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Sammanfattning 

Bakgrund:  Operationssjuksköterskan arbetar  i  en  högteknologisk  miljö

där  det  ställs  allt  högre  krav  på  produktion  vilket  resulterat  i  snävare

operationsprogram.  Samtidigt  innebär  den  högteknologiska  miljön  att

operationssjuksköterskan kan utsättas för ämnen och situationer som kan

påverka  hälsan.   Syfte:  Att  beskriva  operationssjuksköterskans

erfarenheter av sin arbetsmiljö.  Metod: Kvalitativ intervjustudie. Studien

inkluderar  sex  operationssjuksköterskor  som  intervjuades  med

semistrukturerade  frågor.  Dessa  analyserades  sedan  med  hjälp  av

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Operationssjuksköterskorna trivs med

sitt  arbete  som  beskrivs  vara  utvecklande  och  utmanande  och  de

värdesätter sina kollegor högt. De upplever dock många gånger att tiden

till deras arbetsuppgifter inte räcker till och att det är krävande att jobba

skift.  De känner oro över hur arbetsmiljön kan påverka deras hälsa och

beskriver en maktlöshet över att ibland inte kunna påverka sin arbetsmiljö.

Ett  obehag  och  frustration  över  att  utsättas  för  diatermirök  och

röntgenstrålning  uttrycks  men  samtidigt  beskrivs  det  vara  positivt  med

säkerhetsrutiner.  Slutsats:  Operationssjuksköterskorna  trivs  med  sitt

arbete eftersom det är utmanande och utvecklande samt en bra stämning

mellan  kollegor.  Dock upplevs  frustration  över  att  stress  och  oro  över

hälsorisker oundvikligen förkommer i deras arbetsmiljö. 
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Abstract
Background:  The perioperative nurses work in a high-tech environment

where  high  demands  to  produce  are  central,  which  results  in  a  tight

surgery schedule.  At the same time the high-tech environment entails that

the  perioperative  nurses  are  exposed  of  among  other  things  unhealthy

radiation and surgical smoke. Aim: The aim of this study was to describe

the  perioperative  nurses  experiences  about  their  work  environment.

Method:  The  study  was  conducted  using  a  qualitative  method.  Semi

structured interviews were carried out with six perioperative nurses. The

six interviews were analyzed with a qualitative content analysis. Results:

Perioperative  nurses  enjoy  their  job  wich  they  find  challenging  and

developing and they value their colleagues. They experienced stress when

there wasn´t enough time and they thought it was demanding with shifting

working  hours.  They  expressed  concerns  about  how  their  work

environment can effect their health and sometimes felt powerless by the

lack of influence in the operating room. They also expressed discomfort

and frustration of exposure to surgical smoke and x-rays while describing

that  safety  measures  are  something  positive.  Conclusion:  The

perioperative  nurses like  their  job because it´s  challenging and they´ve

wonderful  colleagues.  Altough  they´re  experiencing  frustration  because

that stress and concern about their health is unavoidably to exist in their

work environment. 
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Inledning

Operationsavdelningen är en av de mest utmanande och stimulerande arbetsplatser man kan 

arbeta på. En ökad produktion ställer högre krav på personalen att genomföra sina 

arbetsuppgifter på ett säkert och snabbt sätt. Operationssjuksköterskan ska ha kunskap om 

operationsteknik, medicinteknisk apparatur, aseptik samt ansvara för patientens omvårdnad i 

samband med operationen. I operationssjuksköterskans kompetens ingår också att arbeta 

patientsäkert och att värna om att arbetsmiljön är trygg för hela operationsteamet. 

Bakgrund

Begreppet arbetsmiljö kan delas in i fysisk och psykosocial miljö. Till den fysiska miljön räknas 

till exempel ljud, buller, belysning, och lokaler. Den psykosociala arbetsmiljön handlar mer om 

arbetstillfredsställelse. Enligt arbetsmiljöverket finns det flera faktorer som kan påverka den 

psykosociala hälsan på ett negativt sätt vilket till exempel kan vara stor arbetsmängd, högt 

arbetstempo, den fysiska miljön, brist på socialt umgänge och monotont arbete 

(Arbetsmiljöverket, 2009). Den psykosociala ohälsan anses idag vara ett av Sveriges stora 

folkhälsoproblem och är ofta relaterat till arbetsrelaterad stress (SOU, 2006). Arbetsmiljön 

regleras av Arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1 160) som syftar till att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt uppnå en bra arbetsmiljö för arbetstagaren. Denna lag omfattar även den

psykosociala miljön som omfattar arbetstagarens psykiska hälsa och välmående. 

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2001:03) har arbetsgivaren huvudansvaret för en säker och 

tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivare har som ansvar att se till att det finns den 

skyddsutrustning som krävs för att utföra arbetet. Enligt (AFS 2005:01) har arbetsgivaren också 

ansvar att bedöma om det finns risk för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen som orsakas av 

biologiska material.

Titeln operationssjuksköterska får endast användas efter erlagd specialistsjuksköterskeexamen 

(Högskoleförordningen, SFS 1993:100). Professionen operationssjuksköterska har förändrats 

under årens gång. Det har blivit mer avancerat och ställer högre krav på speciella färdigheter, 
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kunskap om medicin och avancerade operationstekniker (Riksföreningen för operationssjukvård 

& Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Att se till patientsäkerheten och förebygga misstag och 

patientskador beskrivs som centrala delar i operationssjuksköterskans yrke (Alfredsdottir & 

Bjornsdottir 2008). I operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning skriver Swedish 

Operating Room Nursing Association [SEORNA] (2011) att operationssjuksköterskan ska ha 

kompetens att ansvara för en god och patientsäker omvårdnad genom att informera, planera, 

konsultera och samverka med olika samarbetande aktörer kring patientens omvårdnad, före, 

under och efter operationen. Detta innebär bland annat att ge patienten fysiskt och psykiskt stöd, 

kontrollera att mängden sterila instrument stämmer, säkra patientens position på 

operationsbordet, vidhålla en steril miljö och förhindra att patienten drabbas av nerv- eller 

tryckskada (Heizenroth 2007, Kelvered et al. 2012). Operationssjuksköterskan har ett ansvar att 

arbeta säkert med syftet att minska risken för skador på patient men även personal i övriga 

teamet (SSF 2010).

Operationssjuksköterskan har dessutom ansvar att uppmärksamma arbetsrelaterade risker och 

aktivt förebygga dessa i samband med stick och skärskador, medicinska gaser, strålskydd, 

diatermi, laser, avfallsprodukter, kemiska, medicintekniska och elektroniska produkter. 

(Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening 2011). 

Operationssjuksköterskan ska dessutom ha god kunskap om medicinteknisk utrustning och 

informations- och kommunikationssystem. Det är en nödvändighet att hela tiden öka sin kunskap

för sin egen och sin professions utveckling för att garantera omvårdnad i enlighet med vetenskap 

och beprövad erfarenhet (SSF 2010). 

