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Sammanfattning Bakgrund: Verksamheten på en operationsavdelning sker ofta under 

dygnets alla timmar vilket medför att skiftarbete är vanligt bland 

operationssjuksköterskor. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

operationssjuksköterskors erfarenheter av skiftarbete. Metod: En 

kvalitativ studie genomfördes. Semistrukturerade intervjuer utfördes med 

åtta operationssjuksköterskor varav 5 arbetade treskift och 3 arbetade 

tvåskift. Intervjuerna bearbetades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier och elva subkategorier. 

Vända på dygnet, skapa tid för återhämtning, kroppen påverkas och 

fritiden påverkas, tillhör kategorin hälsa. Avbrott i vardagen, förberedd 

på det oväntade, samarbeta i team och begränsade personalresurser berör 

alla kategorin arbetsmiljö. Den tredje kategorin patientsäkerhet innefattar 

upprätthålla patientsäkerheten, bred kompetens samt osäkerhet vid ovana 

situationer. Slutsats: Skiftarbete kan medföra sömnrubbingar och 

påverkar operationssjuksköterskornas fritid. Begränsade personalresurser 

påverkar arbetet under obekväm arbetstid och teamarbetet förstärks. Hög 

arbetsbelastning och otillräcklig kunskap kan leda till en försämrad 

patientsäkerhet.  
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Abstract Background: Work in a surgical department is often done 24-hours-a-

day, 7-days-a-week which means that shift work is common among 

perioperative nurses. Aim: The aim of this study was to describe 

perioperative nurses experiences of shift work. Method: A qualitative 

study was conducted. Semi-structured interviews were carried out with 

eight perioperative nurses of whom five worked three-shift and three 

worked two-shift. The interviews were analyzed with qualitative content 

analysis. Results: The analysis resulted in three categories and eleven 

subcategories. To change the circadian rhythm, make time for recovery, 

the body is affected and social activities are affected belongs to the 

category, health. Change in the everyday life, prepared for the 

unexpected, team cooperation and limited staff resources are gathered in 

the category, work environment. The third category, patient safety 

includes maintaining patient safety, broad expertise and unfamiliar 

situations cause uncertainty. Conclusion: Shift work can cause sleep 

disorders and effects social activities. Limited staff affects work during 

shift work and teamwork is enhanced. High workload and insufficient 

knowledge can result in poorer patient safety. 
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INLEDNING 

 

Operationssjuksköterskan är ansvarig för den perioperativa omvårdnaden och skall bedriva 

god och säker evidensbaserad vård. Detta ansvar ställer krav på kunskap och kompetens och 

kräver att operationssjuksköterskan är skärpt och kan hantera många olika situationer. 

Verksamheten på en operationsavdelning sker ofta under dygnets alla timmar med planerade 

och akuta operationer dagtid och främst akut verksamhet under kvällar, nätter och helger. 

Detta medför ett behov av tillgänglig personal dygnet runt och skiftarbete är därför vanligt 

bland operationssjuksköterskor. Att god och säker vård bedrivs är lika viktigt oavsett om det 

sker under dagtid eller obekväm arbetstid.  

BAKGRUND 
 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)  reglerar arbetsmiljön i Sverige och har som syfte att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljö som begrepp kan delas in i fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö. Fysisk arbetsmiljö innefattar bland annat tungt arbete, utsatthet för 

kyla, buller, vibrationer samt kemiska och biologiska hälsorisker. Den psykosociala 

arbetsmiljön handlar om bland annat arbetsmängd, krav på kvalifikation och koncentration, 

feedback på arbetet, inflytande och påverkansmöjligheter och socialt stöd (Arbetsmiljöverket 

2011). 

 

Operationssjuksköterskans arbetsmiljö på operationsavdelningen kännetecknas av en komplex 

miljö med avancerad teknologi (Rydenfält et al. 2012) som betraktas som högintensiv och 

stressig (Chen et al. 2009). Operationsavdelningen är en sluten och skyddad miljö där 

tillgängligheten är begränsad för patienter, dess anhöriga och övrig sjukvårdspersonal (Tanner 

& Timmons 2000). Arbetet på en operationsavdelning beskrivs som särskilt utmanande och 

kräver att operationssjuksköterskan kan arbeta snabbt, olika typer av skift, hantera avancerad 

utrustning och komplexa tekniker vilket kan leda till hög press (Chen et al. 2009). 
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Säker vård 

En studie av Socialstyrelsen (2009) om vårdskador inom somatisk slutenvård i Sverige visade 

på att 8,6 procent av patienterna som vårdats hade fått en vårdskada, vilket motsvarade cirka 

105 000 patienter. De flesta skadorna inträffade i samband med operationer eller andra 

invasiva ingrepp. Mer än 60 % av alla inträffade vårdskador uppstod inom de kirurgiska 

specialiteterna. Kecklund et al. (2010) menar att arbetstider och trötthet är bidragande orsaker 

till vårdskador. Även Witkoski och Vaughan Dickson (2010) visar på att skiftarbete kan leda 

till att patientsäkerheten kompromissas. 

 

Säker vård är en av de sex kärnkompetenserna som är av betydelse för vårdpersonal och 

innebär enligt Quality and Safety Education for Nurses [QSEN] (2013) att vård ska bedrivas 

på ett sådant sätt att risker för patienter och vårdgivare minimeras genom tillämpning av ett 

systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete på system och individnivå. Detta finns även 

lagstadgat i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) vars syfte är att minska vårdskador och 

främja patientsäkerheten. Enligt lagen har hälso- och sjukvårdspersonal skyldighet att 

rapportera risker och händelser som kunnat leda till eller som medfört vårdskada. Detta 

innebär att vårdgivare skall bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att förebygga 

vårdskador. Grunden i operationssjuksköterskans arbete är att säkerställa en god och 

patientsäker omvårdnad i samband med operativa ingrepp och undersökningar 

(Riksföreningen för operationssjukvård [SEORNA] 2011).  

 

Skiftarbete 

Inom hälso- och sjukvården är skiftarbete ett vanligt arbetssätt då vården bedrivs under 

dygnets alla timmar (Berger & Hobbs 2006, Sveinsdóttir 2006). Vid skiftarbete avviker 

arbetstiderna från vanligt dagtidsarbete som sker på vardagar (Kecklund et al. 2010), detta 

innebär att arbetstiden är förlagd till förutom dagtid även till kvällar, helger och/eller nätter. 

Det finns olika typer av skiftscheman, vanligast inom hälso- och sjukvården är två- respektive 

treskift. Vid tvåskift sker växlingen mellan dag- och kvällsskift och treskift innebär att 

arbetstiderna innefattar både dag-, kvälls- och nattskift (Kecklund et al. 2010). Skiftarbete, 

jourtid och obekväm arbetstid är benämningar som kommer att användas synonymt i denna 

studie. 
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Arbetstiderna på en operationsavdelning regleras av arbetstidslagen (SFS 1982:673). Syftet 

med lagen är att förhindra att arbetstagaren arbetar för mycket eller att arbetstagaren har ett 

schema som kan vara skadligt för hälsan. Arbetstagaren har enligt lagen rätt till 11 timmars 

dygnsvila under varje 24 timmars period och lagen begränsar den sammanlagda arbetstiden 

till högst 48 timmar under en vecka baserat på ett genomsnitt av en beräkningsperiod om 

högst fyra månader. Arbetstidslagen begränsar dock inte hur långt ett arbetspass får vara. Rast 

skall enligt lagen förläggas efter maximalt 5 timmars arbete. Undantag från ovanstående 

regler kan göras genom centrala kollektivavtal, arbetstagaren kompenseras då med annan 

ledighet eller lämpligt skydd (SFS 1982:673). 

