mun att hamna i operationssåret (Lipp & Edwards, 2002; WHO, 2009). Munskyddet 

skyddar även operationspersonalen, genom att hindra smitta via stänk av blod eller andra 

vätskor från operationsområdet (WHO, 2009; Vårdhandboken, 2016a).  

Munskydd ska användas av operationspersonal som står inom en armlängds avstånd från 

sterilt område, för att förhindra salivdroppar att falla ner och kontaminera det sterila området 

(Vårdhandboken, 2016a). Enligt WHO (2009) finns det ett signifikant samband mellan att 

använda munskydd och minskad kontaminering av operationsområdet. Dock finns det inte en 

tydlig koppling mellan användandet av munskydd och förekomsten av postoperativa 

sårinfektioner. 



 

 

 

Handskar 

Vårdhandboken (2016a) rekommenderar att dubbla sterila operationshandskar används vid 

operation. Handskar minskar risken för spridning av bakterier från händerna på 

operationspersonal till patient under operation. Dubbla handskar bör vara obligatoriskt under 

operationer, speciellt de som tar lång tid, där många skarpa och vassa instrument används och 

vid starkt nedsmutsade sår. Handskarna bör ha olika färger för att underlätta upptäckt av 

perforation då de ska bytas. Under operationer som pågår länge, bör handskarna bytas 

varannan timme (Philips, 2011).  

Studier som gjorts kan inte bevisa att postoperativa sårinfektioner minskar vid användning av 

dubbla handskar. Studier har funnit att vid användandet av dubbla handskar, så perforeras de 

yttre handskarna oftare än de inre vilket innebär att det kirurgiska teamet blir mindre 

exponerade för blod och andra kroppsvätskor. En studie gällande kirurgi av cerebrospinal 

shunt fann dock en minskning av infektion i shunten med 50 % vid användande av dubbla 

handskar jämfört med enkla handskar (WHO, 2009). 

Steril klädnad 

På operationsavdelningen används specialarbetsdräkt som har till uppgift att minska 

spridningen av bakteriebärande hudpartiklar från personalen till luften i operationsrummet. 

Dräkten kan bestå av blus och byxa eller overall, dräkten är bakterietät av engångs- eller 

flergångsmaterial. Dräkten är försedd med muddar kring ben och ärmar, blusen ska stoppas 

ner i byxan och även huvan som ska täcka håret ska vara instoppad i halslinningen. 

Specialarbetsdräkten och huva måste användas av alla i operationsrummet för att minska 

bakterietalen (Vårdhandboken, 2016a).  Utanpå specialarbetsdräkten ska alla som arbetar runt 

operationssåret bära steril rock. Denna ska förhindra att arbetsdräkten blir kontaminerad och 

förhindra smittspridning mellan personal och patient. Vid risk för genomfuktning, ska steril 

rock med våtförstärkt front och ärm användas (WHO, 2009; Vårdhandboken, 2016a). 

Ventilation på sal 

Konventionell ventilation innebär att luftflöde in sker via tak och luftflöde ut sker i nivå med 

golvet. Då detta flöde ger okontrollerade luftströmmar brukar detta även kallas för 

omblandande ventilation (Friberg, 1998). Med konventionell ventilation på operationssalen 

kan luftburen smitta reduceras med hjälp av 18–20 luftväxlingar varje timme. Om 8–10 
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personer är närvarande på salen bör antalet Colony Forming Units [CFU] vara under 100/m3. 

I regel kommer värdena ner under 50/m3 (Hansen et al., 2012; Vårdhandboken, 2016b).  

Laminär ventilation, även kallad ultraren luft, innebär att hela luftmängden inom ett avgränsat 

område rör sig i parallella linjer med samma hastighet och med ett minimum av störningar. 

Laminär ventilation kan tillföras antingen vertikalt (t ex tak till golv) eller horisontellt (t ex 

från patientens huvud och ner mot fötterna). Oftast kombineras laminär ventilation med 

HEPA-filter, HEPA står för High Efficiency Particulate Air och är filter som renar luften på 

alla CFU:s med 99,997 % säkerhet (Friberg, 1998). Med laminärt luftflöde kan värdena 

komma ner under 10 CFU/m3, men om dörren öppnas till operationsrummet försämras 

ventilationen (Hansen et al., 2012; Vårdhandboken, 2016b). Då dörren öppnas och trycket 

jämnas ut störs övertrycket i salen och luftströmmarna får partiklarna i operationssalen att 

virvla upp med risk för kontaminering som följd (Hansen et al., 2012). 

Operationssjuksköterskans ansvar avseende hygien och sterilitet 

I operationssjuksköterskans arbetsuppgifter ingår ansvaret för att aseptiska och hygieniska 

principer efterföljs samt att ansvara för att både förebygga och begränsa smitta och 

smittspridning i samband med kirurgiska ingrepp (RFOP & Svenska sjuksköterskeföreningen 

[SSF], 2011). Det ingår även i operationssjuksköterskans profession att samarbeta med övriga 

i teamet för att bevara patientens integritet, autonomi och värdighet. Operationssjuksköterskan 

säkerställer patientens identitet, att markering av operationsområdet är korrekt, assisterar 

operatören och instrumenterar under operationer (RFOP & SSF, 2011). Det är även 

operationssjuksköterskans uppgift att bekräfta steriliteten enligt WHO:s checklista i början av 

operationen och att upprätthålla den (WHO, 2009). Kärnan i operationssjuksköterskans arbete 

är att fortsätta utveckla patientsäkerheten genom att ha kontroll av arbetssituationen genom att 

vara steget före och ta ansvar för aseptiken (Andersson et al. 2010). 

Operationsteamet på sal 

Teamarbete är en dynamisk process där vårdpersonalen har kompletterande bakgrunder och 

kunskaper. Medlemmarna delar samma mål och samordnar vården runt patienten, för att 

uppnå teamarbete är medlemmarna beroende av ett fungerande samarbete med en öppen 

kommunikation och delat beslutsfattande (Xyrichis & Ream, 2008). Alla medlemmar i 

operationsteamet strävar efter att skapa en perioperativ vård som förhindrar och förebygger 



 

 

 

vårdskador, teammedlemmarna besitter den professionella kompetens som behövs för att 

genomföra operationerna säkert och de samarbetar för att skapa en patientsäker miljö (WHO, 

2009). 

Ett ömsesidigt samarbete med operatören uppnås då operationssjuksköterskorna upplever sig 

som jämspelta medarbetare, som involveras som nyckelpersoner och respekteras för sin 

professionella kunskap. Att ha arbetat tillsammans tidigare kan främja samarbetet då 

individerna lärt sig varandras professionella färdigheter. Detta skapar tillit och bidrar till ett 

effektivare teamsamarbete genom icke verbal kommunikation som kan underlätta ingreppet 

och i slutänden ge ett bra resultat för patienten (Sandelin & Gustafsson, 2015).   

En bristande kommunikation i teamet kan resultera i ineffektivitet, förseningar och 

resursslöseri samt i värsta fall att fel patient opereras, en dålig kommunikation kan också 

orsaka spänningar inom teamet och skapa obehag för patienten (Lingard et al., 2004). Ett 

dåligt bemötande från operatören upplevdes av operationssjuksköterskorna i studien av 

Sandelin & Gustafsson (2015) som förödmjukande och minskade därmed deras engagemang . 

I en studie genomförd i England gällande attityder till riktlinjer, fann de att operatörer ratade 

skrivna regler och följer de oskrivna medan operationssjuksköterskorna betraktade följsamhet 

till rutiner synonymt med professionalism och att följa riktlinjer som basen i den patientsäkra 

vården (McDonald, Waring, Harrison, Walshe & Boaden, 2005). 

Följsamhet till hygienrutiner 

En finsk observationsstudie undersökte följsamhet till preoperativ handdesinfektion hos 

läkare, operationssjuksköterskor och övrig personal. En första observation visade att i 40 % av 

fallen torkades inte händerna ordentligt innan desinfektionsmedel applicerades och i 45 % av 

fallen var händerna inte torra innan handskarna togs på. En intervention gjordes med feedback 

på uppmärksammade brister och undervisning gällande riktlinjer för preoperativ 

handdesinfektion gavs. Efter interventionen gjordes en andra observation som visade en viss 

förbättring i följsamheten. Dock var det 27,6 % av observationerna som visade fortsatt 

bristande följsamhet genom dåligt torkade händer och 23,8 % brast fortfarande avseende 

handdesinfektionsmedlets verkningstid. Resultatet visade att kvinnliga läkare stod för den 

största förbättringen i följsamhet efter interventionen. Ingen signifikant förbättring visades 

hos de manliga läkarna vad gällde att händerna skulle vara torra innan handdesinfektionen, 

men däremot nästan en fördubbling av antalet som hade torra händer innan handskarna togs 
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på (Laurikainen, Rintala, Kaarto & Routamaa, 2016). Bristande följsamhet till 

handdesinfektion, enligt basala hygienrutiner, fann även Jenner et al. (2006) där doktorer 

endast vid 8,1 % av tillfällena genomförde handdesinfektion före patientkontakt och 51,4 % 

genomförde handdesinfektion efter.  