Operationssjuksköterskan ska kunna skapa en fungerande relation till patienten vilket kan avgöra

hur patienten upplever sin omvårdnad (SSF & SLS 2013). Operationssjuksköterskor beskriver 

omvårdnaden som skyddande av patientens kropp och värna om dess värdighet under 

operationen då patienten inte har möjlighet att själv medverka (Blomberg et al. 2014). För att 

uppnå bästa möjliga vård som är personcentrerad och patientsäker är samverkan i teamet en 

nyckelfaktor (SSF & SLS 2013). Att samverka i team innebär att olika yrkesgrupper och 

professioner arbetar tillsammans och strävar mot samma mål (SSF, 2010). Nilsson (2005) menar 

att ett fungerande teamarbete medför större delaktighet, engagemang och minskad stress bland 
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personalen. I en högriskmiljö såsom en operationssal är effektivt teamarbete direkt avgörande för

resultatet av vården (Chaboyer et al. 2009).

Att arbeta inne på operationssalen är stimulerande och utmanande. Det är dock en avdelning som

innebär hög stress och därmed ibland mindre tillfredsställd personal. Det som upplevs stressande 

kan vara att arbeta fort, hantera konflikter, dålig kommunikation med kollegor, känna sig 

oförberedd inför en operation, arbeta obekväma arbetstider, hantera instrument och utrustning 

som inte fungerar och klara av komplexa tekniker (Chen et al. 2009, Vowels et al. 2012). Det är 

viktigt att vara nöjd med sitt arbete eftersom det påverkar livskvalitén. Stress hos sjuksköterskor 

har länkats samman med fysisk och psykisk ohälsa, minskad arbetslust, ökad sjukfrånvaro, ökad 

personalomsättning och sämre arbetsförmåga (Farquharson et al. 2012). Stress kan också 

kopplas ihop med spänningar, trötthet, depression och missbruk (Vowels et al. 2012). 

Farquharson et al. (2012) menar att sjuksköterskor som arbetar på sjukhus rapporterar höga 

nivåer av en yrkesrelaterad stress. Stress hos sjuksköterskor anses vara en viktig fråga eftersom 

den påverkar hälsan, kvalitén på vården de ger samt om de kommer fortsätta inom yrket. 

En stressig miljö inom vården i kombination med hög arbetsbelastning kan också resultera i 

minskad patientsäkerhet (Carayon & Gurses, 2005). De största hoten mot patientsäkerheten 

identifierades som kraven på ökad produktivitet och obalansen i bemanningen (Alfredsdottir & 

Bjornsdottir, 2008). Samband har identifierats mellan arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor 

och sämre patientsäkerhet (Elfering et al. 2006).

I sin arbetsmiljö exponeras också operationspersonal i stor utsträckning för blod, kroppsvätskor 

och övrigt biologiskt material. Dessutom är operationssalen den vårdmiljö som har högst 

koncentration av vassa instrument (Stringer et al. 2006, Thomas-Copeland 2009). Weiland 

(2007) anser att stickskador är vanliga inom vården och utgör en risk för blodburen smitta. I 

Sverige inträffar mellan 5000–10000 stick- eller skärskador årligen. 60 procent av dessa 

involverar kanyler, övriga primärt från suturnålar och skalpeller (Glenngård & Persson 2009). 

Lymer et al. (2004) beskriver att stickskada inte bara skapar oro över somatiska yttringar utan 

också oro över påföljder för det sociala livet. 
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I operationssjuksköterskans arbetsmiljö kan även röntgenstrålning vara vanligt förekommande. 

Röntgenstrålning är känt att vara carcinogent och kan orsaka malignitet hos patienten och 

operationspersonal. Alla som befinner sig inne på operationssalen blir utsatta för 

röntgenstrålningen. För att skydda sig från denna ska man bära blyförkläden, gå bakom en 

skyddande vägg eller öka avståndet till strålkällan (Hafslund 2012, Mohapatra et al. 2013, 

Prasarn 2014 ). 

I sin arbetsmiljö utsätts också operationssjuksköterskan dagligen för diatermirök. Detta då 

diatermi numer användas frekvent under operationer och anses vara ett oumbärligt instrument för

operatören (Spearman et al. 2007).  Kirurgisk diatermi är en teknik där elektrisk ström används 

för att skära i eller koagulera vävnad och då bildas diatermiröken (Jacobson & Öberg 2003). 

Diatermiröken är skadlig både för personal och patient. Personalen är mest drabbad då man utätts

mer regelbundet för den skadliga röken (Phillinger et al. 2003, Hill et al. 2012). Diatermiröken 

som operationspersonalen utsätts för består av minst 41 olika kemikalier varav flera är 

hälsofarliga och vissa ämnen är bevisade cancerogener (Barrett & Garber 2003).  Ett gram bränd 

vävnad jämförs med sex stycken ofiltrerade cigaretter. (Hill et al. 2012). Enligt Chowdhury et al.

(2011) har man sett att diatermiröken kan innehålla viabla HPV samt HIV virus men också 

maligna celler. Personer som utsätts för diatermirök kan få fysiska bekymmer som irriterade 

slemhinnor, illamående, yrsel, huvudvärk och problem från luftvägarna (Johnsen & Hege Eide 

2012). Enda sättet att skydda sig för diatermirök är genom fullständig evakuering av röken 

genom att använda rökutsug. Rökutsug används dock inte konsekvent vilket är ett bekymmer 

med tanke på att röken är hälsofarlig (Ball 2012). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att operationssjuksköterskan har ett intressant, 

stimulerande och mångsidigt arbetsområde.  Arbetsmiljön är en högteknologisk miljö som 

ständigt utvecklas. Operationsavdelningen utpekas som en särskilt utsatt arbetsmiljö, där det ofta 

råder hög arbetsbelastning och högt tempo. Det ställs höga krav på kunskap och kompetens då 

operationssjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad och säkerhet. Man kan inte blunda 

för att operationssjuksköterskan utsätts för många faktorer i sin arbetsmiljö som kan ha en 

negativ inverkan på hälsan. Dessa faktorer är något som författarna har funderat över under 

utbildningen. Samtidigt under den verksamhetsförlagda utbildningen träffade vi ingen 

operationssjuksköterska som trots detta ångrat sitt yrkesval. Författarna anser det därför  
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intressant att studera vilka erfarenheter operationssjuksköterskorna har av sin arbetsmiljö. Efter 

sökningar i litteraturen hittas få intervjustudier på just detta ämne vilket gör ämnet ännu 

intressantare att studera. 

Syfte

Syftet med studien är att belysa operationssjuksköterskans erfarenheter av sin arbetsmiljö. 

Metod

Design

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats för att kunna beskriva 

operationssjuksköterskornas upplevelse utifrån syftet. Datainsamlingen skedde genom 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär att en person åt gången intervjuas och informanterna 

fick fritt svara på frågor utifrån en semistrukturerad intervjuguide som svarade mot syftet (Polit 

& Beck 2012)

Tidskriften Journal of Advanced Nursing har använts som inspiration till utformning av arbetet.