 

Hälsa 

Enligt World Health Organization [WHO] (2013) definieras hälsa enligt följande: ”Hälsa är 

ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro 

av sjukdom eller funktionshinder.” Begreppet skapades 1948 och har levt kvar sedan dess. 

Definitionen är dock omdiskuterad då den anses uråldrig och kan upplevas ouppnåelig då en 

människa kan må bra och ha god hälsa trots sjukdom eller funktionshinder (Quennerstedt 

2006). Definitionen har senare kompletterats med ”Hälsa är en resurs i vardagslivet, inte livets 

mål.” (WHO 2014). Det finns två huvudinriktningar i synen på hälsa, den biomedicinska där 

hälsa är detsamma som frånvaro av sjukdom och den humanistiska där hälsa ses som något 

mer än frånvaro av sjukdom, här handlar hälsa snarare om individens upplevelse av sitt 

välbefinnande (Medin & Alexandersson 2000). Hälsa är ett brett begrepp som kan variera från 

individ till individ, där den enskilda definitionen är personlig och oberoende (Quennerstedt 

2008). 

 

Skiftarbete och påverkan på hälsan 

Dagsljuset spelar en avgörande roll för dygnsrytmen och styr till stor del kroppens biologiska 

klocka. Ljuset och den biologiska klockan påverkar hormonfrisättningen i kroppen och ett 

viktigt hormon som påverkar dygnsrytmen är Melatonin. Detta hormon ökar under natten och 

inducerar sömn (Berger & Hobbs 2006). Människan är av naturen anpassad efter att arbeta 

under dagtid och att sova under natten. Vid arbete som inte är förlagt till dagtid kämpar man 

mot kroppens naturliga instinkt att sova och därmed störs den biologiska klockan (Keller 
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2009). På samma sätt uppstår rubbningar i kroppens naturliga rytm när sömn förläggs till 

dagtid som är den tid på dygnet som är tänkt för aktivering av både fysisk och psykisk 

karaktär (Kecklund et al. 2010). 

 

De vanligaste rapporterade problemen med skiftarbete kopplas till sömn så som störd sömn, 

sömnbrist och trötthet (Edéll-Gustafsson et al. 2002, Berger & Hobbs 2006, Kecklund et al. 

2010, Clendon & Walker 2013). Påverkan på sömnen kan medföra allvarliga konsekvenser då 

medföljande trötthet leder till försämrad uppmärksamhet och koncentrationsförmåga (Muecke 

2004, Kecklund et al. 2010). Sömnrubbningar i samband med skiftarbete anses öka risken för 

försämrad hälsa hos sjuksköterskor (Berger & Hobbs 2006) och även för olyckor och skador 

på arbetsplatsen (Berger & Hobbs 2006, Warren & Creech Tart 2008). 

 

Att sova för lite kan medföra konsekvenser för hälsan ur ett långsiktigt perspektiv och 

skiftarbetare med sömnrubbningar skattar också sin hälsa sämre. Forskning visar att för lite 

sömn under en längre tid och dålig sömnkvalitet ökar risken för sjukdom bland annat hjärt- 

och kärlsjukdomar, diabetes och depression (Kecklund et al. 2010). Sveinsdóttir (2006) fann i 

sin studie att sömnsvårigheter och utmattning hos kvinnor som arbetade inom hälso- och 

sjukvården resulterade i minskad stresstolerans. Vidare fann studien inga skillnader vad gällde 

sömnstörningarna mellan de som arbetade dagtid, två- eller treskift.  

 

Det finns ett behov av att utföra operativa ingrepp dygnet runt för att kunna erbjuda god vård. 

Detta medför skiftarbete för operationsteamet där operationssjuksköterskan har en betydande 

roll. Majoriteten av forskningen visar på negativa effekter på hälsan vid skiftarbete men det 

finns begränsat med studier kring operationssjuksköterskor och skiftarbete. För många 

operationssjuksköterskor är det vardag att arbeta skift vilket gör det intressant inför vår 

framtida yrkesroll att få en inblick i hur denna arbetsform upplevs. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka operationssjuksköterskors erfarenheter av skiftarbete. 
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METOD 

 

Design 

Studien är utförd med en kvalitativ ansats, där målet är att skapa en djupare förståelse av ett 

fenomen och hur det upplevs. Ny kunskap skapas då deltagarna berättar om sina upplevelser 

av och synvinkel på fenomenet vilket leder till ett resultat genom att datainsamling och 

tolkning sker i växelverkan (Polit & Beck 2012). Kvalitativa studier innefattar ett litet antal 

personer vanligtvis 5-25 deltagare men undersöker ett fenomen djupare än vid kvantitativa 

studier (Kvale & Brinkmann 2009).  

Vi har valt att följa Journal of Advanced Nursings (2013) artikelstruktur då det är en tänkbar 

vetenskaplig tidsskrift för publicering av denna studie. Tidsskriften publicerar studier med 

fördjupad kunskap och förståelse inom omvårdnadsområdets samtliga aspekter  

 

Urval 

Urvalet grundas på bekvämlighetsurval, vilket innebär att de mest lättillgängliga individerna 

tillfrågats om deltagande i studien (Polit & Beck 2012). För rekrytering av deltagare 

kontaktades verksamhetschefen och avdelningscheferna på operationskliniken vid ett större 

sjukhus i Sverige. Efter skriftligt godkännande från verksamhetschefen samt muntligt 

godkännande från avdelningscheferna tog avdelningscheferna kontakt med tänkbara 

kandidater för studien. Åtta operationssjuksköterskor från 4 avdelningar med olika 

specialiteter på operationskliniken varav 5 kvinnor och 3 män tackade ja till deltagande i 

studien. Inklusionskriterierna för studien var minst 2 års yrkeserfarenhet samt att deltagarna 

skulle arbeta antingen två- eller treskift. Deltagarnas erfarenhet som operationssjuksköterskor 

varierade mellan 5 och 27 år, 5 arbetade treskift och 3 arbetade tvåskift. 

Operationssjuksköterskorna arbetade dagtid på en utav avdelningarna men kvällar, nätter och 

helger täckte de upp samtliga avdelningar. Utöver sin ordinarie arbetstid kunde 

operationssjuksköterskorna arbetsschema innehålla beredskapsturer på nätter och helger. 