Även i en studie av Swenne & Alexandrén (2012), där de undersökte kirurgteamets 

följsamhet till handhygien och intraoperativa hygienrutiner fanns brister i följsamheten. De 

observerade tio operationer, under dessa operationer fanns mellan 7–12 personer närvarande, 

antalet dörröppningar under själva ingreppen varierade från 30 till över 50 och inget moment 

genomfördes enligt hygienrutinerna fullt ut. Bristerna fanns hos alla i teamet. I en liknande 

studie utförd i Italien 2006 där de genomförde observationer av 799 operationer fann de att i 

genomsnitt öppnades dörren under operation vid 12 tillfällen, de var i genomsnitt 6 personal i 

operationssalen, av operationsteamet bar 88 % mössa/huva och munskydd korrekt, 

preoperativ handtvätt och desinfektion utfördes korrekt av 74,6 % av kirurgerna och 86,6 % 

av operationssjuksköterskorna (Castella et al., 2006). 

Problemformulering 

Det finns forskning där operatörernas följsamhet på specifika områden har undersökts, till 

exempel preoperativ handdesinfektion, men det saknas forskning på 

operationssjuksköterskans upplevelser av operatörernas följsamhet till hygien och sterilitet.  

Operationssjuksköterskan är den som har huvudansvaret för hygien och att steriliteten bevaras 

under hela operationen. För att bibehålla steriliteten är det viktigt att övriga medlemmar i 

teamet jobbar mot samma mål och följer fastslagna rutiner. Här är operatören en nyckelperson 

då hen tillsammans med operationssjuksköterskan står närmast patienten och såret under 

operation.  

Studien kan leda till ökad förståelse för operationssjuksköterskans upplevda brister hos 

operatören och öka medvetenheten på vad operationssjuksköterskan ska fokusera på i sitt 

arbete. Detta för att förbättra förutsättningarna för att hygien och sterilitet i samband med 

kirurgiska ingrepp bibehålls och på så vis minska risken för postoperativa sårinfektioner. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka operationssjuksköterskornas upplevelser av 



 

 

 

operatörernas följsamhet avseende sterilitet och hygien i samband med kirurgiska ingrepp. 

Samt att identifiera faktorer som enligt operationssjuksköterskorna kan påverka operatörernas 

följsamhet och förslag på åtgärder. 

Metod 

Design 

I denna studie valdes en kvalitativ design med induktiv ansats. Designen valdes för att kunna 

beskriva operationssjuksköterskans upplevelser utifrån syftet, genom att informanterna fritt 

fick svara utifrån en semistrukturerad intervjuguide (Polit & Beck, 2013). Med induktiv 

ansats utförs analysen av intervjuerna förutsättningslöst (Lundman & Hällgren Granheim, 

2012). 

I arbetet har tidskriften Applied Nursing Research använts som inspiration för dispositionen. 

Urval 

Inklusionskriterierna i studien var: Operationssjuksköterskor anställda vid 

operationsavdelningar på två sjukhus i norra Sverige, som arbetade kliniskt och som tagit del 

av forskningsfrågan. Informanterna hade erfarenheter från olika specialiteter. 

Exklusionskriterier i studien var: pensionerade alternativt ej längre verksamma 

operationssjuksköterskor. 

Urvalet skedde delvis enligt snöbollsurvalet genom att en tillfrågad person i sin tur 

rekommenderade en annan och delvis enligt bekvämlighetsurvalet på så vis att tillgängliga 

personer tillfrågades (Kristensson, 2014).  

Tillvägagångssätt 

Först inhämtades tillstånd att genomföra studien hos berörda enhetschefer, se bilaga 1. Alla 

enhetschefer gav tillstånd till att intervjuer fick ske på arbetsplatsen under arbetstid. 

Information till potentiella informanter gick ut till de två sjukhus som valts ut för studien 

(bilaga 2). Vid det ena sjukhuset gavs muntlig information i samband med en arbetsplatsträff 

samt skriftlig information delades därefter ut. I samband med detta gavs även förslag på 

datum då intervjuerna skulle kunna ske. Vid det andra sjukhuset förmedlades information om 

studien via avdelningscheferna till personalen, antingen via e-post eller informationsanslag i 

personalutrymmen. Till följd av detta utskick fick vi en intresseanmälan från en deltagare. 
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Alla operationssjuksköterskor som intervjuades gav samtycke till att intervjun spelades in. 

Intervjuerna spelades in med diktafon eller smartphone och genomfördes med en författare 

närvarande. Intervjuerna tog cirka 30 minuter att genomföra. Intervjuerna transkriberades 

därefter ordagrant. 

Datainsamling 

Innan intervjuerna startade fick deltagarna möjlighet att läsa igenom informationsbrevet igen 

och därefter skriva under på att de tagit del av informationen (se bilaga 3), att deltagandet var 

frivilligt och att medverkan i studien kunde avslutas när som helst under pågående studie. 

Som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer, som tillåter följdfrågor till de 

förutbestämda frågorna. Semistrukturerade intervjuer innebär även att samtliga deltagare får 

samma frågor men att frågorna inte måste ställas i samma ordning till alla (Kristensson, 

2014). Frågorna formulerades utifrån studiens syfte och sammanställdes i en intervjuguide, se 

bilaga 4. Exempel på frågor i intervjuguiden är “Hur upplever du att operatörerna har goda 

kunskaper om hygien och sterilitet i samband med operation?”, “Hur upplever du att 

operatörerna brister i att följa de riktlinjer som råder avseende hygien och sterilitet?” och 

“Vad upplever du är bidragande orsaker till bristande följsamhet från operatörernas sida?”. 

Intervjuguiden utgjorde ett stöd under intervjuerna för att vi skulle komma ihåg att ställa alla 

frågorna, utan inbördes ordning. Ingen provintervju genomfördes då intervjuerna 

genomfördes på olika sjukhus och intervjuerna genomfördes efter varandra. 

Vid det första sjukhuset rekryterades samtliga deltagare då information lämnades på 

arbetsplatsträff och tid bestämdes för intervju på eftermiddagen veckan därpå, då utrymme 

fanns att utföra intervjuerna under arbetstid. Intervjuerna skedde i anslutning till 

operationsavdelningen i enskilt rum med stängd dörr. Vid det andra sjukhuset hade en 

deltagare själv anmält intresse och bokat tid för intervju. Via denna deltagare rekryterades 

ännu en deltagare. I samband med dessa två intervjuer tillfrågades ännu en 

operationssjuksköterska om att delta, hen ställde upp och förmedlade även rekryteringen av 

den åttonde intervjudeltagaren. Även dessa intervjuer skedde i enskilt rum i anslutning till 

operationsavdelningarna, rummen valdes av intervjudeltagarna själva.  

Sammanlagt åtta operationssjuksköterskor intervjuades, sju kvinnor och en man som var i 

tjänst vid de aktuella tidpunkterna och som svarade mot inklusionskriterierna. Åldersspannet 

på deltagarna i studien var från 30 år till 59 år. Informanterna hade tillsammans en 



 

 

 

genomsnittlig arbetslivserfarenhet på 14,75 år som operationssjuksköterska. Spannet på 

arbetslivserfarenhet som operationssjuksköterska sträckte sig från mindre än ett år till 36 år. 

Inget bortfall från studien då samtliga informanter fullföljde studien. 

De intervjuer som spelades in med diktafon fick en tydlig ljudåtergivelse vilket underlättade 

transkriberingen, medan intervjuerna som spelades in med mobiltelefonen tyvärr fick 

ljudluckor/ ljudbortfall. Dessa ljudluckor kunde endast delvis fyllas i med hjälp av 

intervjuarens minne vilket fick till följd att delar av vissa intervjuer gick förlorade.  

Analys 

Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys, den fokuserar på att tolka och 

granska texter. Inom den kvalitativa traditionen är åsikten att sanningen ligger hos betraktaren 

och  att flera tolkningar av texterna kan vara möjliga och giltiga (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

Vi valde att analysera texterna utifrån Lundman & Hällgren Graneheims (2012) modell. 