Urval

Studien har utförts på ett sjukhus i norra Norrland. Verksamhetschefen fick skriftligen och 

muntligen ta del av information gällande studien och lämna ett skriftligt godkännande (se bilaga 

1). Därefter informerades respektive avdelningschef för de fyra olika sektionerna på 

operationscentrum både skriftligen och muntligen (se bilaga 2). Inklusionskriterierna för 

deltagande i studien var operationssjuksköterskor vid operationscentrum. Vi önskade två 

operationssjuksköterskor från varje sektion, varav en inte skulle ha arbetat mer än 18 månader 

som färdig operationssjuksköterska och den andra skulle ha arbetat mer än fem år. Deltagarna 

valdes ut med hjälp av avdelningscheferna för att kunna få deltagare som stämde in på våra 

inklusionskriterier. Samtliga deltagare tilldelades innan intervjun muntlig information om studien

samt ett informationsbrev där de skriftligen fick ge sitt samtycke till att delta studien (se bilaga 
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3). Studien inkluderade sex deltagare som intervjuades individuellt. Sammanlagt tackade sju 

operationssjuksköterskor ja att delta i studien. De som arbetat längs inom yrket hade arbetat 

mellan 27 och 39 år och de som arbetat kortast tid hade arbetat omkring nio månader. 

Bortfall

En person valde att avstå från vidare deltagande i studien efter genomförd intervju.

Datainsamling

Datainsamlingen skedde genom individuella semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är en 

användbar forskningsmetod för att belysa individers upplevelser (Kvale & Brinkmann 2014). En 

intervjuguide skapades utifrån studiens syfte (se bilaga 4). Intervjufrågor bör vara korta och lätta 

att förstå (Kvale & Brinkmann 2014). Ingen pilotintervju genomfördes på grund av tidsbrist. 

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer för att intervjuerna skulle bli så lika varandra som

möjligt. Intervjuerna skedde på arbetstid i ett konferensrum i anslutning till avdelningen där 

deltagarna arbetade. Totalt genomfördes sju intervjuer som varade mellan 12-25 minuter. 

Intervjuerna spelades in med två smartphones. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant där 

författarna även försökte fånga det som inte blev sagt genom att dokumentera skratt, gråt, suckar 

och tystnader (Graneheim & Lundman 2004). Författarna transkriberade första intervjun 

tillsammans och delade därefter upp intervjuerna lika mellan båda författarna. I samband med 

transkriberingen avkodades personlig information från materialet.

Analys

Materialet granskades sedan enligt kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys används 

inom omvårdnadsforskning som hjälp att granska och tolka texter, till exempel utskrifter från 

inspelade intervjuer (Graneheim & Lundman 2004). Det är skillnader och likheter som 

författarna koncentrerar sig på att hitta vid kvalitativ innehållsanalys. Utifrån de skillnader och 

likheter som framträder skapas teman och kategorier (Granskär & Höglund Nielsen 2012)
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Efter intervjuerna lyssnade författarna igenom dessa flera gånger. Sedan transkriberades de 

ordagrant i löpande text så snart som möjligt för att få en bättre helhet. Därefter tog båda 

författarna del av de utskriva intervjuerna som lästes igenom flera gånger innan analysprocessen 

påbörjades för att skapa sig en bra helhetsbild av textinnehållet. Analysen av innehållet gjordes 

tillsammans. Analysprocessen inleddes med att meningsenheter valdes ut som författarna ansåg 

svarade mot syftet. Därefter kondenserades de uttagna meningsenheterna för att göra texten mer 

lätthanterlig. Kärnan i meningsenheterna bevarades under analysprocessen för att inte förlora 

väsentlig fakta (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). Inga data som svarade på syftet 

uteslöts. Den kondenserade texten delades därefter in i koder som kortfattat beskriver textens 

innehåll och svarar på syftet i studien (se tabell 2). Meningsenheterna tillsammans med koderna 

skrevs ut på ett nytt dokument och klipptes ut. Dessa granskades sedan på likheter och olikheter 

genom att fördela de urklippta koderna i högar som vi ansåg liknade varandra. Tillslut kunde 

koderna delas in i tre huvudkategorier och sedan i sammanlagt tio underkategorier. Dessa fick 

utgöra grunden för rubriksättningen i resultatet. Delar av analysförfarande exemplifieras i tabell 

2, se bilaga 5.

Etiska överväganden

Enligt Helsingforsdeklarationen ska deltagandet i en studie vara frivilligt. Deltagarnas integritet 

och privatliv ska respekteras och insamlad information ska behandlas konfidentiellt. Vid 

forskning ska deltagarna få tillräckligt med information om studiens syfte, metod, förväntade 

fördelar och möjliga risker och obehag som studien kan medföra. De ska informeras om deras 

rätt att när som helst avbryta medverkan i studien. Efter att försäkrat sig om att deltagaren 

förstått informationen, så ska samtycke inhämtas och det helst genom skriftligt samtycke (Milton

2002). 

Innan studien påbörjades skickades ett informationsbrev ut till verksamhetschefen som ombads 

lämna ett skriftligt godkännande att studien fick genomföras (se bilaga 1). Sedan skickades ett 

informationsbrev till avdelningscheferna (se bilaga 2). Innan intervjun påbörjades erhöll 

deltagarna muntlig och skriftlig information om studiens syfte. De tillfrågade 

operationssjuksköterskorna informerades om att de deltar frivilligt i studien och när som helst 

kan välja att dra sig ur. Intervjuerna behandlas konfidentiellt och deltagarnas privatliv skyddas 
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genom att inga namn eller identifierande drag lämnas ut vid resultatet. Skriftligt samtycke 

inhämtades (se bilaga 3).  Inspelade intervjuer förvarades inte tillsammans med det 

transkriberade utskrivna materialet. Inspelade intervjuer raderades efter att intervjuerna 

transkriberats och skrivits ut. Det transkriberade materialet förvarades  inlåst, oåtkomligt för 

obehöriga. Metoden har utförts enligt de etiska huvudkraven vid omvårdnadsforskning (Kvale & 

Brinkman 2014, Polit & Beck 2012). Intervjuerna kan innebära att deltagarna tvingas 

återuppleva otrevliga minnen eller händelser vilket kan vara negativt. Dock kan intervjuerna 

också medföra något positivt då deltagarna ges en chans att reflektera över sina upplevelser och 

rutiner gällande hälsorisker i arbetsmiljön. Forskaren ska vara införstådd vad dessa positiva 

kontra negativa upplevelser kan medföra för deltagarna (Kvale & Brinkman 2014).

8



Resultat

Resultaten från analysen presenteras i tre huvudkategorier och sammanlagt tio underkategorier, 

se tabell 1.

Tabell 1.  Översikt av huvudkategorier och underkategorier.  