Beredskap innebar att de fanns tillgängliga i hemmet och kunde kallas in att arbeta om behov 

fanns. 
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Datainsamling 

Resultatet i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Vid intervjuerna 

användes en intervjuguide (bilaga 1) med egenkonstruerade frågor. Frågorna formulerades 

efter inspiration från andra kvalitativa studier samt från Kvale och Brinkmann (2009), som 

poängterar att intervjufrågor bör vara korta och enkla. Vid intervjuerna ställdes även 

följdfrågor för att inbjuda intervjupersonen till att utveckla svaret vidare (Kvale & Brinkmann 

2009). Intervjuerna utfördes under november 2013 i enskilda rum på deltagarnas arbetsplatser 

eller i enskilt rum på närliggande bibliotek. Båda författarna närvarade vid intervjuerna som 

spelades in på en diktafon. Vid intervjuerna ansvarade den ena författaren för att ställa frågor 

enligt intervjuguiden medan den andra ansvarade för diktafonen och ställde eventuella 

följdfrågor. Intervjuerna utfördes med en deltagare åt gången på deltagarnas arbetstid och 

varade i cirka 15-30 minuter vardera. 

 

Analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och texterna lästes sedan igenom ett flertal gånger av 

båda författarna för att skapa sig en helhetsuppfattning av materialet. Intervjuerna har därefter 

bearbetats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som utvecklats för att kunna hantera stora 

mängder data och fokuserar på tolkning av texter (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). 

De delar av texten som motsvarade studiens syfte lyftes ut i meningsenheter som 

kondenserades, vilket innebär att texten blir kortare och mer lätthanterlig utan att det centrala 

innehållet försvinner (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). Den kondenserade texten 

kodades därefter utifrån innehållet. De första två intervjuerna kondenserades och kodades 

gemensamt därefter kodade författarna intervjuerna var för sig. Vid osäkerhet på hur tolkning 

av innehållet skulle ske diskuterade författarna gemensamt för att uppnå konsensus. Koderna 

jämfördes och sammanfördes sedan till subkategorier genom att sammanföra meningsenheter 

som liknade varandra och utifrån dessa bildades kategorier. För exempel på analysförfarande 

se tabell, bilaga 2. Vid analysarbetet valdes en induktiv ansats vilket innebär en öppen syn på 

fenomenet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). 
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Etiska överväganden 

Inför studien skickades ett informationsbrev (bilaga 3) ut till berörd verksamhetschef samt berörda 

avdelningschefer där syftet med studien och tillvägagångssätt presenterades. Samtliga godkände 

studiens genomförande på respektive operationsavdelning samt att intervjuerna fick utföras på 

deltagarnas ordinarie arbetstid. Deltagarna fick i förväg ett informationsbrev (bilaga 4) som 

beskrev syftet med studien och tillvägagångsätt samt information om att medverkan i studien var 

frivillig och kunde avbrytas när som helst och utan förklaring under arbetets gång. Detta 

förtydligades även med muntlig information innan varje intervju. Efter informationen fick 

deltagarna skriva under en blankett om samtycke (bilaga 5) som förstördes efter studiens 

godkännande. Deltagarna informerades även om att resultatet skulle presenteras så att ingen 

individ kunde identifieras och att endast författarna och studiens handledare skulle ha tillgång till 

intervjumaterialet. Ovanstående tillvägagångssätt har utförts i enlighet med de etiska huvudkraven 

vid omvårdnadsforskning gällande krav på information, samtycke, konfidentialitet och säkerhet 

(Northern Nurses´ Federation 2003, Kvale & Brinkmann 2009, Polit & Beck 2012). 
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RESULTAT 
 

Resultatet från analysen presenteras i tre kategorier och elva subkategorier, se tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Hälsa Vända på dygnet 

Skapa tid för återhämtning 

Kroppen påverkas 

Fritiden påverkas 

Arbetsmiljö Avbrott i vardagen  

Förberedd på det oväntade 

Samarbeta i team 

Begränsade personalresurser 

Patientsäkerhet Upprätthålla patientsäkerheten 

Bred kompetens 

Osäkerhet vid ovana situationer 

 

Hälsa 

 

Vända på dygnet 

Alla deltagarna upplevde problem med att arbeta olika tider på dygnet. Nattskift ställde 

generellt till med störst bekymmer. De flesta uttryckte svårigheter att ställa tillbaka dygnet 

efter nattjobb. Men även svårigheter med sömnen i samband med dag- och kvällsjobb 

framkom. 

”Men jobba nätter e ganska jobbigt… jag har svårt att vända tillbaka dygnet… 

man blir liksom bakis”  

Dagarbete efter att ha arbetat kvällen före kunde leda till att operationssjuksköterskorna kände 

sig segare och hade längre startsträcka på morgonen. Att ställas inför svåra och nya saker på 

arbetsplatsen upplevdes då krävande. 
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Operationssjuksköterskorna hade problem med att sova när det blev mycket variation i 

arbetstiderna under kort tid. Att växla mellan dag-, kvälls och nattarbete upplevdes tungt för 

kroppen och påverkade sömnen. I synnerhet att snabbt behöva vända på dygnet från natt- till 

dagarbete ledde till trötthet. Stigande ålder medförde större svårigheter att vända tillbaka 

dygnet efter nattjobb och det tog längre tid. 

 ”…ju längre tid man jobba natt, ju jobbigare blir re att vända om till dag.. de gå 

ganska bra när man ä yngre men när man blir äldre då blir de som att de ta längre 

tid…” 

Operationssjuksköterskorna uttryckte trötthet dagen de vakat av från nattarbete, detta på 

grund av för lite sömn. Då de var tvungna att stiga upp för tidigt för att kunna vrida dygnet 

rätt och för att inte förlora för mycket tid. 

”När jag vakar av så försöker jag som ja… kliver ju upp tidigare än vad kroppen 

säger att man ska göra kanske…det är klart då är man trött å jag känner också dan 

efter att jag är trött i kroppen … de kan man inte hjälpa för då vet man ju att man 

måste ställa om sig till å jobba… dagtid sen…” 

På samma vis fanns erfarenheter av trötthet i samband med att de gick på första nattskiftet då 

de sovit mindre under dagen och inte varit vakna natten före. 

 

Skapa tid för återhämtning 

Skiftarbete möjliggjorde tid för återhämtning, att få sovmorgon emellanåt sågs som positivt. 

Att arbeta bara dagtid en hel vecka ansågs vara slitigt och det var skönt att få sova ut inför ett 

kvällsskift.  

”… jobba 7-16.30 en hel vecka är ju ganska slitigt om man då får en kväll ut e 

mellan så hinner man ju…få en sovmorgon till exempel…” 

Ytterligare en fördel med att arbeta skift var att arbetet på kvällen ansågs vara lite lättsammare 

för kroppen. Vid kvällsarbete löste operationssjuksköterskorna av operationer för raster och 

behövde inte stå på någon stor operation hela dagen vilket medförde en lugn eftermiddag. 
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Kroppen påverkas 

En del operationssjuksköterskor ansåg att skiftarbete påverkade kroppen. Främst nattarbetet 

upplevdes som negativt och tungt. Det framkom att nattarbete påverkade den fysiska 

träningen negativt. Andra kunde dock inte säga om skiftarbete påverkade kroppen. 