Innehållsanalysen genomfördes tillsammans. Efter ordagrann transkribering av intervjuerna 

lästes dessa igenom flertalet gånger, först var för sig, sedan gemensamt för att få en 

helhetsbild av materialet och därefter reflekterade vi över intervjuernas innehåll. I nästa skede 

plockades meningsenheter ut som svarade mot studiens syfte, vilka numrerades från 1 till 146. 

Meningsenheterna kortades ner, kondenserades för att göra texten mer lätthanterlig och 

kodades sedan (Se bilaga 5). Koderna skrevs ut och sorterades i olika högar utifrån likheter 

och skillnader. Koderna grupperades sedan i sju preliminära underkategorier, vid närmare 

analys av dessa och med respons från handledare, omarbetades de till tre huvudkategorier 

med nio underkategorier.  

Etiska överväganden 

Vid all forskning som berör människor måste forskningsetiska överväganden göras. Med 

utgångspunkt i lagen om etikprövning (SFS, 2003:460) redogörs för vad som ska prövas. 

Lagen avser att skydda människor och respekten för människovärdet vid forskning. En 

avvägning mellan kunskapsvinster och risker är två delar som ingår i prövningarna. Det ställs 

också krav på att försökspersonerna har accepterat och förstått villkoren för deltagande. Enligt 

lagen behöver inte ett högskolearbete på grund- eller avancerad nivå etikprövas (SFS, 

2003:460).  
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Utifrån att en intervjustudie skulle genomföras bedömde vi den fysiska risken som obefintlig 

för våra informanter, vi bedömde även att risken för psykologisk skada var liten. Dock kan 

någon bli illa berörd av frågorna vi ställer, men vi bedömde att kunskapsvinsten var högre än 

risken för skada hos våra informanter. Enhetscheferna på berörda avdelningar kontaktades 

både personligen och via mail med information om studien och ett skriftligt godkännande om 

att få genomföra studien inhämtades, se bilaga 1. Informationsbrev om studien skickades ut 

till alla operationssjuksköterskor på berörda avdelningar, som skulle utgöra underlaget för 

urvalet av intervjudeltagare. I brevet framkom det att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas när som helst under studiens gång. Kontaktuppgifter till författarna fanns bifogat i 

brevet för att kunna lämna intresseanmälan att delta i studien samt för eventuella frågor och 

funderingar om studien. 

De operationssjuksköterskor som deltog i intervjuerna, skrev alla på ett informerat samtycke 

att medverka i intervjustudien, se bilaga 3. Intervjumaterialet förvarades oåtkomligt för 

obehöriga, avidentifierades och kodades så att det inte gick att härleda till någon informant. 

Inspelningarna på smartphone och diktafon raderades efter transkriberingen. 

Teoretisk referensram 

Dual identity model [DIM] (Dubbel identitetsmodell, fritt översatt från engelska) är en teori 

som har sina rötter i Social Identitetsteori (Social Identity Theory [SIT]). Denna teori anses 

lämpa sig för att beskriva och förklara interprofessionella relationer inom ramen för hälso- 

och sjukvårdsorganisationen. DIM innebär att teammedlemmarna interagerar som medlemmar 

i olika undergrupper (t ex operatör och operationssjuksköterska) samtidigt som de identifierar 

sig som del av ett överordnade team där de delar på överordnade mål. Enligt DIM finns det 

två olika engagemang inom teamet som påverkar teamets samarbete. Dels ett professionellt 

engagemang som beskriver i vilken omfattning individen engagerar sig i sin yrkeskår samt ett 

teamengagemang som beskriver till vilken grad personalen känner sig integrerade i 

vårdenheten. Teamengagemang är av överordnad karaktär med respekt för professionerna 

(Caricati et al., 2015). 

Studier har visat att det interprofessionella samspelet fungerar bättre om samtliga medlemmar 

erkänner att de tillhör både undergruppen och den överordnade gruppen/ teamet, särskilt om 

undergrupperna har olika medlemsantal, makt och status (Caricati et al., 2015). Enligt Caricati 

et al. (2015) innebär DIM att ett bättre samarbete mellan läkare och sjuksköterska uppstår när 

individernas åtaganden gentemot såväl professionen som teamet är samstämmigt. De menar 



 

 

 

att genom ett ökat teamengagemang borde yrkesmässiga hinder mellan professionerna kunna 

avlägsnas och därmed förbättra samarbetet i teamet (Hornsey & Hogg, 2000; Caricati et al., 

2015). 

Resultat 

Resultaten för analysen redovisas i tre huvudkategorier och i nio underkategorier, se figur 1. 

 

Figur 1, syfte, huvudkategorier och underkategorier. 

Uppmärksamma operatörens följsamhet till rutiner och riktlinjer avseende 

sterilitet och hygien 

Operationssjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av följsamhet hos operatörerna 

gällande hygien och sterilitet uppvisar stora variationer, några upplever bristerna som små 

medan flertalet ändå tycker att operatörernas följsamhet har stora brister. Upplevelsen hur ofta 
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operatörerna brister i sin följsamhet varierar från flera gånger per dag till, dagligen, enstaka 

gång per vecka till mer sällan.  

Operatörens följsamhet 

Flera operationssjuksköterskor har erfarit att ortopederna uppvisar större kunskaper gällande 

hygien och sterilitet då de arbetar med leder och implantat som beskrivs som mer 

infektionskänsliga ingrepp. Dessa kunskaper var fast förankrade. 

“Jag tycker att ortopederna har mer kunskap om hygien än dom andra doktorerna” 

De upplever även att följsamheten till hygienrutinerna ökar hos kirurgerna då de arbetar med 

implantat. De upplever även att operatörerna förbättras i sin följsamhet över tid när de med 

erfarenhet utvecklar vana och får rutin på momenten. Att få rutin ses som insikt i vad de får ta 

på och inte i operationssalen och hur de ska röra sig. De upplever också att operatörer som är 

relativt nya har en ökad medvetenhet om risken för infektioner och är mer måna om att de ska 

undvikas. Ibland erfar operationssjuksköterskorna att operatörerna själva säger till när de 

nuddat något och blivit osterila. 

Att byta handskar i olika moment när det gäller implantat ses av vissa 

operationssjuksköterskor som ett moment som operatörerna har bra följsamhet till. Även att 

bära korrekt klädsel under operationer och följa operationssjuksköterskans direktiv är saker 

som lyfts fram avseende god följsamhet.  

Brister i följsamhet 

Operationssjuksköterskorna berättar att de upplever brister i många av rutinerna som finns för 

att upprätthålla sterilitet och hygien i samband med operationer. Många upplever att bristerna 

i följsamhet hos operatörerna är personbundna istället för hos yrkeskåren i stort. Den 

preoperativa handtvätten utförs felaktigt, operatörerna tvättar sig inte på rätt sätt, de torkar sig 

fel och handdesinfektionsmedlet får inte verka under den tid som krävs. Vilket flera 

operationssjuksköterskor berättar att de observerat när de passerat operatörerna då de tvättat 

sig. Ibland uppmärksammas det genom att operatörerna lämnar salen för att tvätta sig och 

återvänder inom orimligt kort tid. Vissa är av erfarenheten att de nya operatörerna slarvar 

oftare med handtvätten.  

“...Och sen vissa studenter och nyare är väldigt snabb, så där snabb är inte ens jag!...” 



 

 

 

Vissa anser det vara en brist i hygienrutiner då operatörerna använder enkla och inte dubbla 

handskar under ingrepp. Antalet dörröppningar i samband med tvättning och klädning samt 

under själva operationerna är också brister som noterats och upplevs som oplanerat spring. 

Överskridande av maxantal på sal är något som noteras i samband med komplicerade 

ingreppen och flera operatörer eller andra yrkeskategorier behövs på sal samt i samband med 

sectio då allmänt mycket personal är närvarande. 

När operatörerna klär sig själva upplever operationssjuksköterskorna att det görs på ett 

felaktigt sätt, som att mudden på rocken sticker ut ovanför handskarna, munskyddet sätts på 

fel eller används inte vid rätt tillfällen, de slarvar med mössorna genom att hår hänger ut eller 

genom att fel typ av mössa används utifrån ingrepp. I vissa situationer upplever 

operationssjuksköterskorna brister i rakning av patientens huvud då området upplevs för litet 

för att kunna steriltvättas och kläs på ett tillfredsställande och säkert sätt. 

“Allt ifrån antal dörröppningar och hur många vi är till att ha enkla eller dubbla handskar. 

Hur de rakar patientens hår.” 

Även brister i basala hygienrutiner hos operatörerna påtalas av flera operationssjuksköterskor 

som att bära armbandsur, bära hängande smycken, använda smink som kan droppa ner i såret, 

inte täcka skägg och användandet av nagellack. Även hanteringen av mobiltelefoner på sal 

nämns. 