Huvudkategorier      Underkategorier

Stressigt och fysiskt betungande
Otillfredsställande att tiden inte räcker till

Arbetet är fysiskt påfrestande

Slitsamt med skiftarbete

Osäkerhet och oro
Obehagligt att utsättas för diatermirök

Maktlös när man inte kan påverka 
arbetsmiljön

Frustrerande att utsättas för röntgenstrålning

Rädsla för blodsmitta finns alltid

Kreativitet, socialt stöd och 
säkerhetstänkande

Arbetet är stimulerade och utvecklande

Stöttande kollegor

Positivt med säkerhetsrutiner

Stressigt och fysiskt betungande

Under intervjuerna berättades att man från arbetsgivarens sida börjat prata mer och mer om 
produktion, vilket resulterat i ett tajtare operationsprogram som leder till en ökad stress i 
arbetsmiljön. Många operationer ska hinnas med under dagen vilket innebar snabba byten och 
lite tid mellan operationerna. Operationssjuksköterskorna uttryckte frustration och 
otillfredsställelse att tiden inte alltid räckte till för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa 
sätt. De beskrev också sitt arbete som stundtals fysiskt påfrestande där tunga lyft och 
positionering av patienten var några exempel. Att arbeta skift uppfattades som slitsamt genom 
svårigheter att vända tillbaka dygnet.
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Otillfredsställande att tiden inte räcker till
Operationssjuksköterskorna berättade om känslor som otillräcklighet och frustration då 
arbetsuppgifter man var skyldig att utföra inte hann göras på ett tillfredsställande sätt på grund av
tidsbrist. Känslan att inte heller vara tillfredsställd med sin arbetsinsats när man gick hem 
beskrevs också under intervjuerna. En önskan att hinna förbereda sig för morgondagen uttrycktes
för att få arbetet att flyta bättre. 

“... man kanske inte alltid är tillfredsställd liksom när man går hem. Att man är nöjd med dagen 
på det viset. “

“Man hade ju gärna velat läsa på inför nästa dag. Men den tiden finns ju inte. Så man kommer 
på morgonen… och då får man börja kolla om det finns grejer”

Operationssjuksköterskorna uppfattade dessutom att patientsäkerheten kunde försämras på grund
av det höga tempot som var nödvändigt för att klara av operationsprogrammet, vilket också det  
ansågs vara otillfredsställande då man var på sitt arbete för att ge patienten den bästa möjliga 
vård. Man kände samtidigt ett tvång att hålla ett högt tempo för att alla patienter under dagen 
skulle hinnas med. Det berättades om en frustration över att nästan tvingas slarva med sina 
arbetsuppgifter för att operationen skulle komma igång så fort som möjligt. Detta trots att det 
kunde påverka patientsäkerheten. Om någon patient blev struken skuldbelade man sig själv, 
kände dåligt samvete och upplevde att man gjort en dålig arbetsinsats. 

“Just det här att man har fått stressa mellan patienten och man inte har kunnat göra sitt bästa 
alltid. Eller det har inte fått ta den tid det tar “

“Man kan ha ett operationsprogram som är, det är mycket grejer som ska göras. Man måste 
skynda sig, rappa på däremellan. Patientsäkerheten blir ju inte så jättebra. Den försämras ju. “

“... jag ska vara klar på två minuter helst. Det känns som att man nästan slarvar ibland för att 
det ska gå så fort hela tiden”

Arbetet är fysiskt påfrestande
Operationssjuksköterskorna beskrev också en arbetsmiljö som kunde vara fysiskt påfrestande på 
grund av tunga lyft i samband med positionering och överflyttning av patienten till 
operationsbordet samt att hålla hakar under operationen. Men också att behöva stå större delen 
av dagen kunde upplevas som tungt och fysiskt jobbigt. Att använda blyförkläden under röntgen 
beskrevs som en extra påfrestning med tanke på den extra tyngden. Under intervjuerna berättades
även om problem med ryggen trots kort tid inom yrket vilket uttrycktes vara bekymmersamt.
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“Där man har mycket genomlysning är det tungt och stå i en hel dag med blyförkläden. Det blir 
tungt och vi har ingen möjlighet att dricka och man svettas”

“Tunga lyft… visst har man dragit fel någon gång när man lyfter och så”

“Man står ju mot operationsbordet men sen vänder man sig snett hela tiden när man ska till ass-
bordet och så liksom till läkarna. Just den här rotationsrörelsen känns ju. Den känner jag av i 
ryggen vilket inte är sådär jättekul... ”

Slitsamt med skiftarbete
Operationssjuksköterskorna berättade också om en personalbrist som innebar att man som 
rutinerad operationssjuksköterska blev tvungen att jobba mycket jourtid. Detta var slitsamt med 
tanke på att man tvingades arbeta alla tider på dygnet och upplevde det svårt att vända tillbaka 
dygnet vilket resulterade i sämre sömn. Man tyckte sig bli mer sjuk och trött och många jobbade 
deltid för att orka med. Det uttrycktes önskemål om mer tid till att vända tillbaka dygnet då detta 
var något som också upplevdes bli svårare med åldern.

“En hälsorisk tror jag är egentligen, jag har jobbat alla tider på dygnet... ju äldre man blir desto
svårare att vända tillbaka... jättemånga som jobbar deltid. För man känner att man inte orkar”

“Det är ju också risker med alltså hälsan om man hela tiden går på för kort med personal….Det 
blir mer svängningar mellan dag och natt. Det sliter ut folk, de kanske blir mer sjuka och trötta”

Osäkerhet och oro

Operationssjuksköterskorna uppfattade det som obehagligt att utsättas för diatermirök då man 
visste att denna var hälsofarlig och oroade sig över hur det skulle påverka deras hälsa. Att bli 
utsatt för röntgenstrålning kändes frustrerande och det beskrevs även en oro över hur det kom att 
påverka deras hälsa i framtiden. Ibland upplevdes en känsla av maktlöshet genom att man i vissa 
situationer inte kunde påverka sin arbetsmiljö. Speciellt då man tvingades utsätta sig för 
hälsofarlig diatermirök eller röntgenstrålning utan att ha något annat val. Vidare beskrev 
operationssjuksköterskorna blodsmitta som vanligare idag vilket också skapade en del oro och 
rädsla. Eftersom de hanterar så mycket vassa instrument kan inte alla risker för stickskada 
elimineras vilket gör att en rädsla för blodsmitta alltid finns närvarande. 

Obehagligt att utsättas för diatermirök
Operationssjuksköterskorna berättade att det fanns ett visst obehag kring diatermirök och att bli 
utsatt för denna. Eftersom man visste att diatermiröken kunde vara hälsofarlig, uttrycktes en 
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tydlig oro över sitt eget välbefinnande och hur och om den kunde påverka dem i framtiden. Det 
beskrevs också en rädsla över att utveckla något malignt.

“Diatermiröken tycker inte jag är sådär jättetrevlig… man vet ju att den inte är nyttig. Men just 
att, hur påverkar det här mig i längden också… man tänker ju liksom kan det ge cancer eller kan
man få astma av det?

“Vi vet ju att den är farlig. Det känns ju inte bra. Man vet ju inte hur det blir. Hur det utvecklas 
sen?”

Under intervjuerna med de mer erfarna operationssjuksköterskorna berättades att man förut hade 
mer problem med rethosta och besvär från luftvägarna vilket de dock inte upplevde i samma 
utsträckning nu då rökutsug används. Det uttrycktes funderingar kring om man kanske borde 
klassa sig som före detta rökare.