”skiftarbetet påverkar min träning. Jag tränar mycke…och…just nattarbete då 

känner jag att då svarar inte kroppen som den ska de e absolut sämst” 

Det ansågs betydelsefullt att lyssna på kroppen vid skiftarbete. Att ta hand om sig själv var 

viktigt och att dra ned på nattarbetet om det påverkade kroppen, eller inte börja så tidigt dagen 

efter ett kvällsskift om det kändes jobbigt att kliva upp. 

”… det var sommarperioden… då fick jag ganska mycket nätter på raken… pang 

sa det så… var det jättesvårt att vända tillbaka då drog jag ner antalet för två år 

sedan jobbade jag två nätter på en hel sommar bara för att jag kände att jag måste 

så känna om jag…orkar jobba natt…så att det är en nyttig erfarenhet man har lärt 

sig, man är inte odödlig utan man måste faktiskt lyssna på kroppen” 

 

Fritiden påverkas 

Skiftarbetet resulterade i lediga vardagar vilket operationssjukskörerskorna framhöll som 

positivt då ärenden kunde uträttas eller barnen hämtas tidigare. Det framkom även att 

nattarbete frigjorde tid relaterat till arbetstidsförkortning varför en del operations- 

sjuksköterskor frivilligt tog på sig nattpass. 

”… åh så får jag ju lite mera fritid de e ju också ganska mycke värt … de e ju en 

annan orsak till varför man väljer åh jobba natten … de blir ju lite mindre timmar 

… vi har ju nåt som kallas arbetstidsförkortning.” 

Några operationssjuksköterskor beskrev att tröttheten efter skiftarbete påverkade deras fritid 

genom minskad ork, vilket även kunde påverka humör och tålamod negativt. Det framkom 

även att familjesituationen påverkade inställningen till skiftarbete, främst natt- och helgarbete 

då detta inte passade i livet just nu. Även kvällspass och beredskap kunde påverka fritiden då 

det var svårt att känna sig ledig i väntan på att arbetspasset skulle börja eller att telefonen 

skulle ringa. 
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”… 11.45 till 21.15 åh då blir e så att hela de här dygnet gå … åh snabbspola för 

att man … man känn sig aldri ledi …” 

 

Arbetsmiljö 

 

Avbrott i vardagen 

Arbetsmiljön och arbetsuppgifterna för operationssjuksköterskorna beskrevs kunna växla 

mycket på jourtid. Ibland kunde det vara flera stora och akuta operationer med hög arbets- 

belastning och andra gånger hur lugnt som helst. Det framkom att nattarbetet generellt 

beskrevs som lugnare och behagligare även om det kunde vara akuta operationer. 

”Vissa nätter kan ju va föskräcklig asså de e jättemycke arbetsbelastning åh … 

beredskapen rings in åh … man vet int hur man ska få ihop de för att de kom in 

massvis … me jobb … andra nätter äre ju … lugnare åh då, då jobba man ju i sin 

egen takt.” 

Skiftarbetet framställdes som ett avbrott i vardagen där operationssjuksköterskorna fick vara 

med om lite mer än bara det vardagliga arbetet, vilket ansågs vara lärorikt, positivt och 

spännande men även skrämmande. 

”… för att då kan de ju … hända nästan precis vad som helst … åh de e ju både 

spännande och lite skrämmande … Ja tycker att de är ganska spännande att man 

inte vet … att man inte vet vad som kan, vad som händer, man vet, man vet ju, på 

dan så vet man ju vad man har … Men på kvällen vet man ju aldrig vad man 

får…” 

Att endast arbeta vardagar ansågs av en del som tråkigt då det varierande skiftarbetet beskrevs 

som tjusningen med jobbet och den akuta kirurgin ansågs spännande. 

 

Förberedd på det oväntade 

Operationssjuksköterskorna framhöll att det kunde vara mer struligt på obekväm arbetstid då 

det kunde finnas många ingrepp på akutlistan och operationer kunde prioriteras om. Då gällde 

det att fördela arbetet efter rätt kompetens och att kunna prioritera om för att vara förberedd 

på det oväntade. 
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”… man har alltid liksom en plan B, om vi är tre lag som jobbar ja om de blir ett 

katastrofsnitt nu vad händer då? Jo då får du springa från de laget åh du spring 

från de laget åh så, att man har gjort upp en plan B om himlen skulle ramla ner…” 

Att vara förberedd kunde även innebära att raster tidigarelades för att vara säker på att hinna 

äta. Det framkom en svårighet i att besluta vilka operationer som skulle utföras under 

obekväm arbetstid. Det handlade om en balansgång mellan att utföra icke akuta operationer 

när inget annat arbete fanns och därmed riskera att det körde ihop sig om något akut då inkom 

eller att skjuta fram det som inte ansågs akut till dagen efter och då riskera improduktivitet. 

 

Samarbeta i team 

Operationssjuksköterskorna upplevde ökat inflytande över arbetet på obekväm arbetstid 

jämfört med dagtidsarbetets höga styrning. Teamet lade tillsammans upp arbetet och denna 

självständighet upplevdes positiv. Det talades om en ökad hänsyn till varandra och god 

kommunikation. Det gällde att alltid kommunicera vart man befann sig och att utrustning som 

behövdes fanns att tillgå för att arbetet skulle flyta på. Att arbeta med 

operationssjuksköterskor från olika avdelningar gav tillfälle för samtal där erfarenheter och ny 

kunskap kunde diskuteras.  

”… på natten då blir man ju färre som arbetar åh då känner man sig mer som, de 

blir mer teamkänsla, alla hjälps åt på natten.” 

Inflytandet över arbetets organisation kunde växla beroende på vilken anestesiolog som 

arbetade då anestesiologen var ansvarig och bestämde vilka operationer som skulle utföras på 

jourtid. 

 

Begränsade personalresurser 

Vetskapen om de begränsade personalresurserna nattetid ledde ibland till extra stresspåslag. 

Vid nattarbete fanns det inte samma möjligheter att ställa frågor till kollegor som under dagtid 

då de alltid hade någon i närheten. Operationssjuksköterskorna berättade om en känsla av 

osäkerhet och oro inför att arbetet skulle köra ihop sig under nätter med mycket arbete, då 

beredskapslaget redan var inne och arbetade. När även beredskapslaget arbetade kunde det 
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hända att avlösningar för raster missades då det inte fanns tillräckligt med personal. Om 

däremot inte beredskapslaget arbetade kunde de kallas in för lunchavlösning på helgen. 

”… en viss osäkerhetskänsla i att … kommer de nånting urakut nu som ett aorta 

eller ett snitt där de är riktigt, riktigt bråttom och vi står på sal allihopen åh är 

upphängda så har man ingen … man har inga extra resurser … åh de kan va lite 

jobbigt …” 

Andra menade att de begränsade personalresurserna nattetid inte påverkade dem då 

operationssjuksköterskan bara kan arbeta med en operation i taget. Kommunikationen i 

teamet beskrevs som viktig då operationssjuksköterskan ibland behövde lämna en pågående 

operation om larmet på snittsökaren gick. 