“Ja, för den där mobiltelefonen kan de ha varit på toa och suttit och knappat på den och sen 

in på salen.” 

Ge feedback på brister och erfara operatörens respons 

För att upplysa och göra operatörerna medvetna om brister i följsamheten påpekar 

operationssjuksköterskorna detta genom att säga till direkt när de ser det ske eller i ett senare 

skede på tu man hand, tillsägelserna åhörs oftast. 

“Ser jag någonting är fel är det inte alltid jag säger det på sal utan då kan jag faktiskt gå ut i 

diktatrummet och ta det liksom mellan fyra ögon, det tycker jag är schysstast, man behöver 

inte hänga ut någon för en hel sal” 

Vissa ser det som sitt största ansvar att påpeka bristande följsamhet till operatörerna, men 

upplever ibland att responsen från operatören är respektlös i form av endast kortare mutter 
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och morr till svar. Andra menar att flertalet operatörer åhör tillsägelser utan diskussion. Yngre 

operatörer är mer lyhörda för tillsägelser och upplevs mer anpassningsbara och villiga att lära 

sig, medan en del operatörer som arbetat länge börjar argumentera emot samt ifrågasätta 

tillsägelserna. 

Ibland trots att operatören blivit tillsagd om bristande följsamhet till en rutin eller riktlinje, 

väljer hen att ignorera operationssjuksköterskans uppmaningar, vilket upplevs väldigt 

frustrerande för operationssjuksköterskan. I vissa diskussioner ger dock operatören vika för 

operationssjuksköterskans ståndpunkt, men inte utifrån ett patientperspektiv.  

“Men okej….. jag gör det väl för dig. Men nej, inte för mig, du kan få stå här inne på sal 

naken för min skull, jag bryr mig inte, men för patientens skull!” 

Uppmärksamma orsaker till bristande följsamhet till rutiner kring sterilitet 

Samtliga operationssjuksköterskor redogör för en uppfattning om att operatörerna verkar 

sakna kunskaper vad gäller sterilitet och hygien, vidare påtalas även en omedvetenhet från 

operatörerna om att brista i följsamhet samt en bristande respekt för 

operationssjuksköterskans yrkeskompetens. Ett flertal påtalar även att de upplever en 

bristande ledning inom organisationen som bidragande orsak till en bristande följsamhet. 

Uppfatta kunskapsluckor och operatörens omedvetna beteende som orsak till brister 

Flertalet operationssjuksköterskor beskriver en uppfattning om att många operatörer brister i 

sin följsamhet på grund av kunskapsluckor angående sterilitet och hygien. De flesta av 

operationssjuksköterskorna upplever att operatörerna behöver mer utbildning och kunskap. 

De upplever okunskap i bl.a. handtvättning och handdesinfektion, hur klädsel inför operation 

ska vara, hur de ska bete sig inne på salen, okunskap om CFU och ventilationens betydelse.  

Vid frågan om operatörernas kunskap om sterilitet och hygien svarar en deltagare: 

“eh.. jag tror inte att dom får den kunskap som de behöver....jag tror inte att det kan vara en 

sån stor del i deras utbildning!” 

Flera anser även att operatörernas kunskaper skiftar sinsemellan och en upplevelse om 

skillnad på yngre, nyare operatörer jämfört med äldre, mer erfarna operatörer finns. En äldre, 

mer erfaren operatör anses dock ej vara likställd med en bättre följsamhet utan detta beror på 

vem operatören är. Att de nya operatörerna har sämre kunskaper uttrycks av en 



 

 

 

intervjudeltagare med förklaringen att nya operatörer är svåra att förvänta sig följsamhet av. 

“ … det är ju liksom inte riktigt att förvänta sig att dom ska kunna någonting.. man vet inte 

ens vad dom har för kunskaper alls innan dom kommer ut.. det verkar lite grann si och så med 

det” 

Uppfattningen om att de nya operatörerna har bristande kunskap och förståelse för rutiner och 

aseptisk teknik verkar dock förväntad. En deltagare uttrycker det inte som dålig kunskap utan 

som en ännu inte förvärvad kunskap, det anses vara något som operationssjuksköterskan 

förväntas lära dem med tiden. Detta resonemang hörs från fler deltagare som även menar på 

att de äldre operatörerna har lärt sig med tiden, men en tveksamhet om de lärt sig nog 

framkommer samtidigt. 

Som exempel på hur okunskap observerats redogör en deltagare för ett tillfälle då hen 

iakttagit flera operatörer i samband med preoperativ handdesinfektion: 

” ... då hann jag se säkert fyra operatörer hur dom tvättade sig och det var inte en enda som 

ens var i närheten av att göra rätt så att du vet.… ” 

En annan anledning som upplevs bidra till operatörernas kunskapsluckor är avsaknad av en 

riktig inskolning på operationsavdelningen. Ett flertal av deltagarna påtalar att nya operatörer 

får gå en dag med en operationssjuksköterska för att lära sig rutiner, preoperativ 

handdesinfektion och dylikt men att detta ej upplevs tillräckligt.  

Vissa intervjudeltagare ställer sig dock tveksamma till att en dålig inskolning skulle vara 

orsaken, istället menar de på att operatörerna inte tillgodogjort sig den inskolning/ 

introduktion som givits. En upplevelse av att informationen går in genom ett öra och ut 

genom ett annat, då den inte tas på allvar.  

Att operatörerna själva inte är medvetna om dessa kunskapsluckor innebär enligt 

intervjudeltagarna att många brister i följsamhet utan att vara medvetna om det. 

“Nu tog du i något osterilt.. Oj, gjorde jag? Det uppmärksammas liksom inte av en själv så..” 

“ ... och sen är det dom här som tror att de kan fast det kanske blir fel ändå” 

Vidare beskrivs operatörerna som väldigt fokuserade på ingreppet och att det därigenom kan 

uppstå en omedvetenhet kring deras egna beteende. Som att operatören t ex genom frustration 
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osterilar något eller för att deras fokus är i såret och inte på hela det sterila området. 

“Ibland tror jag de är så koncentrerade på vad dom gör så att .... dom har sitt i fokus..”  

“ … dom går som in i det dom gör.. att de inte tänker på hur de lägger undan diatermin” 

En operationssjuksköterska beskriver det som svårt att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

när hen hela tiden även måste bevaka operatörernas beteende. 

“Man kan inte bara koncentrera sig på sitt bord och instrumenteringen utan man ska även 

vara en liten sterilpolis” 

Omedvetenhet i kombination med frustration beskrivs som en av orsakerna till att operatörer 

ibland kan osterila t ex instrument eller till och med det sterila fältet. Med betoning på att det 

inte görs med flit.  

“Jag tror inte att nån vill osterila nånting.. och jag har aldrig upplevt att någon gör något två 

gånger liksom..” 

Operationssjuksköterskornas påverkan på operatörens följsamhet till sterilitet 

I intervjuerna framkommer hos vissa en medvetenhet om att de själva och andra i sin yrkeskår 

påverkar operatörernas följsamhet på både gott och ont.  

Flera operationssjuksköterskor upplever att det finns bra inarbetade rutiner speciellt när det 

gällde operationer med implantat, där de står eniga och arbetar likvärdigt när det gäller att 

undvika spring in och ut på sal, bära rätt klädsel och att detta följs av operatörerna. 

På en avdelning där de under en period hade introduktion för nya operatörer (genomgång av 

handdesinfektion och hygienrutiner) upplevde operationssjuksköterskorna att följsamheten 

förbättrades. Om operationssjuksköterskorna upptäcker bristande följsamhet påpekas detta 

direkt för berörd operatör. Vissa operationssjuksköterskor menar att även de kan osterila sig 

genom att råka ta i något eller stöta till något och att detta inte upplevs som bristande 

följsamhet.  

Operationssjuksköterskorna beskriver lyhördhet för rådande omständigheter som en viktig 

egenskap att ha för att kunna prioritera vad som är viktigast i stunden, exempelvis måste en 

okontrollerad blödning prioriteras högre än en icke steril rockärm.  



 

 

 

“ … Ibland tror jag att man måste vara öppen och modifiera vad som, man ska inte skita i 

steriliteten men måste ha fokus på rätt saker vid rätt tillfälle, så är det...” 

Att samarbeta med operatören upplevs främja följsamheten, men även att 

operationssjuksköterskorna sinsemellan är överens om sitt arbetssätt så att de blir stärkta i sin 

yrkesroll och kan visa upp en enad front mot operatörerna när det gäller hygien och sterilitet. 

“ … det ser inte professionellt ut heller.. jag tycker en sak och nästa tycker en och så stå man 

där och gungar hela tiden.. därför är enighet viktig.. nu är det det här som gäller..” 