“Jag brukar tänka på det när jag gör någon hälsoundersökning… jag tänker det att egentligen 
borde jag kanske skriva alltså att jag är rökare, eller har varit, för man utsätter sig ju för så 
mycket diatermirök”

Maktlös när man inte kan påverka arbetsmiljön
Ibland tas röntgen oplanerat in på salen vilket innebar att man som sterilklädd personal inte hade 
möjlighet att kunna ta på sig nödvändig skyddsutrustning i form av blyförkläde. Det upplevdes 
obehagligt att vara oskyddad och bli utsatt för röntgenstrålning. Samtidigt beskrevs en känsla av 
maktlöshet och frustration, att inte själv kunna påverka sin arbetsmiljö. För att skydda sig så gott 
man kunde försökte operationssjuksköterskorna vid dessa tillfällen att istället backa undan.

“... det känns ju inte bra att utsätta sig för den onödiga strålningen. Det finns ju en orsak till att 
man har skyddsförklädena på sig, för att skydda sig.”

Samtidigt menar de att man inte hade något val, utan det här ingick ju i deras arbete. Under 
intervjuerna berättades till och med att man under en graviditet var tvungen att stå med på en 
genomlysning då det inte fanns någon annan att välja på. Trots att alla nödvändiga 
försiktighetsåtgärder vidtogs kändes det ändå olustigt att behöva utsätta sig själv och sitt barn för
röntgenstrålningen. Något som dock beskrevs som mer ångestfyllt och skapade mer funderingar 
var vad man hade utsatt sig för innan man fått reda på graviditeten.

“Jag vet ju att jag under någon av mina graviditeter när jag jobbade natt så stod jag på 
genomlysning… Ibland är det inte alltid man kan välja att inte ha operationerna på jourtid”
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“Då börjar man tänka, gjorde jag någonting under den här tiden man inte visste? Men det är ju 
mer när man jobbar jourtid som man ibland inte kan undvika det”

Samma sak med användandet av utsug för diatermiröken. Trots att det finns bra utsug på 
marknaden vittnade operationssjuksköterskorna om att det alla gånger inte räckte till för att 
adekvat evakuera röken, till exempel när kirurgen behövde en förlängare till den monopolära 
diatermin. Även här beskrevs känslor som maktlöshet och frustration över att de själv inte kunde 
påverka sin arbetsmiljö, att bli utsatt för diatermirök fast man upplevde den som hälsofarlig. 

“... även om det inte känns kul att bli utsatt för röken har man ju inte direkt något val”

Dessutom återges att det förekommit personal som insjuknat i en ovanlig cancerform ganska kort
efter varandra. Då var det oundvikligt att det började funderas om det var på grund av något i 
deras arbetsmiljö som låg bakom. Just då kändes det ängsligt och bekymmersamt men samtidigt 
beskrevs det att oron gick över efter ett tag glömde man bort. 

“Man skyddar sig på det sättet man kan, något mer kan man inte göra. Det kommer helt enkelt 
att visa sig i framtiden om man drabbas av någonting.”

Frustrerande att utsättas för röntgenstrålning
Operationssjuksköterskorna uttryckte en frustration av att vara i närheten av röntgenstrålning. 
Trots att det fanns skyddsutrustning för röntgenstrålning i form av blyförkläden så uttrycktes en 
oro och funderingar över om den var tillräcklig.

“Just att det täcker ju bara överkroppen. Vad händer med huvudet? Ja det kan jag tycka känns 
lite jobbigt. “

Även här beskrevs en rädsla och funderingar kring hur det kommer att påverka deras hälsa i 
framtiden. En tydlig ängslan uttrycktes över att det är operationssjuksköterskorna som står så 
nära röntgenstrålningen och vistas längre perioder än operatörerna i närheten av 
röntgenstrålningen. 

“Röntgen det har jag känt som en personlig risk… att utveckla något malignt”

“Jobbigt på det sättet hur det kan påverka mig och min hälsa i framtiden. Kan det ge cancer?”

Rädsla för blodsmitta finns alltid
Operationssjuksköterskorna berättade att blodsmitta är något som blivit vanligare idag.  De 
menade att nu för tiden kunde vem som helst ha en blodsmitta. Det gick inte att se på en person 
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att den bar på en blodsmitta, vilket innebar att man alltid måste arbeta på samma försiktiga sätt 
med alla patienter.

“… idag kan det ju komma in patienter som ser ut som oss som har smittor. Man kan aldrig... 
döma någon så att du ser ut så eller du ser ut så. Man ska skydda sig jämt.”

Operationssjuksköterskorna upplevde att all personal på salen blev extra försiktiga vid en uttalad 
blodsmitta samt att det själva också blev mer nervösa och spända. Det fanns en uttalad rädsla för 
att sticka sig och bli smittad av någonting. För att känna sig så trygg man kunde tänkte 
operationssjuksköterskorna mer på hur de hanterade vassa instrument och var mer 
uppmärksamma på var nålarna och de vassa instrumenten fanns och de kontrollerade sina 
handskar några extra gånger. Operationssjuksköterskorna menar samtidigt att fastän man arbetar 
försiktigt går inte alla risker att eliminera med hjälp av rutiner. Risken att sticka sig på en nål 
eller annat vasst instrument fanns ändå alltid där.

“Det känns som det är lite extra pådrag då faktiskt. Att man ändå tänker, att alla tänker lite 
extra”

“Det känns lite obehagligt ändå sådär. Man hanterar ändå ganska mycket vassa föremål.
Och det är lätt att sticka hål på handskarna och så”

Under intervjuerna framkom att flera hunnit sticka sig någon gång, vilket upplevdes nästan vara 
något som hörde till yrket. Att bli utsatt för stickskada var något som upplevdes som väldigt 
skrämmande. Oro över sjukdom var det centrala. Operationssjuksköterskorna beskrev en 
ångestfylld och orolig väntan innan man fått provsvaren.

“Jo, jag har faktiskt hunnit blivit stucken. Inte jättekul. Nu hade ju inte patienten blodsmitta, men
man känner ju ändå att det är ju inte roligt. För man vet ju aldrig, dem kan ju ha någonting. “

Kreativitet, socialt stöd och säkerhetstänkande

Operationssjuksköterskorna beskrev samtidigt en arbetsmiljö där det fanns utrymme för 
kreativitet och ingen dag var den andra lik. Detta upplevdes stimulerande och utvecklande, både 
på ett professionellt och ett personligt plan. Man berättade vidare att en stor del i att de trivdes så 
bra på arbetsplatsen var den goda stämningen och stödet man fick av sina kollegor. Under 
intervjuerna framkom också att utvecklingen kring säkerhetsrutiner gått framåt vilket upplevdes 
som något väldigt positivt. 
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Arbetet är stimulerande och utvecklande. 
Arbetsmiljön beskrevs som stimulerande och utvecklande där ingen dag var den andra lik. 
Arbetet beskrevs fortfarande inte vara ett rutinarbete trots många år inom yrket. Vilket å ena 
sidan ställde höga krav på operationssjuksköterkornas kunskaper men å andra sidan fick dem att 
växa på ett professionellt och personligt plan genom att inse att de klarade av saker de kanske 
inte trodde från början. Det fanns hela tiden möjligheter att lära sig nya saker. Det kom hela tiden
nya tekniker och nya sätt att lösa problem på vilket också uppfattades som något positivt. 