”Ibland kan ja ju måsta lämna en operation ... för en annan som är mera akut men 

… jag kan ju fortfarande inte göra mer än en sak i taget.” 

 

Patientsäkerhet 

 

Upprätthålla patientsäkerheten 

Operationssjuksköterskorna uttryckte att patientsäkerheten vid obekväm arbetstid var god. 

Det framkom att patientsäkerheten inte var sämre på natten än på dagen och att man aldrig 

tummade på patientsäkerheten. Patientsäkerheten ansågs vara den grund man arbetade efter. 

Operationssjuksköterskorna menade på att alla var osäkra i början och då kunde dumma saker 

hända, men de kunde inte säga att det någon gång gått dåligt på grund av ovan personal. 

”…den e precis lika viktig som den är på dagtid…ja tycker att patientsäkerheten är 

viktigt i alla lägen å då…jag tummar inte på den de spelar ingen roll va jag håller 

på med…utan de e liksom…de e ju min grund de e ju det vi jobbar efter…” 

Men det fanns även uppfattningar om en försämrad patientsäkerhet under obekväm arbetstid. 

Att medverka vid ingrepp som de inte var vana vid ansågs kunna påverka patientsäkerheten 

negativt. Deltagarna pekade främst på operationssjuksköterskornas brist på kunskap men även 

att ovana operatörer innebar sämre patientsäkerhet.  
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”det känns lite granna som att…patientsäkerheten borde va…i viss mån lite lägre 

när de är personer som int ha…jobba med de här på dagtid…så jättelänge eller 

kanske aldri riktigt jobba med de…” 

Det framkom också att patientsäkerheten upplevdes som lägre vid hög arbetsbelastning under 

jourtid. Det fanns tillfällen när det körde ihop sig med planeringen vilket ansågs som en risk 

för att patienter skulle kunna komma till onödig skada eller lidande. Även trötthet på 

morgonsidan vid nattarbete ansågs som en risk. 

”…näre blir som jag nyss beskrev…att de kör ihop sig…då blire ju, 

patientsäkerheten väldigt lidande…jaa planeringsmässigt om de kör ihop sig…då 

kan ju patienter komma till..onödig skada eller lidande” 

”Ju längre tid på dygnet de e när det börjar bli morgontid om man har stått jobbat 

mycket å är trött då e ju…chansen att de blir fel e ju större…de känner man att 

man blir väldigt..men det går långsam man blir ju trögtänkt de gäller ju alla” 

 

Bred kompetens 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de behövde täcka upp ett stort arbetsområde under 

obekväm arbetstid. De kunde då arbeta med många olika typer av ingrepp som de vanligtvis 

inte arbetade med på dagtid. Operationssjuksköterskorna upplevde att skiftarbete krävde bred 

kompetens. 

”…man ska kunna som så mycke…ja alla kategorier…men opskötersker…vi ska 

ju…va som överallt på alla sektorer…eller alla specialiteter nästan…känns de 

som…he e mycke som man inte känner att man kan sådär klockrent…” 

Vid osäkerhet eller otillräcklig kunskap under jourarbete ansåg operationssjuksköterskorna att 

alla hade ett eget ansvar att avsäga sig operationer. Det var viktigt att ta hjälp av annan kunnig 

personal när kunskap saknades. Deltagarna ansåg att det var lättare att avsäga sig operationer 

när de arbetat ett tag och därmed hade längre erfarenhet. 

”… men det finns ju ingrepp som man känner att nä det här är vi inte säkra men då 

får man ju faktiskt… försöka få tag på den kompetens som man saknar man måste 

ju ha den insikten själv… så man inte gör nånting som man inte kan” 
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Det framkom även att det var viktigt att frånsäga sig att överhuvudtaget arbeta på jourtid när 

nödvändig kunskap saknades. Kunskap om vissa akuta ingrepp krävdes annars kunde 

operationssjuksköterskorna inte arbeta på jourtid då det inte alltid fanns andra erfarna kollegor 

i närheten att fråga.  

Operationssjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att arbetet på jourtid ibland kunde ta 

längre tid. Detta på grund av att utrustning inte fanns tillgänglig eller att 

operationssjuksköterskan inte visste vart den fanns vilket grundade sig i att de fick arbeta där 

de inte var van. Operationerna kunde ta längre tid eller starta igång senare när de inte hade allt 

de behövde på en gång då instrumenten kanske inte var sterila och det var svårt att hitta saker. 

Operationssjuksköterskorna hade också erfarenheter av att inte veta vad operatören behövde 

för instrument och det framkom att det kunde upplevas som farligt. Att inte känna till var 

avdelningens förråd låg var också en faktor som kunde leda till att arbetet på jourtid tog 

längre tid och blev lite struligt. 

”visst…skiljer de i liksom eeeh…kunskap åh de kan ju göra kanske inte att 

patienten dör men de kan ju göra att operationerna tar längre tid för jag visste inte 

att vi skulle ha dom där grejerna också åh dom är inte ens sterila…åh jag vet inte 

ens hur dom riktigt ser ut åh så sen ska ja springa runt där å leta dom först i två 

timmar innan ja hittar dom åh så att de…de kan ju va…väldigt tjorvigt sen kan de 

ju va direkt farligt…” 

 

Osäkerhet vid ovana situationer 

På jourtid kunde operationssjuksköterskorna ställas inför ovana situationer och detta 

medförde en upplevd osäkerhet. Det kunde yttra sig på olika sätt. Några upplevde det 

stressande att arbeta under obekväm arbetstid då det förekom svåra och ovana ingrepp att 

hantera. Andra upplevde press och maktlöshet när de fick arbeta med ingrepp som de inte 

varit med om tidigare eller inte gjort på länge. Att känna otrygghet i arbetsuppgifterna 

medförde sämre möjlighet att kunna ha beredskap och framförhållning. 

”…på jourtid…så då kan jag ju…måsta va på…ah men kirurgen fast jag mest är 

på neuro till exempel…å de kan ju innebära de e klart man blir mera…kan känna 

mera press om de är så att man inte har gjort ingreppet förut eller inte…att de var 

länge sen eller…” 
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Ett fåtal deltagare pekade på att de blev säkrare ju längre de arbetat som 

operationssjuksköterska. Längre erfarenhet medförde större flexibilitet och en förmåga att 

kunna känna sig trygg i det man skulle göra trots att man inte kunde det exakt. 

”de e ju ingreppsberoende…man måst kunna dom ingrepp som…dyker upp åh då 

kan de ju va nånting som man int e så van vid så kan bli lite nervös…men ju mer 

man ha jobba åh ju mer man ha vare med om så blir man ganska flexibel” 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av skiftarbete 

därför bedömdes en studie av kvalitativ ansats med intervjuer vara lämplig som metod. Polit 

och Beck (2012) menar att intervjustudier är en lämplig metod när erfarenheter kring ett 

fenomen eftersöks där målet är en ökad förståelse. Rekrytering av deltagare till studien skedde 

genom ett bekvämlighetsurval. Det är ett enkelt sätt att nå ut till deltagare som är villiga att 

dela med sig av sina erfarenheter men kan även leda till att resultatet blir missvisande då de 

deltagare som ställer upp kanske inte är representativa för populationen (Polit & Beck 2012). 