Några operationssjuksköterskor upplever att de inom professionen har olika åsikter / olika syn 

på hur hygien och sterilitet ska efterlevas och att detta leder till diskussioner och antaganden, 

med otydlighet och förvirring hos operatörerna som följd. Även svårigheter att påpeka 

felaktigt beteende gällande hygien och sterilitet till operatörerna när andra 

operationssjuksköterskor inte följer grundläggande rutiner upplevs som oprofessionellt. 

“Men säg att du står i blåsväder mot en annan yrkeskår… då går det ju inte att nån i ens egen 

kår går med lösnaglar” 

Uppleva bristande respekt för operationssjuksköterskans yrkeskompetens 

Operationssjuksköterskorna redogör för olika sätt som de upplever en bristande respekt för sin 

yrkeskompetens från vissa operatörer. En berättar att hen haft ett samtal med flera operatörer 

och förklarat vad operationssjuksköterskans arbete innebär.  

” … det här är vad vi gör! Och jag vill inte bli ifrågasatt på det.. för jag ifrågasätter inte er 

hur ni opererar och då vill jag inte att ni ifrågasätter mig om jag säger att något är osterilt!” 

En annan form av bristande respekt som ges uttryck för under intervjuerna är att operatörerna 

inte bistår operationssjuksköterskan i att få övriga yrkeskategorier att åhöra vad som gäller. 

Som exempel ges spring på sal från andra yrkeskategorier när operationssjuksköterskan säger 

att det ska vara stängda dörrar på sal. Även om operatörerna inte är bidragande till springet i 

dörrarna uttrycks en frustration över att operatörerna inte ställer sig bakom 

operationssjuksköterskan. 

“Vi står där ensamma och ska vara den som upprätthåller professionen och aseptiken …. som 

jag förstått det, förr i världen, så skakade alla när operationssjuksköterskan påtalade 
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nånting.. det är lite synd att det inte är så längre.. eller ja det vore bra att de respekterade det 

vi gjorde”  

Uppleva bristande ledning som orsak 

Att operatörerna brister i sin följsamhet avseende hygien och sterilitet anses inte endast bero 

på operatörerna utan även komma som en följd av bristande ledning. Detta illustreras med 

exempel om operatörer som upprepade gånger brustit i sin följsamhet, fått detta påtalat för sig 

och att det dessutom dokumenterats i operationsjournalen men att bristerna kan fortfölja utan 

att ledningen tar tag i problemet.  

“ … för när man inte har en ledning i ryggen.. en ledning som slår näven i bordet och säger 

att det räcker.. då blir det så här” 

Otydliga direktiv från ledningen gällande rutiner anses också vara en bidragande orsak. Flera 

deltagare anser exempelvis att hjälmmössa borde gälla för alla ingrepp istället för endast vid 

viss kirurgi eftersom att kroppen släpper ifrån sig lika mycket hudpartiklar oavsett vilken typ 

av kirurgi vi pratar om. Att det då råder blandade budskap om hjälmmössans vara eller icke-

vara vid ingrepp upplevs bidra till operatörernas brister.  

Att operatörerna kan vägra dubbla handskar trots att det handlar om kirurgiska ingrepp där 

dubbla handskar ska användas är något som flera deltagare tar upp under intervjuerna. 

Eftersom tydliga direktiv från ledningen saknas gällande dessa rutiner anser flera 

intervjudeltagare att detta möjliggör dessa brister från operatörernas sida.  

Att operationssjuksköterskorna sinsemellan inte får tid och möjlighet till att prata ihop sig om 

hur arbetet på sal ska se ut eller bör se ut upplevs också som en följd av bristande ledning. 

Hur detta upplevs påverka operatörens följsamhet redogörs för mer i detalj i nästkommande 

avsnitt. 

Identifiera behov av förändring för bättre följsamhet till hygien och sterilitet 

Operationssjuksköterskorna ser inte endast brister och problem i operatörernas följsamhet 

utan har många förslag på lösningar och uttrycker tydliga behov och önskemål på hur de tror 

att operatörernas följsamhet kan förbättras.  

Operationssjuksköterskorna upplever behov av kompetenshöjning hos operatörerna genom 

utbildning och förbättrad introduktion. De tycker även att det måste ställas krav på 



 

 

 

operatörerna att gå utbildning då operationssjuksköterskorna upplever att bristande följsamhet 

handlar om okunskap. 

“Jag tror det mesta handlar nog om okunskap, för jag tror att de flesta om dem verkligen fick 

lära sig så skulle dom nog hålla sig till det”  

Stärka samarbetet i teamet 

Att förbättra följsamheten till sterilitet och hygien på sal hos operatören, uttrycks bygga på en 

ömsesidig respekt, med ett gemensamt ansvar som båda yrkeskårerna kontinuerligt måste 

arbeta med. Operationssjuksköterskorna anser att de inte ska behöva be operatören vara 

noggrann med hygien utan att de har ett gemensamt ansvar för patienten och att operatören 

lyssnar till vad hen säger för att få ett bra resultat av operationerna. 

“Det där är en ömsesidig respekt också att vi jobbar med steriliteten, att det är inte bara ens 

ansvar utan ett gemensamt ansvar…...och det är inte min patient utan det är allas patienter 

och då vill man att vi jobbar mot samma mål.” 

Operationssjuksköterskorna upplever att de behöver varandras kompetenser för att genomföra 

arbetet och att en respekt för varandras utbildningar och kunskaper är nödvändig för att främja 

samarbetet. Att känna att operatörerna ställer sig bakom och stödjer operationssjuksköterskans 

åsikter framkommer som önskemål. Medan andra är av åsikten att det är samtliga yrkeskårers 

ansvar att falla in i ledet, följa uppsatta rutiner och regler, för att det gagnar patienten! 

Erhålla en tydligare styrning från ledningen 

Vissa operationssjuksköterskor önskar tydligare direktiv och styrning “uppifrån” när det 

gäller bland annat att förtydliga rutiner som vilken typ av hjälmmössor som ska användas, när 

munskydd ska bäras och när dubbla handskar ska användas. 

“Det är ingen bra styrning….skulle man ha en starkare ledning som säger att nu är det här 

som ska följas så skulle det göra skillnad.“ 

Konsekvenser för att medvetet inte följa rutiner och riktlinjer är något som 

operationssjuksköterskorna efterfrågar från ledningshåll, som t ex skriftlig varning eller att bli 

hemskickad utan lön tills bristerna åtgärdats. Även ett behov av regelbunden återkoppling från 

ledningen gällande statistik på avvikelser, postoperativa infektioner och dylikt som skulle 

kunna ligga till grund för granskning och förbättringsarbete efterfrågas. 



22 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I ett första skede var planen att genomföra en kvantitativ enkätstudie, men efter noga 

övervägande fann vi att denna metod inte skulle kunna besvara syftet representativt. Därför 

valde vi istället en kvalitativ design som fokuserar på beskrivningar, uppfattningar och 

upplevelser (Kristensson, 2014). Vilket bedömdes kunna ge svar på operationssjuksköterskan 

erfarenheter av operatörens följsamhet avseende sterilitet och hygien i samband med 

kirurgiska ingrepp. Styrkan med denna metod är att den möjliggör en djupare förståelse för 

upplevelserna. 

Urvalet av deltagare påverkades till viss del av en snäv tidsram som föreligger vid ett 

examensarbete, då möjligheten att invänta svar om deltagande var begränsad. Då vi fick söka 

upp potentiella deltagare personligen, kan det ha inneburit att det var svårare för de tillfrågade 

att avböja deltagande. Vi har dock inte upplevt någon ovilja från deltagarna att fullfölja 

studien. Trots att intervjudeltagarna inte valdes utifrån antal år inom professionen, så var 

spridningen i erfarenhet från 1 till 36 år, vilket vi anser bidrar till en bredd i resultatet. 

Då vi inte genomförde en provintervju medför det att eventuellt omarbetningsbehov av 

intervjuguiden missats. Så här i efterhand upplever vi att en provintervju kunde ha medfört att 

några av frågorna hade omformulerats. Om provintervju genomförts hade vi även kunnat testa 

inspelningstekniken vilket hade givit bättre förutsättningar i efterföljande intervjuer då vi 

redan i ett tidigt stadium hade blivit varse bortfall i ljudupptagningen. Vår uppfattning är att 

då vi genomförde intervjuerna var för sig så hamnade informanten inte i underläge vilket 

främjar datainsamlingen. 