“Det är roligt när nya operationstekniker kommer. Att man ser att man kan göra saker på olika 
sätt och man kan lösa problem på helt fantastiska sätt som man inte har tänkt sig att det ska gå 
göra”

“Utvecklande på ett personligt plan. Att saker som man tänker, det här trodde jag inte att jag 
skulle fixa, det gör jag”

De mer rutinerade operationssjuksköterskorna beskrev också arbetet på jourtid som väldigt 
utvecklande. 

“... jag tänker på jourtid när man kan ställas inför operationer som man gör i sin dagliga… det 
kan ju kännas jätteomöjligt. Att det här kommer jag inte att klara, men man gör det!”

Stöttande kollegor
En bra stämning bland personalen på arbetsplatsen och stöttande kollegor var något som 
beskrevs som positivt. Operationssjuksköterskorna menade att en stor del i att de trivdes så bra 
på sin arbetsplats var just arbetskamraterna och den goda stämningen som fanns dem emellan.

“Det mest positiva på min arbetsplats angående arbetsmiljö är trivseln till kollegor och chefer. 
Jag har helt fantastiska kollegor som gör att jag trivs varje dag”

“Positivt med arbetsmiljön är arbetskamraterna. De gör att jag känner mig uppskattad och sedd 
på jobbet. Det är oftast någon som peppar och säger Bra jobbat eller Idag har vi gjort det bra. “

“Jag trivs jättebra. Jättebra kollegor. Och det är ju viktigt. Man kan ju jobba vart som helst bara
man trivs med sina kollegor”

Positivt med säkerhetsrutiner
Operationssjuksköterskorna berättar att de via arbetsplatsen fått en röntgenskyddsutbildning som 
de tyckte var väldigt bra. Utbildningen gjorde de mer medvetna om riskerna och hur man skulle 
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skydda sig korrekt. Det beskrevs bli en tryggare känsla kring röntgenstrålningen på grund av 
detta. Det upplevdes att man blivit bättre på att använda blyförkläden vid genomlysning. En 
positiv sak som också beskrevs var att det numer fanns skärmar att skydda sig bakom, så de 
tunga blyförklädena var inte alltid nödvändiga.

Samtidigt beskrevs en bättre och tryggare arbetsmiljö även kring diatermirök då upplevelsen var 
att säkerhetsrutiner skärpts och utsug numera användes mer frekvent. 

“Där skedde det en klar förbättring tycker jag när vi fick våra utsug… “

Andra beskrev en medvetenhet att det är riskfyllt med formalinhantering men litar ändå på att de 
rutiner som finns kring handhavandet är tillräckliga. De kände sig trygga med det.

“Det är ju riskfyllt med formalin. Det är det ju. Men alltså hanterar man det som man ska är jag 
inte rädd för att använda det”

Arbetet kring en blodsmittad patient beskrevs också som lugnare och tryggare nu då man har 
bättre kunskaper kring smittvägar och tydligare säkerhetsrutiner.

“Förut blev det lite mer stress och vi torkade väggar och tak. Man trodde det hoppade. Vi har 
blivit bättre på det tycker jag.”

“Jag tycker vi har bra rutiner och det är inte så uppsjåsat som när jag började jobba. När man 
skurade hela salen och var alldeles hysterisk.”
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Diskussion

Metoddiskussion

Syftet med studien vara att undersöka och belysa operationssjuksköterskans erfarenheter av sin 

arbetsmiljö. Därför bedömdes en intervjustudie med kvalitativ metod vara passande. Granskär 

och Höglund-Nielsen (2012) menar att en kvalitativ metod är lämplig för att få fram individens 

upplevelse, eftersom den ger individerna möjlighet att prata fritt. Rekrytering av deltagare 

skedde med hjälp av avdelningscheferna som valde ut personer enligt våra kriterier. Vi ansåg att 

detta gav en bra spridning i ålder och erfarenhet, något som vi önskade då funderingar om 

erfarenhet kanske kunde påverka upplevelserna av olika hälsorisker fanns. En god spridning 

bland deltagarna ökar trovärdigheten enligt Graneheim och Lundman (2004). Genom att använda

oss av avdelningscheferna kan möjligen deltagarnas frivillighet att delta i studien ha påverkats. 

Det kan ses som en brist i studien att ingen man är inkluderad. Detta var dock inte ett medvetet 

val. Men då operationssjuksköterska är ett kvinnodominerande yrke anser vi ändå inte att 

resultatet försämrades pga. detta.

Sex stycken intervjuer användes till analysen. Enligt Kvale och Brinkman (2014) finns det inget 

rätt antal intervjupersoner, utan så många personer som krävs innan man fått svar på det man vill 

veta ska intervjuas.  Författarna anser att vi efter sex intervjuer uppnått mättnad eftersom inget 

nytt framkom. Dock genomfördes totalt sju intervjuer, men en valde att hoppa av då hon inte 

kände sig nöjd med intervjun och hade önskat frågorna i förväg för att kunna förbereda sig. Vi 

hade dock medvetet valt att inte ge frågorna i förväg då vi ansåg att det kunde försvåra den 

spontana dialogen och känsloyttringar som vi önskade och hoppades få under intervjun genom 

våra semistrukturerade frågor.

Vi hade önskat att inkludera deltagare från alla fyra centraloperations avdelningar, men på grund 

av hög arbetsbelastning på operationsavdelningarna gavs inte den möjligheten. Dock lyckades vi 

inkludera två operationssjuksköterskor från tre av fyra avdelningar vilket vi ändå anser kunde ge 

studien ett bra resultat. Det hade också varit intressant att intervjua operationssjuksköterskor på 
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ett annat sjukhus för att kunna jämföra erfarenheter av arbetsmiljön. Men på grund av tidsbrist 

exkluderades detta.

En intervjuguide med semistrukturerade frågor skapades. Relaterat till tidsbrist genomfördes inte

någon pilotintervju vilket kan ses som en brist. En pilotintervju syftar till att testa 

intervjufrågornas relevans relaterat till studiens syfte (Gillham 2008). Vi anser att intervjuerna 

trots varierande längd innehöll tillräckligt med information som svarade mot studiens syfte. 

Under samtliga intervjuer medverkade båda författarna vilket vi ansåg vara positivt men kan ha 

skapat en känsla av underlägsenhet gentemot personerna som deltog i studien vilket möjligen 

kan ha påverkat svaren negativt (Polit & Beck 2012). Dock valde vi att göra så för att få 

intervjuerna så likvärdiga som möjligt och kunna hjälpas åt med följdfrågor. Att kunna ställa rätt 

följdfrågor var något som författarna trots detta upplevde som svårt. Svårigheterna att ställa rätt 

följdfrågor beror troligtvis på vår bristande erfarenhet att intervjua, vilket också kan ses som en 

brist i studien. Kvale och Brinkman (2014) menar att en god intervjuare bör kunna hjälpa 

intervjupersonen att utveckla sina berättelser på bästa sätt.