Det visade sig dock vara en god spridning bland deltagarna då både män och kvinnor i olika 

åldrar med olika erfarenhet och specialistområden valde att delta i studien, vilket ökar 

trovärdigheten enligt Graneheim och Lundman (2004). Inklusionskriteriet gällande 

yrkeserfarenhet grundades på att operationssjuksköterskorna vid sjukhuset där studien 

utfördes sällan arbetade skift under det första arbetsåret. Att studien endast utförts på ett 

sjukhus kan ses som en begränsning. 

En intervjuguide med semi-strukturerade frågor skapades. Någon pilotintervju utfördes inte 

relaterat till tidsbrist vilket kan ses som en svaghet, en pilotintervju utförs för att testa 

intervjufrågornas relevans i förhållande till studiens syfte (Gillham 2008). Intervjuerna tog 

mindre tid än beräknat och var cirka 15-30 minuter långa. Intervjumaterialet visade sig dock 

innehålla rikligt med information som svarade mot studiens syfte. Vid samtliga intervjuer 

deltog båda författarna vilket kan ha varit negativt och medfört att den intervjuade känt sig 

underlägsen. Kanske hade de varit mer avslappnade om bara en av författarna utfört intervjun. 
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Författarna valde dock att medverka båda två vid intervjuerna då det gav möjlighet att ställa 

fler följdfrågor och att ge varandra feedback efteråt. Intervjuerna spelades in, nackdelen med 

inspelning är att deltagaren kan bli mer formell och känna sig obekväm (Al-Yateem 2012). 

Fördelen med att spela in intervjuerna var dock att de kunde transkriberas ut i sin helhet utan 

att information gick förlorad. 

Det upplevdes svårt att ställa lämpliga följdfrågor under intervjuernas gång utan att värdera 

och tolka det deltagaren pratat om. Detta kan bero på författarnas brist på erfarenhet av att 

intervjua vilket kan betraktas som en svaghet. En van intervjuare har kunskap om hur de kan 

hjälpa intervjupersonen att utveckla sina berättelser (Kvale & Brinkmann 2009).  

De transkriberade intervjuerna lästes noggrant igenom av båda författarna innan 

analysprocessen startade. För analys av intervjuerna valdes kvalitativ innehållsanalys med 

inspiration av Lundman och Hällgren-Graneheim (2012). Kvalitativ innehållsanalys syftar till 

att dela upp materialet i mindre enheter och därigenom analysera innehållet (Polit & Beck 

2012). Under analysprocessen påminde sig författarna kontinuerligt om studiens syfte för att 

vara säkra på att inte inkludera irrelevant information. 

De två första intervjuerna kondenserades och kodades av båda författarna gemensamt. 

Resterande intervjuer delades upp mellan författarna och kondenserades och kodades var för 

sig men en kontinuerlig diskussion om hur texten skulle tolkas fördes. Övriga delar av 

analysprocessen genomfördes tillsammans. Författarna förde fortlöpande en diskussion kring 

intervjumaterialet för att öka sannolikheten att inte missa relevant information eller misstolka 

materialet vilket ökar resultatets pålitlighet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). 

Resultatet kan ha påverkats av författarnas förförståelse kring de fenomen som studerats 

vilket är en risk vid kvalitativ metod (Graneheim & Lundman 2004). Resultatet visar på 

deltagarnas erfarenheter och går därför inte att generalisera men kan vara överförbart till 

liknade grupper. 

Om studien utförts på ett mindre sjukhus kunde resultatet sett annorlunda ut då sannolikheten 

att få hantera ovana situationer och ingrepp förmodligen inte varit lika hög under obekväm 

arbetstid. Påverkat resultatet kan även faktorn att operationssjuksköterskorna som 

medverkade i studien var ålagda att arbeta skift. Om deltagarna inte varit ålagda att arbeta 

skift hade kanske de negativa erfarenheterna av skiftarbete varit färre. 
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Resultatdiskussion 

Operationssjuksköterskorna upplevde sömnstörningar och uttryckte trötthet i samband med 

skiftarbete där nattarbetet framkom som det största problemet. Sjuksköterskor i en studie av 

Nasrabadi et al. (2009) rapporterade på liknande sätt problem med sömn och för lite sömn i 

samband med nattarbete. I resultatet framkom att i synnerhet treskiftsarbete upplevdes 

problematiskt för sömnen, speciellt vid snabba växlingar mellan skiften. Flo et al. (2013) 

undersökte skillnader i sömnen mellan sjuksköterskor som arbetade olika typer av skift och 

fann att de som arbetade treskift hade högst prevalens av insomnia. Sjuksköterskor som 

arbetade treskift behövde anpassa sig efter olika typer av skift oftare och vrida på dygnet 

vilket medförde störningar i sömnen då de oftare hade svårt att somna, vaknade under 

sömnperioden och vaknade för tidigt (Flo et al. 2013).  I en studie av Admi et al. (2008) 

framkommer dock att dagtidsarbetande sjuksköterskor upplevde mer problem med sin sömn 

och hälsa än skiftarbetande sjuksköterskor.  

Att skiftarbete påverkade kroppen framgick i resultatet och belystes av flera 

operationssjuksköterskor. Främst nattarbete upplevdes återigen negativt och ansågs tungt samt 

påverka den fysiska träningen. Allmänsjuksköterskor som arbetade nattskift upplevde också 

en negativ påverkan på sin fysiska träning på grund av trötthet och tidsbrist men nattarbetet 

kunde även ibland frigöra tid för träning (Persson & Mårtensson 2006).  

Operationssjuksköterskorna hade varierande erfarenheter av skiftarbetets påverkan på fritiden. 

En positiv erfarenhet av skiftarbete var att det gav lediga dagar och nattarbetet medförde en 

arbetstidsförkortning. Detta styrks av Powell (2013), som lyfter fram att arbeta nattskift 

medförde större flexibilitet för sjuksköterskornas aktiviteter på dagen och ansågs positivt för 

familjen. Dock kunde fritiden påverkas negativt på grund av tröttheten som skiftarbetet 

medförde. Denna trötthet sågs som ett hinder i vardagen vilket även framgår av resultatet i 

föreliggande studie. Operationssjuksköterskorna uttryckte även upplevelser av att skiftarbete 

påverkade familjesituationen negativt, vilket även Nasrabadi et al. (2009) kommer fram till i 

sin studie. 

 

I resultatet framkom att det kunde bli rörigt när det kom in många akuta operationer under 

obekväm arbetstid då personalresurserna var begränsade och det gällde att vara förberedda på 

det oväntade. Det ansågs därför viktigt att ha handlingsberedskap vilket även De Cordova et 
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al. (2013)  fann i sin studie av allmänsjuksköterskors arbete på obekväm arbetstid. Det 

framkom att sjuksköterskorna ansåg sig behöva förbereda sig mentalt för olika situationer 

som kunde uppstå på grund av minskade resurser och personal. Nattarbetet ansågs som 

oförutsägbart och krävde en förmåga att ta egna beslut (De Cordova et al. 2013). Även 

Campbell et al. (2008)  menar att det krävdes en högre handlingsberedskap nattetid relaterat 

till den begränsade personalstyrkan och att personalen måste kunna agera snabbt vid akuta 

situationer. 