I samband med transkribering av intervjumaterialet insåg vi att det var svårt att i 

transkriberingen få fram deltagarnas gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck som utgjorde en 

del av deltagarnas berättelser. Med detta i åtanke kanske filmupptagning hade varit mer 

heltäckande och tillfört ytterligare en dimension till materialet vilket skulle kunna leda till en 

mer nyanserad tolkning. Samtidigt är vi medvetna om att filmade intervjuer hade kunnat 

innebära att färre personer skulle vara villiga att delta.  

Tillsammans genomförde vi alla delar av innehållsanalysen, vilket ökar tillförlitligheten hos 

studien. Handledaren hade insyn i analysarbetet och gav vägledning till den fortsatta analysen. 



 

 

 

Handledarens involvering i valideringen av resultatet, ökar studiens validitet. I resultaten 

används citat som ger möjlighet för läsaren att bedöma att vi tolkat innehållet i intervjuerna 

rätt, vilket ökar studiens giltighet (Lundman & Hällman Graneheim, 2012).  

Förförståelsen hos författarna i ämnet härrör till specialistutbildning i operationssjukvård och 

praktik på operationsavdelning, som sjuksköterska och tidigare arbetslivserfarenhet inom 

sjukvård. Under vår praktik blev vi varse att operatörernas följsamhet till sterilitet och hygien 

verkade ha stora brister, vilket väckte vår nyfikenhet att undersöka hur 

operationssjuksköterskan upplevde detta. 

En etisk aspekt som bör nämnas med hänseende till intervjudeltagarnas information om 

operatörerna är att detta skulle kunna uppfattas som att hänga ut enskilda operatörer. Dock ska 

det sägas att ingen intervjudeltagare på något sätt under intervjuerna pekat ut någon enskild 

person utan endast redogjort för olika händelseförlopp som de bevittnat i sin yrkesroll. 

Upplevelsen var att informanterna kände sig trygga i att deras redogörelser inte skulle kunna 

gå att härleda tillbaka till dem och därför fritt kunde tala om upplevelserna. 

Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet kan vi konstatera att operatörernas följsamhet avseende hygien och sterilitet 

brister på ett antal olika områden. Vidare finner vi att ett övergripande problem som beskrivs 

på flera olika sätt av operationssjuksköterskorna kan tolkas som brister i teamsamarbetet. 

Utifrån operationssjuksköterskornas erfarenheter avseende operatörernas följsamhet finns 

även åtgärdsförslag på hur följsamhet samt teamets samarbete kan förbättras. 

Alla operationssjuksköterskor i studien var eniga om att operatörerna brister i sin följsamhet 

avseende sterilitet och hygien, dock fanns det olika uppfattningar om i vilken omfattning 

operatörerna brister, vissa ansåg det vara en daglig företeelse medan andra uppgav det som 

enstaka företeelser. Operatörerna upplevdes brista i preoperativ handtvätt och att följa de 

basala hygienrutinerna genom att till exempel bära smycken, klockor, nagellack och slarvigt 

täckande av hår. Detta stämmer överens med tidigare forskning där följsamhet till 

hygienrutiner har undersökts (Castella et al., 2006; Jenner et al., 2006; Demir, 2009; Swenne 

& Alexandrén, 2012; Laurikainen et al., 2016).  

Vid analys av materialet avseende när och hur operatören anses brista i sin följsamhet blev vi 

varse att det verkar finnas olika uppfattningar om operatörens ansvar att bibehålla steriliteten. 
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En uppfattning som verkar finnas bland vissa intervjudeltagare är att operatören alltid är 

ansvarig för att bibehålla steriliteten på sal medan andra verkar vara av uppfattningen att 

operatören inte kan förväntas bibehålla steriliteten på sal utan operationssjuksköterskans 

övervakning och tillsägelser. Med detta vill menas att när operatören “står i såret” är det 

operationssjuksköterskans ansvar att hjälpa operatören att bibehålla steriliteten. Detta kan i sin 

tur bidra till de olika uppfattningarna om hur ofta operatörerna anses brista i sin följsamhet. I 

en studie om teamkommunikation inom operation fann de att operatörerna medvetet skärmade 

av sig själv och fokuserade på sin uppgift och därmed förlitade sig på att de andra 

teammedlemmarna koordinerade och utförde de övriga uppgifterna (Gillespie, Gwinner, 

Chaboyer & Fairweather, 2013). Vi uppfattar dock att detta beteende kan tolkas som en 

outtalad överenskommelse/ förväntan från operatörens sida som inte är en vedertagen 

uppfattning från övriga i teamet. Detta kan i sin tur förklara varför vi uppfattat två olika 

uppfattningar om operatörens ansvar för att bibehålla steriliteten. 

Vår uppfattning är att operatörens ansvar för att bibehålla steriliteten måste ses som sekundärt 

i förhållande till ansvaret för det kirurgiska ingreppet som operatören har. Därför menar vi att 

kommunikationen mellan operatör och operationssjuksköterska behöver förbättras samt 

förtydliganden av ansvarsområden, både inom teamet och inom teamets subgrupper, för att 

kunna skapa ett samförstånd. Utan detta kommer teamsamarbetet att fortsätta halta. Enligt 

Dual Identity Model [DIM] är det nödvändigt att operationsteamets medlemmar inte bara ser 

den egna subgruppens ansvarsområden utan även övriga subgruppers ansvarsområden och 

förstår vikten av varje subgrupps bidrag till helheten. Ingen subgrupp är viktigare än den 

andra, oavsett yrkeskategori, då teamet behöver samtliga yrkeskategorier för att kunna nå sitt 

övergripande mål (Caricati et al., 2015). Vi är av uppfattningen att operationsteamets 

övergripande mål lätt hamnar i skugga till fördel för subgruppernas enskilda mål. Operatörens 

fokus tenderar att ligga på ingreppet medan operationssjuksköterskan är fokuserad på 

steriliteten, detta eftersom de identifierar sig mer med professionen än med teamet! 

Den röda tråden avseende operatörens följsamhet finner vi vara att den är individuell utifrån 

både personlighet och erfarenhetsnivå. Intervjudeltagarna beskriver detta som att de 

operatörer som jobbade med implantat har en bättre följsamhet. Generellt upplevs 

operatörernas följsamhet förbättras under tid med ökad erfarenhet och vana då de utvecklade 

en förståelse för aseptik. Några operationssjuksköterskor upplevde att de yngre operatörerna 

var mer lyhörda vid tillsägelser och mer anpassningsbara än de äldre, mer erfarna 



 

 

 

operatörerna, men att de yngre saknade den aseptiska blicken. Trots att vi inte kan finna några 

vetenskapliga studier som stödjer våra fynd utifrån individuella faktorer såsom kirurgisk 

inriktning och erfarenhet hos operatören så kan vi inte avfärda betydelsen. Detta då samtliga 

deltagare i vår studie har belyst dessa som påverkande faktorer för operatörens följsamhet. 

I en studie som undersökte läkares och sjuksköterskors attityder till regler och riktlinjer inom 

den kliniska verksamheten, beskriver operationssjuksköterskan nonchalanta kirurger som 

kommer in på sal utan rätt klädsel, iförd läkarrock utan mössa och munskydd, dessa kirurger 

uppfattades som att de ansåg sig själva stå över riktlinjerna (McDonald et al., 2005). Vi finner 

det anmärkningsvärt och skrämmande att det finns operatörer som brister i basala 

hygienrutiner så väl som de operations specifika hygienrutinerna. Vi tolkar detta som en 

nonchalans och bristande respekt för regler och riktlinjer och anser att detta måste åtgärdas 

med attitydförändrande utbildningar och tydligare ledning. Självklart ska även eventuella 

kunskapsluckor hos operatörerna avseende basala hygienrutiner åtgärdas. Att förvänta sig att 

operatörernas personlighet ska kunna förändras är inte realistiskt, men att förändra attityder är 

både realistiskt och önskvärt (WHO, 2009), utifrån ett patientperspektiv. Detta då vissa 

attityder påverkar operatörernas följsamhet till rutiner negativt.  

Utifrån intervjudeltagarnas redogörelser ser vi en bristande kommunikation mellan 

operationssjuksköterskan och operatören samt en oförståelse hos operatören för 

operationssjuksköterskans arbetsområde och kompetens. Vi ser även att 

operationssjuksköterskan i sin egen profession är inkonsekvent och det bidrar till försämrat 

samarbete med operatörerna. En styrning uppifrån som förtydligar teamets ansvar verkar 

saknas. Vi uppfattar detta som att samarbetet inom teamet behöver förbättras och utvecklas.  