Under intervjuerna upplevde vi dessutom att alla deltagare inte hade lika lätt att svara på öppna 

frågor. Det var något som också ställde höga krav på oss som intervjuare att kunna ställa 

relevanta frågor för att i slutändan få den information som svarade mot syftet. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) bör intervjuaren uppmuntra informanten att så exakt som möjligt beskriva vad

hon upplever och känner. Därför anser vi i slutändan att båda två medverkade på alla intervjuer 

var någonting positivt då man kunde hjälpas åt med detta.

Intervjuerna spelades in, vilket kan göra att deltagaren inte pratar lika avslappnat som under en 

vanlig konversation (Al-Yateem 2012). Genom att spela in intervjuerna gav det författarna frihet 

att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale & Brinkman 2014). Fördelarna 

genom att intervjuerna även kunde transkriberas i sin helhet utan förlust av information, ansåg vi 

också övervägde eventuella nackdelar med inspelning. Då en intervju är en social interaktion är 

det svårt att återge alla känslor i text (Kvale & Brinkman 2014). I våra transkriptioner gjorde vi 

vårt bästa för att få med känsloyttringar som bland annat lustfyllda skratt, nervösa skratt, 

kroppsspråk och pauser.  
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För att få en bättre förståelse för texten läste båda författarna noggrant igenom de transkriberade 

intervjuerna flera gånger innan vi påbörjade analysprocessen (Polit & Beck 2012). Med 

inspiration av Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) valdes kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys syftar att dela upp materialet i mindre enheter och därigenom 

analysera innehållet (Polit & Beck 2012). Under hela analysprocessen var författarna noga med 

att kontinuerligt påminna sig om studiens syfte för att försäkra oss att endast relevant information

inkluderades. Författarna hjälptes sedan åt att kondensera och koda intervjuerna. Koderna 

kategoriserades. Kategorisering ger en bra överblick av materialet och underlättar jämförelser 

(Kvale & Brinkman 2014). För att minska risken att missa relevant information diskuterades 

kontinuerligt innehållet i intervjuerna, något som ökar studiens trovärdighet (Lundman & 

Hällgren-Graneheim 2012). En risk med kvalitativ metod är att författarnas egna förståelser och 

erfarenheter kring fenomenet som studerats kan påverka resultatet (Graneheim & Lundman 

2004). Resultatet visar på deltagarnas erfarenheter och går därför inte att generalisera men kan 

vara överförbart till liknade grupper

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att belysa operationssjuksköterskans erfarenheter av sin arbetsmiljö. 
Resultatet presenterades i tre huvudkategorier kreativitet, socialt stöd och säkerhetstänkande, 
stressigt och fysiskt betungande och osäkerhet och oro. Samt tio underkategorier till dessa.. 

Operationssjuksköterskorna beskriver att operationsprogrammen är tajta, att det ska göras så 

många operationer som möjligt under en dag. Fokus ligger på produktion, ju fler operationer man

producerar desto bättre. Detta skapar en upplevelse att tiden inte räcker till och det beskrivs av 

operationssjuksköterskorna vara en stor orsak till stress som kan påverka patientsäkerheten.  

Denna stress kan också således vara en stor mental påfrestning. Arakelian et al. (2008) skriver att

trots de finansiella sparkraven, så förväntas operationspersonal att öka upp arbetsprocessen men 

samtidigt hålla samma höga vårdkvalité. Detta innebär ett högt arbetstempo vilket i sin tur 

kommer leda till ökad stress på arbetsplatsen. För att kunna hålla en hög patientsäkerhet är det 

viktigt försöka reducera stressen hos operationssjuksköterskorna (Miller 2014).  

Detta beskrivs i Karaseks krav-kontrollmodell som ofta använts för att beskriva eller belysa den 

arbetsrelaterade stress som sjuksköterskor utsätts för i sitt arbete eller för att förutse 
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konsekvenser av densamme (Theorell 2003). Krav och kontroll är faktorer som Karasek och 

Theorell (1990) huvudsakligen tar fasta på. Förutom de höga kraven som ställs på 

operationssjuksköterskorna att klara av det snäva operationsprogrammen har de en väldigt liten 

möjlighet att själv påverka arbetssituationen kring detta. Sjuksköterskor som upplever höga krav 

och låg kontroll i arbetet löper större risk att bli långtidssjukskrivna (Trybou et al. 2014). Detta 

är något som känns oroande inför framtiden då operationssjuksköterskor är en arbetsgrupp som 

inte finns i överflöd. 

Förutom kraven att hålla ett högt tempo på arbetsplatsen upplever dessutom 

operationssjuksköterskorna en oro över sin hälsa vilket också kan vara en typ av psykisk stress 

och mental påfrestning. Denna oro grundade sig bland annat i att det kunde finnas situationer där

operationssjuksköterskorna inte upplevde sig ha något val och man blev utsatt för hälsorisker 

man inte kunde välja bort. Man upplevde helt enkelt en saknad av kontroll för sin egen 

arbetsmiljö.  Denna oro är något som också mycket väl kan leda till stressrelaterade sjukdomar. 

En förutsättning för att man ska uppleva stress som något positivt är att man har inflytande över 

sin arbetssituation och själv kan planera sitt arbete (Maslach & Leiter 2008, Söderfeldt et al. 

2000).  

Operationssjuksköterskorna i vår studie beskrev dock en hög grad av socialt stöd på 

arbetsplatsen vilket den psykosociala arbetsmiljön är beroende av. Känslomässigt stöd fungerar 

som en buffert för psykologisk stress. Socialt stöd bildar tillsammans med krav och kontroll en 

tredje dimension av modellen (Karasek & Theorell 1990). De beskrev en arbetsmiljö med god 

stämning och stöttande kollegor som en stor anledning till varför de trivdes så bra på sin 

arbetsplats. Relationen mellan kollegor och dåligt fungerande teamarbete är stressfaktorer som 

kan påverka personalens hälsa negativt (Kingdon & Halvorsen 2006). Ett socialt stöd från 

kollegor sänker upplevd stress och ökar känslan av uppskattning på arbetet hos sjuksköterskor 

(AbuAlRub 2004). När den psykosociala arbetsmiljön påverkar operationssjuksköterskans egen 

hälsa kan det i förlängningen ha negativa konsekvenser för organisationen och samhället. 

Sjuksköterskor som upplever höga krav och låg kontroll i sitt arbete byter ofta arbetsplats. Denna

personalomsättning leder till stora omkostnader för verksamheten i form av rekrytering och 
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inskolning av ny personal (Chiu 2009). Detta är något som man bör ha i åtanke för att minska 

kostnader för verksamheten samt att inte förlora värdefull kompetens. 