Operationssjuksköterskorna i föreliggande studie framhävde att teamarbetet under obekväm 

arbetstid sågs som positivt med ökad hänsyn och en god kommunikation. Enligt De Cordova 

et al. (2013)  var teamarbetet viktigt vid nattarbete och sjuksköterskorna upplevde en känsla 

av kamratskap. Silén-Lipponen et al. (2002) visar att professionella färdigheter utvecklas med 

ökad kunskap vilket leder till självförtroende och ett förbättrat teamarbete. Vidare beskriver 

de att en positiv atmosfär upplevdes vid teamarbete där alla hjälpte varandra. Ett fungerande 

teamarbete på operationsavdelningen med god kommunikation och samarbete inom teamet 

stärker säkerheten (Silén-Lipponen et al. 2005, Alfredsdottir & Bjornsdottir 2008).  Silén-

Lipponen et al. (2005) menar även att mindre team är mer flexibla, kommunicerar bättre och 

har lättare att fatta beslut jämfört med större. Det operationssjuksköterskorna upplevde som 

positivt med teamarbetet skulle därmed kunna leda till en säkrare vård. Samverkan i team är 

en viktig kärnkompetens för operationssjuksköterskor och innebär samarbete mellan olika 

professioner genom öppen kommunikation och respekt med patienten i fokus (QSEN 2013).  

Arbetet under obekväm arbetstid upplevdes varierande och den akuta kirurgin spännande 

vilket deltagarna beskrev som tjusningen med jobbet. Enligt Alfredsdottir och Bjornsdottir 

(2008) var många operationssjuksköterskor beroende av spänningen på arbetet, de njöt av 

spänningen i arbetstakten men detta medförde trötthet vid arbetsdagens slut. 

 

I resultatet framkom att patientsäkerheten var grunden i operationssjuksköterskans arbete 

oavsett tid på dygnet. Men det visade sig också att patientsäkerheten upplevdes lägre vid hög 

arbetsbelastning och kunde påverkas av trötthet på morgonsidan vid slutet av ett nattpass. 

Detta stöds av Alfredsdottir och Bjornsdottir (2008), de lyfter fram patientsäkerheten som 

operationssjuksköterskans huvudfokus. Hög arbetsbelastning och trötthet anses som hot mot 

patientsäkerheten (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2008, Chard 2010). Även allmän 
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sjuksköterskor uppgav minskad förmåga att uppnå en säker vård vid hög arbetsbelastning i en 

studie av Ramanujam et al. (2008). Studien visar även på ett samband mellan upplevd 

kontroll över omvårdnadsarbetet och ökad patientsäkerhet. 

Operationssjuksköterskorna upplevde att skiftarbete krävde bred kompetens då sjukhusets 

opererande verksamhet innefattade ett stort arbetsområde. Operationssjuksköterskorna täckte 

inte bara in den specialitet de arbetade med dagtid utan samtliga 4 specialiteter vid skiftarbete. 

Detta medförde att arbetet kunde ta längre tid. Operationssjuksköterskorna påpekade också 

vikten av att ta hjälp av varandra. Brist på erfarenhet var en betydande faktor när det gällde 

orsaker till fel och misstag i arbetet (Silén-Lipponen et al. 2005, Alfredsdottir & Bjornsdottir 

2008). Operationsteamets kompetens byggde på mångsidig kunskap, uppdatering och övning i 

ny kunskap och ett individuellt ansvar för sin egen professionalism menar Silén-Lipponen et 

al. (2005). Studien visar även på allvarliga konsekvenser för patienten om det finns ovan 

personal i operationsteamet. Gillespie et al. (2009) menar dock att det finns olika nivåer av 

kompetens och genom att dela med sig av kunskap och kontinuerligt skapa tillfällen för 

lärande och utveckling av nya färdigheter skapas en grogrund för mindre erfarna 

operationssjuksköterskor. Vidare fastställer kompetensbeskrivningen för 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård (SEORNA 2011) att 

beredskap måste finnas för livslångt lärande och kännedom om egna kunskapsluckor. 

Osäkerhet relaterat till att det kunde förekomma svåra och ovana ingrepp under obekväma 

arbetstider var något som deltagarna uttryckte. Detta medförde stress och sämre 

handlingsberedskap. Alfredsdottir och Bjornsdottir (2008) visar på att erfarna 

operationssjuksköterskor ofta var specialiserade inom ett område vilket ledde till att 

kompetensen varierade beroende på om de deltog i en operation de var vana vid eller inte 

vilket ansågs vara ett hot mot patientsäkerheten. Gillespie et al. (2009) menar att kunskap 

endast kan genereras genom klinisk erfarenhet vilket resulterar i en förmåga att kunna planera 

och inneha handlingsberedskap och därmed blir ett svårt moment lättare. Detta stödjer 

resultatet i föreliggande studie om att erfarenhet medförde flexibilitet och trygghet. 

 

I studien intervjuades operationssjuksköterskor som arbetade vid ett stort sjukhus i Sverige 

där det fanns en specialiserad operationssjukvård med flera olika specialiteter. Då 

operationssjuksköterskorna endast arbetade med vissa specialiteter under arbetet på sin 
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operationsavdelning på dagtid men under jourtid skulle täcka upp alla olika områden innebar 

skiftarbete stora krav på operationssjuksköterskans flexibilitet och kompetens. Detta 

framkommer tydligt i resultatet och framförallt kring operationssjuksköterskornas upplevelser 

kring patientsäkerheten.  

 

Klinisk betydelse 

Med studien vill författarna belysa operationssjuksköterskors erfarenheter av skiftarbete och 

därmed öka förståelsen för detta arbetssätt. Förhoppningen med studien är att ge en bättre 

inblick i hur skiftarbetet fungerar på en operationsavdelning sett ur operationssjuksköterskans 

perspektiv och vara till stöd i diskussioner rörande arbetstidsfrågor.  

Redan tidigt i arbetet framkom ett bristande kunskapsunderlag. Det finns flera studier kring 

skiftarbetet med fokus på hälsan, patientsäkerheten och arbetsmiljön inom vården. Författarna 

fann dock inga studier som belyste operationssjuksköterskans erfarenheter av skiftarbete ur 

någon aspekt. Därför krävs forskning inom området, i synnerhet rörande arbetsmiljön och 

patientsäkerheten då operationsavdelningen skiljer sig på många vis från andra delar av 

sjukvården. För att kunna nå ut till ett större antal operationssjuksköterskor vore exempelvis 

en kvantitativ enkätstudie med syfte att undersöka dessa områden önskvärt. Men även 

kvalitativa studier och gärna från olika sjukhus för att skapa en djupare förståelse av hur 

arbetet under obekväm arbetstid upplevs av operationssjuksköterskor är av intresse. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att operationssjuksköterskorna upplevde att 

skiftarbetet var både positivt och negativt för deras hälsa. Dygnsrytmen, sömnen och fritiden 

påverkades. Skiftarbetet ansågs lärorikt och spännande men även stressande då 

personalresurserna var begränsade. Operationssjuksköterskorna upplevde ett ökat inflytande 

över arbetet och ett tydligare teamarbete med beredskap inför akuta situationer vid skiftarbete. 