För att nå effektiva prestationer inom teamet krävs det en tydlig specifikation av vad teamet 

ska göra, vilket innefattar när, var, och hur. Teamets prestationer är beroende av att det finns 

en överenskommelse mellan medlemmarna om deras arbetsstruktur, beteende och vilken 

funktion teamet har (Healey, Undre & Vincent, 2006). För att skapa en säker vårdkultur 

bygger teamets optimala resultat på öppen kommunikation om teamarbetet och teamets 

förväntningar, men också beroende av hur organisationen främjar samarbetet (Gillespie et al., 

2013). I WHO:s riktlinjer för säker kirurgi har 10 viktiga mål för att uppnå säker kirurgi 

identifierats, nio utav dessa mål fokuserar på teamet medan det sista målet fokuserar på vad 

hälso- och sjukvården ska göra (WHO, 2009). WHO betonar med detta teamets kollektiva 

ansvar för att etablera en patientsäker vård. Detta anser vi stödjer vårt fynd om vikten av ett 
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fungerande teamsamarbete. Vi är av uppfattningen att ett fungerande teamsamarbete ökar 

följsamheten till etablerade regler och rutiner. 

 Ett dåligt fungerande teamsamarbete och kommunikationsbrister i operationssalen kan enligt 

en svensk studie till viss del förklaras av olika professioners synsätt på patienten samt 

otillräckligt stöd från organisatoriska och sociala strukturer. Detta resulterar i att teamet 

arbetar parallellt med varandra i subteam och inte tillsammans. Orsaken till detta förklaras 

med att de saknades regler som stödjer interaktionen och kommunikationen mellan 

teammedlemmar. Skillnaden i de olika professionernas synsätt varierade och bidrog till 

spänningar i teamet (Rydenfält, Johansson, Larsson, Åkerman & Odenrick, 2012). Makary et 

al. (2006) undersökte hur de inom de olika yrkeskategorierna upplevde samarbetet inom 

teamet på sal. De fann att operatörerna hade en högre skattning när det gällde samarbetet än 

operationssjuksköterskan vilket skulle kunna bero på olika uppfattningar om vad som utgör 

ett gott/effektivt samarbete. I diskussioner med studiedeltagarna framkom det att 

operationssjuksköterskorna betraktade ett gott samarbete likställt med att deras insatser 

respekterades medans operatörerna beskrev ett gott samarbete på sal som att ha en 

operationssjuksköterska som förutsåg deras behov och följde deras instruktioner. Makary et 

al.(2006) anser att detta kan härröra från de olika utbildningskulturerna inom medicin och 

omvårdnad men att det även skulle kunna härledas till den könsfördelning som generellt råder 

inom yrkeskårerna, dominerande manliga operatörer och dominerande kvinnliga 

operationssjuksköterskor. 

Dessa studier stödjer vår uppfattning om att samarbetet mellan operationssjuksköterskan och 

operatören försvåras av de olika uppfattningarna som råder om varandras professioner och 

roller i teamet. För att förbättra samarbetet krävs därför, precis som Healey et al. (2006) säger, 

ett samförstånd i teamet om när, var och hur teamet ska utföra arbetet. Vilket överensstämmer 

med DIM eftersom det i nuläget råder ett bristande teamengagemang som leder till försvårat 

interprofessionellt samarbete (Caricati et al., 2015). För att uppnå samförstånd måste alla 

medlemmar i teamet inkluderas i förbättringsarbetet och utifrån DIM kan de 

interprofessionella relationernas betydelse för dynamiken i teamet förklaras. Vi är av 

uppfattningen att ledningen skulle kunna använda sig av DIM för att förstå vad de kan göra 

för att utveckla teamarbetet genom att arbeta med de båda identiteterna.  

Även om den hierarkiska strukturen inom svensk hälso- och sjukvård idag inte är lika 

dominerande som den en gång varit, går det inte att förneka att det fortfarande råder hierarki 



 

 

 

särskilt i relationen mellan operationssjuksköterska och operatör. Likt fynden i Makary et al. 

(2006) uppfattar vi i vårt resultat att ett hinder i samarbetet mellan operatör och 

operationssjuksköterska förefaller vara den ovilja från operatörernas sida vad gäller 

samarbete. Operatörerna i Makary et al. (2006) uppgav att de ville ha en 

operationssjuksköterska på sal som förutsåg deras behov och gjorde som de instruerade, detta 

är enligt oss inget samarbete utan en ojämn maktbalans där tydliga spår av den hierarkiska 

strukturen lever kvar. Vi anser att dessa hierarkiska strukturer är hindrande för ett 

interprofessionellt samarbete vilket även styrks av studier av Hojat et al. (2003), Hansson, 

Arvemo, Marklund, Gedda & Mattsson (2010) och Gillespie et al. (2013).  

Genom vår analys kan vi konstatera att operationssjuksköterskorna i vår studie efterfrågar 

utbildning för att kunna höja kompetensen hos operatörerna och en mer aktiv ledning för att 

förbättra samarbetet inom teamet. Även om operationssjuksköterskorna själva fokuserar på 

operatörens kunskapsluckor och behov av utbildning är det vår åsikt att utbildning behövs för 

samtliga inom teamet för att samarbetet ska kunna utvecklas. I en studie där de tittade på 

effekten av organisationens och individens inverkan på kommunikationen i teamet, fann de att 

utbildning ansågs utgöra en viktig del för att kunna förändra kulturen och öka förståelsen och 

kommunikationen mellan teammedlemmarna. Enligt deltagarna i denna studie måste 

utbildningen påbörjas redan under grundutbildningen och under introduktion samt att 

fortlöpande utbildning är avgörande för teamets samarbete (Gillespie, Chaboyer, Longbottom 

& Wallis, 2010). 

Att stärka ledningen kan också innebära att titta på hur operatörerna leder arbetet i 

operationssalen, i en undersökning av Hu et al. (2015) fann de att ett teamorienterat ledarskap 

kan förbättra teamsamarbetet. En teamorienterad ledare kan motivera sina teammedlemmar 

genom att stimulera dem intellektuellt att förbättra sina prestationer för att uppnå egna 

personliga mål. De är tydliga i övergripande visioner för teamet och vägleder medlemmarna 

till att få en samsyn mellan egna behov och med organisatoriska mål. En hög moralisk 

standard hos en sådan ledare erhåller respekt och trovärdighet i teamet och inspirerar dess 

medlemmar att arbeta mot gemensamma mål. Detta anser vi överensstämmer med dual 

identity modellen, och förbättrar samarbetet mellan operationssjuksköterskan och operatören.  

Kliniska implikationer 

Eftersom följsamhet till rutiner avseende sterilitet och hygien är av stor betydelse för att 
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minimera postoperativa sårinfektioner är vi av uppfattningen att vårt resultat är relevant, även 

om vår studie är av en liten omfattning och inte kan generaliseras för operationssjukvården i 

stort. Resultatet kan leda till en förståelse för vilka faktorer som påverkar teamsamarbetet 

vilket skulle kunna användas som diskussionsunderlag för förbättringsarbete av det 

perioperativa teamets samarbete.   

Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det skulle vara av stor betydelse att identifiera operatörernas erfarenheter, 

kunskaper och attityder till sterilitet samt vilket ansvar de anser sig ha för dess bibehållande. 

Vidare forskning avseende det interprofessionella samarbetet i operationsteamet, eftersom det 

är en komplex miljö med många professioners inblandning, vore intressant. 

Slutsats 

Vårt resultat visar att operationssjuksköterskorna upplever att operatörerna brister i följsamhet 

till hygienrutiner och att bristerna bottnar i otillräcklig kunskap och ett dåligt fungerande 

teamsamarbete. Åtgärder till förbättrad följsamhet av hygienrutiner hos operatörerna ser vi 

som en given del av förbättringsarbetet. Vi är även av uppfattningen att vi inte endast genom 

att fylla operatörernas kunskapsluckor kan förbättra följsamheten till hygienrutiner utan att det 

är av betydande vikt att även teamsamarbetet förbättras.  
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Bilaga I 

 

Förfrågan om att få genomföra examensarbete. 

Undertecknade genomgår specialistutbildning i operationssjukvård vid Umeå Universitet. 

Vårt examensarbete i omvårdnad på 15 högskolepoäng kommer att handla om 

“Operationssjuksköterskans upplevelse av operatörens följsamhet avseende sterilitet och 

hygien. En intervjustudie med operationssjuksköterskor i norra Sverige”.  

Vi anser att detta är ett område med stor betydelse att undersöka och belysa då postoperativa 

sårinfektioner är ett stort problem inom sjukvården med lidande för patienten och ökade 

kostnader för sjukvården som följd. Studien kommer att genomföras med intervjuer med 3–4 

operationssjuksköterskor från verksamheten, deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. 

Vi ber om tillstånd att få genomföra intervjuer med de operationssjuksköterskor som önskar 

delta i studien. Operationssjuksköterskorna kommer att få skriftlig information om 

examensarbetet och vår förhoppning är att de kan äga rum under arbetstid men det är upp till 

operationssjuksköterskan att själv välja när och var intervjun sker.  