Patientsäkerheten var viktig oavsett tid på dygnet men det fanns erfarenheter av hot mot den i 

form av hög arbetsbelastning och otillräcklig kunskap. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Datum:___________________ Kod:____________________ 

 

 Hur gammal är du? 

 

 Hur länge har du arbetat som operationssjuksköterska? 

 

 Vilka arbetstider har du? 

 

 Varför arbetar du skift? 

 

 Berätta om dina erfarenheter av skiftarbete. 

 

 Hur påverkar skiftarbetet din hälsa? 

 

 Hur upplever du arbetsmiljön under obekväm arbetstid? 

 

 Beskriv din syn på patientsäkerheten vid skiftarbete. 

 

 

Tänkbara följdfrågor:  

 

Du nämnde….., vad menar du med det? 

 

….. kan du förklara? 

 

Kan du beskriva några eventuella följder av….? 

 

Kan du ge ett exempel på…? 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 
Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Ja tycker att de är ganska 

spännande att man inte 

vet… att man inte vet vad 

som kan vad som händer 

man vet, man vet ju, på 

dan så vet man ju vad man 

har… men på kvällen vet 

man ju aldrig vad man 

får… Att det är ändå lite 

grann, lite grann 

tjusningen med att jobba 

jourtid. 

Ganska spännande att 

inte veta vad som 

händer på kvällen, på 

dagen vet man vad man 

har. På kvällen vet man 

aldrig vad man får och 

det är tjusningen med 

jourtidsarbete. 

Spännande på 

kvällstid med det 

oväntade 

Avbrott i 

vardagen 

Arbetsmiljö 

… har vi alla grejer…där 

är det ju opsystrarna som 

måste styra upp att nu har 

vi inte alla dom här 

ryggrejerna till 

exempel…då måste man 

ju se till att allting 

finns…det är ju som bara 

vi som kan göra de de kan 

ju inte nån annan göra åt 

oss just de arbetet. 

Opsystrarna måste 

styra upp och se till att 

all utrustning finns och 

det arbetet kan ingen 

annan utföra. 

Operations-

sjuksköterskans 

arbetsuppgifter. 

Samarbeta i 

team 

Arbetsmiljö 

… vi har ju alltid en 

beredskap att ringa in men 

de kan ju också va 

problemet att den inte 

heller kan de här men 

nånstans måste man ju 

också säga nä de 

här..liksommm de här går 

över mitt huve jag kan inte 

göra de här eller man har 

ju ett eget ansvar å säga att 

de här e för mycke för 

mig… 

Vi har en beredskap att 

ringa in problemet är 

att de ibland inte heller 

kan. Man måste säga 

ifrån när man inte kan 

göra det [ingreppet], 

man har ett eget ansvar. 

Eget ansvar att säga 

ifrån. 

Bred kompetens Patient-

säkerhet 

 



 

 

Bilaga 3 

 

 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för omvårdnad 

 

 

INFORMATIONSBREV 

Information till ansvarig verksamhetschef/avdelningschef 

 

Vi studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationsvård vid 

Umeå Universitet och ansöker om godkännande för genomförande av en intervjustudie som 

en del i vår magisteruppsats på 15 hp. 

Syftet med studien är att undersöka och fördjupa kunskaper om operationssjuksköterskors 

erfarenheter av skiftarbete. Vi kommer att vända oss till operationssjuksköterskor som arbetar 

kvällar, helger och/eller nätter. Studien har en kvalitativ ansats och data kommer att samlas in 

genom enskilda intervjuer.  

Intervjuerna kommer att kodas och resultatet kommer att presenteras så att ingen individ ska 

kunna identifieras. Endast författarna och handledaren kommer ha tillgång till 

intervjumaterialet. Det är frivilligt att delta i studien och deltagarna har rätt att avbryta när de 

vill. Varje intervju beräknas ta cirka 30 minuter och vi önskar att utföra intervjuerna på 

deltagarnas ordinarie arbetstid eller annan tid enligt önskemål från deltagarna. 

Vi hoppas på ert godkännande av vår studie. Om du har några frågor eller önskar ytterligare 

information, ring eller skriv till oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Lundström   Anna Holmström 

Operationssjuksköterskestudent  Operationssjuksköterskestudent 

 

 

 

Maria Lundström Anna Holmström Monica Jonsson 

Operationssjuksköterskestudent Operationssjuksköterskestudent Lektor/handledare 

amk.lundstrom@gmail.com anna@thellus.se monica.jonsson@umu.se

   

mailto:amk.lundstrom@gmail.com
mailto:anna@thellus.se
mailto:monica.jonsson@umu.se
mailto:monica.jonsson@umu.se


 

 

Bilaga 4 

 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för omvårdnad 

 

 

DELTAGARINFORMATION 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie som ligger till grund för en 

magisteruppsats på 15 hp där syftet är att undersöka och fördjupa kunskaper om 

operationssjuksköterskors erfarenheter av skiftarbete. Med skiftarbete menas i denna studie att 

arbetstiderna avviker från det vanliga dagtidsarbetet som utförs på vardagar. Vi vänder oss till 

dig som är operationssjuksköterska och arbetar obekväma arbetstider som kvällar, helger 

och/eller nätter.  

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas ordagrant. Intervjuerna kommer sedan att 

kodas och resultatet kommer att presenteras så att ingen individ ska kunna identifieras. Endast 

författarna och handledaren kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. Det är frivilligt att 

delta i studien och du som deltagare har rätt att avbryta när du vill. Varje intervju beräknas ta 

cirka 30 minuter. Det är frivilligt att delta i studien och intervjuerna kommer att ske under 

vecka 48. 

Om du har några frågor eller önskar ytterligare information, vänligen ring eller skriv till oss 

eller vår handledare. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Lundström   Anna Holmström 

Operationssjuksköterskestudent  Operationssjuksköterskestudent 

 

 

Maria Lundström Anna Holmström MonicaJonsson 

Operationssjuksköterskestudent Operationssjuksköterskestudent  Lektor/handledare 

amk.lundstrom@gmail.com anna@thellus.se                            monica.jonsson@umu.se

   

mailto:amk.lundstrom@gmail.com
mailto:anna@thellus.se
mailto:monica.jonsson@umu.se
mailto:monica.jonsson@umu.se


 

 

Bilaga 5 

 

SAMTYCKE 

Jag har tagit del av informationen gällande studien och samtycker härmed till medverkan i 

intervjustudien Operationssjuksköterskors erfarenheter av skiftarbete. 

 

 

…………………………………………...... 

Namnteckning 

 

………………… 

Datum 

 

Denna blankett kommer att sparas av författarna tills intervjustudien blivit godkänd eller Du 

väljer att avbryta Ditt deltagande, därefter förstörs den. 

 

 

 