Intervjuerna kommer att spelas in och den transkriberade texten behandlas därefter 

konfidentiellt, efter godkänt examensarbete raderas materialet. Inget sjukhus kommer att 

utpekas/ nämnas i studien. Detta för att säkerställa att full anonymitet uppnås för deltagarna 

av studien. Innan intervjun kommer ett skriftligt informerat samtycke att inhämtas från varje 

deltagare. Planen är att genomföra intervjuerna under oktober. Önskas ytterligare information 

kontakta oss eller vår handledare. 

Linda Gustafsson och Linda Kuronen som studerar vid Umeå universitet, examensarbete i 

omvårdnad, avancerad nivå 15 hp erhåller härmed tillstånd att genomföra examensarbete vid: 

 

Sjukhus……………………………………………………………………………………… 



 

 

Ort…………………………………………………………………………………………… 

Datum………………………………………………………………………………………… 

Verksamhetschef/enhetschef: ............................................................................................ 

 

Då underskrift lämnats, kommer en kopia av tillståndet att lämnas till handledaren och 

tillståndet kommer att läggas som bilaga till examensarbetet. 

  

Tack för visat intresse. 

 

Linda Gustafsson  Linda Kuronen             Monica Jonsson 

(handledare) 

ligu0020@gapps.umu.se lier0079@student.umu.se  monica.jonsson@umu.se 
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mailto:lier0079@student.umu.se
mailto:monica.jonsson@umu.se
mailto:monica.jonsson@umu.se


 

 

 

Bilaga II 

 

Förfrågan om intervjudeltagande 

Vi läser specialistsjuksköterskeutbildningen inriktad mot operationssjukvård och ska nu 

skriva vårt examensarbete. Vi söker därför deltagare för intervjuer avseende vårt 

examensarbete i omvårdnad på 15 högskolepoäng som kommer att handla om 

“Operationssjuksköterskans upplevelse av operatörens följsamhet avseende sterilitet och 

hygien.”.  

Information om forskningsfrågan 

I operationssjuksköterskans roll ingår att ansvara för hygien och sterilitet under operationer 

samt förhindra smittspridning. Därför är det viktigt att alla yrkeskategorier runt patienten 

följer de rutiner och regler som finns. Studien görs som en intervjustudie med 

operationssjuksköterskor från norra Sverige.   

Deltagande i studien 

Du tillfrågas om deltagande i studien eftersom du arbetar som operationssjuksköterska i norra 

Sverige. Om du väljer att delta i studien kommer du att bli intervjuad inom de kommande 

veckorna. Deltagandet är frivilligt, anonymt och du kan när som helst avbryta deltagandet, 

utan att förklara orsaken till varför du vill avbryta studien. 

Det tar ca 30–60 minuter att göra intervjun. Du väljer själv om du vill göra intervjun på 

arbetstid eller utanför samt var du vill att intervjun ska hållas. Till studiens deltagare utgår 

ingen ersättning. 

Vi bedömer att denna intervjustudie inte medför några risker för dig som väljer att delta. 

Vissa frågor kan upplevas känsliga att svara på men deltagande i studien kan öka 

medvetenheten och bidra till förbättringsarbete inom operationssjukvården. 

 

 



 

 

Data- och sekretesshantering 

Ditt deltagande i studien är helt anonymt. Intervjuerna kommer att spelas in och den 

transkriberade texten behandlas därefter konfidentiellt. Inga personliga uppgifter om dig 

kommer att finnas med i redovisad studie, då ej heller var du arbetar. Intervjuerna kommer 

endast att delas med behöriga för studien. Allt ljudmaterial samt transkriberat material 

kommer att makuleras efter godkänd studie. 

Skicka ett mail och anmäl ditt intresse om att bli intervjuad till Linda Gustafsson. Vid 

intervjutillfället kommer du få skriva under ett godkännande om deltagande i studien.  

Svar om deltagande önskas senast 23/10 2016.  

Information om studiens resultat 

Resultatet presenteras i en magisteruppsats under början av 2017 vid Umeå universitet. Om 

du vill ta del av studiens resultat kan du kontakta ansvariga för studien.  

 

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna via mail eller telefon. 

Med vänliga hälsningar 

Linda Gustafsson   Linda Kuronen 

ligu0020@gapps.umu.se  lier0079@student.umu.se 

070-232 09 18    076- 027 11 30 

  

mailto:ligu0020@gapps.umu.se
mailto:lier0079@student.umu.se
mailto:lier0079@student.umu.se


 

 

 

Bilaga III 

 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln; 

“Operationssjuksköterskans upplevelse av operatörens följsamhet avseende sterilitet och 

hygien på operationssalen. En intervjustudie med operationssjuksköterskor verksamma i norra 

Sverige.” 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. 

 

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie: 

 

Ort________________________________ Datum________________________________  

Namnunderskrift_________________________________________  

Namnförtydligande_______________________________________  

  



 

 

Bilaga IV  

Intervjuguide: Operationssjuksköterskans upplevelse av operatörers följsamhet till sterilitet 

och hygien på sal. 

1. Hur länge har du jobbat som operationssjuksköterska? 

  

2. Inom vilken typ av kirurgi arbetar du? 

  

- Har du arbetat som op-ssk mot annan kirurgisk inriktning tidigare? 

 

3. Hur upplever du att operatörerna har goda kunskaper om hygien och sterilitet i 

samband med operation? 

  

4. Hur upplever du att operatörerna brister i att följa de riktlinjer som råder avseende 

hygien och sterilitet?  

  

5. I vilka moment upplever du att operatörerna brister?  

rätt hantering av handskar, rätt användning av munskydd, steriltvättning innan operation, 

steril klädnad, Spring i dörrar på sal, Överskridning av maxantal på sal? 

 

- Hur ofta upplever du brister? 

  

6. Vilka hygienrutiner upplever du att operatörerna följer bäst? 

  

  

7. Vilka hygienrutiner upplever du att operatörerna följer sämst? 

  

  

8. Vad upplever du är bidragande orsaker till bristande följsamhet från operatörernas 

sida?  

tidspress/ stress, bristande kommunikation, okunskap, bristande planering, annat? 

  

9. Vad tror/anser du skulle kunna förbättra operatörernas följsamhet till sterilitet och 

hygien på sal? 

  

10. Vad kan du som operationssjuksköterska göra för att öka operatörernas följsamhet? 

  



 

 

 

Bilaga V 

Exempel på innehållsanalys med Kvalitativ design 

Mening Kondenserad 

mening 
Kodning Underkategori Kategori 

Sen tycker jag kanske att ser jag 

någonting är fel är det inte alltid 

jag säger det på sal utan då kan 

jag faktiskt gå ut i diktatrummet 

och ta det liksom mellan fyra 

ögon, det tycker jag är schystast. 

Man behöver inte hänga ut någon 

för en hel sal 

något fel… ta 

det mellan fyra 

ögon.. inte 

hänga ut någon 

för en hel sal 

Kommunikatio

n  
Information 

Ge feedback på 

operatörens 

brister. 

Uppmärksamm

a operatörens 

följsamhet 

som jag vet inte, som det här 

basala hygienrutinerna till 

exempel verkar heller inte riktigt 

ha.. vi har en operatör som har på 

sig armbandsklocka på 

operationsavdelningen 

Basala 

hygienrutinerna

.. verkar heller 

inte riktigt ha.. 

operatör.. 

armbandsklock

a på 

operationsavdel

ning 

Okunskap 
Brister i 

följsamhet 

Personbundna 

brister 
Uppmärksamm

a operatörens 

följsamhet 

bara fortsätta vara som vi är.. 

hökar, sitta och säga till då och 

speciellt säga till de yngre så de 

tar efter, så att de blir duktiga 

fortsätta vara 

som vi är.. 

hökar.. säga 

till.. speciellt 

de yngre.. tar 

efter.. blir 

duktiga 

Ansvarsområde 
Yrkesroll 
Utbildning 

Erfara den egna 

yrkeskårens 

styrkor 

Uppleva 

operationssjuks

köterskans 

påverkan på 

operatörens 

följsamhet 

vi jobbar i en operationsmiljö.. så 

vi måste ju göra det som är bästa 

för patienten.. och det bästa för 

patienten vet man är munskydd på 

vi jobbar i en 

operationsmiljö

.. göra det som 

är bäst för 

patienten.. vet 

man är 

munskydd på.. 

Följsamhet Uppleva 

bristande 

ledning som 

orsak 

Uppmärksamm

a orsaker till 

följsamhet i 

rutiner 

 