Vidare har Newland (2007)  gjort en studie om varför operationssjuksköterskor jobbar kvar inom

sitt yrke. De största anledningarna som beskrevs var förutom ett bra teamarbete  att de aldrig 

blev fullärda utan det fanns alltid något nytt att lära. Arbetet var alltså väldigt varierande. Att 

yrket var utmanande ansågs som något positivt. Denna åsikt bekräftas även i vår studie där 

operationssjuksköterskorna  beskriver hur de upplever sin arbetsmiljö och arbete som 

stimulerande och utvecklande och fortfarande efter många år inom yrket inte anser det vara ett 

rutinarbete. Detta kan kan vara en förklaring till att många arbetar mer än 20 år inom yrket. 

Gerbrands et al. (2004) menar att arbetsmiljön för en operationssjuksköterska inte är optimal ur 

ergonomisk synpunkt. Det beskrevs under intervjuerna som ett problem att det inte alltid var lätt 

att arbeta ergonomiskt vid överflyttning av patienten, men också speciellt i samband med 

instrumentering. Gerbrands et al. (2004) har identifierat olika ergonomiska problem i 

operationssjuksköterskas arbetsmiljö där bland annat rotationsrörelsen mellan operations- och 

instrumentbordet beskrivs som ett av dessa. Detta är något som bekräftas i vår studie där just 

denna rörelse har beskrivits som orsaken till ont i ryggen. Liksom deltagarna i vår studie 

beskriver Gerbrands et al. (2004) det också som fysiskt tungt att stå under en längre tid. Man 

fann ingen bra lösning på detta problem förutom att sätta sig ner under operationen, vilket dock 

försvårar operationssjuksköterskans möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på grund av sämre 

sikt och räckvidd. Alltså vad författarna kan se finns ingen bra lösning på det problemet. 

De rutinerade operationssjuksköterskorna i vår studie beskrev att de fick jobba mer skiftarbete. 

Det ansågs vara påfrestande och jobbigt att växla mellan natt och dag. Ju äldre man blev, desto 

jobbigare upplevde de att skiftarbete var. Det blev svårare att vända tillbaka dygnet och man 

kände sig trött och upplevde sig ha mer sjukfrånvaro på grund av detta. Berger och Hobbs (2006)

bekräftar att man som skiftarbetare sover mindre timmar än de som jobbar dagtid, vilket kan leda

till hälsoproblem. Även Flo et al. (2013) rapporterar att skiftarbetare har mer sömnproblem än de

som inte jobbar skift. Genom att växla natt-, morgon- och kvällsarbete kan det leda till störd 

sömnrytm.

21



Operationssjuksköterskorna upplever blodsmitta som vanligare och att vem som helst kan vara 

drabbad. Speciellt de som jobbat en längre tid vittnar om detta. Operationssjuksköterskorna 

menar att de därför måste arbeta på samma försiktiga sätt med alla patienter. Gustafsson et al. 

(2012) intygar att det intraoperativa arbetet alltid ska utföras utan risk för överföring av smitta då

en blodsmitta inte alltid är känd. Många operationssjuksköterskor upplever dock att rutinerna 

förbättrats väsentligt kring blodsmittade patienter och beskriver en trygghet kring dessa rutiner. 

Gershons et al. (2000) menar att personalen i större utsträckning är mer noggrann att följa rutiner

gällande blodsmitta om det i verksamheten finns noggranna och tydliga rutiner.

Operationssjuksköterskorna berättar att de fått en skyddsutbildning för röntgen som gjort dem 

mer medvetna om hur de ska gå tillväga för att minska strålningen och arbeta säkert vilket skapar

en känsla av trygghet och säkerhet vid användning av genomlysning. En av åtgärderna som 

beskrevs för att känna sig trygg kring röntgenstrålningen var, förutom blyförkläde att öka 

avståndet från patienten. Att vistas inom 70 cm från strålningskällan innebär att man blir utsatt 

för en signifikant mängd röntgenstrålning. Genom att öka avståndet till 91 cm eller mer kan man 

dock minska strålningsdosen betydligt (Mehlman & DiPasquale 1997). 

Operationssjuksköterskorna uttryckte en oro och funderingar om skyddsutrustningen kring 

röntgenstrålning var tillräcklig.  Under intervjuerna framkom också att en 

operationssjuksköterska under graviditet fått stå med på operationer med genomlysning. Hon 

beskrev detta som olustigt att behöva utsätta sitt ofödda barn för en onödig risk. Downes et al. 

(2014) menar att det är ett bekymmer för gravida att vistas i samma rum som röntgen. 

Röntgenstrålning kan ge fosterskador, men menar vidare att om man använder blyförkläde och 

minskar avståndet till strålkällan, så ska det vara säkert. Tester har gjorts genom att placera 

dosimeter under blyförkläde i midjehöjd som inte påvisat någon strålning (Brusin 2007).  Le 

Heron et al. (2010) menar dock att blyförkläden endast skyddar mot 90 % av strålningen vilket i 

teorin innebär att oron som operationssjuksköterskorna uttrycker, till viss del är befogad.  Müller

et al. (2014) visar också att operationssjuksköterskan faktiskt kan utsättas för större stråldos än 

kirurgen under vissa ingrepp. Detta kan ju kännas oroande när operationssjuksköterskorna 

samtidigt berättade om tillfällen när man oplanerat måste ta in röntgen under operationer och 

man då tvingas stå utan blyförkläde.  
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Diatermiröken var något som upplevdes olustigt av många att utsättas för. Trots att man 

samtidigt upplever en förbättring kring användandet av utsug, så hade 

operationssjuksköterskorna ibland inget val då utsugen inte alltid fungerade adekvat på grund av 

en diatermiförlängare. Att behöva andas in diatermiröken kändes inte bra då de samtidigt var 

medvetna om att röken innehåller skadliga ämnen. En oro fanns bland många, hur påverkar det 

här mig? Shultz (2014) är en av många rapporter som bekräftar att diatermirök är skadligt för 

hälsan. Operationspersonalen har anledning att vara orolig då man i denna rapport visar att om 

man regelbundet under en längre period utsätts för diatermirök, kan det ge en ökad risk för 

Parkinson, alzheimer, lung- bröst och prostatacancer. För att skydda personal och patient är utsug

nödvändigt för att evakuera röken och filtrera bort de skadliga partiklarna. Under intervjuerna 

uttryckte dock vissa att en del saker måste göras för att det ska bli så bra som möjligt för 

patienten, till exempel om utsuget skymmer vid operation på små barn. Då väljer man att inte 

koppla på ett utsug. Ett bra resultat för patienten står i fokus. 

En viss skillnad kunde man se mellan de operationssjuksköterskor som jobbat en längre tid och 

de som var relativt nya inom yrket. De som arbetat längre känner inte samma oro för sin hälsa 

som de som var nyare i yrket. Man upplevde i mindre utsträckning diatermirök och 

röntgenstrålning som ett problem i arbetsmiljön eller något man oroade sig för. Detta tror 

författarna kan bero på att arbetsmiljön är säkrare idag. Personalen som arbetat länge har varit 

med då säkerheten var betydligt sämre. Utvecklingen har gått framåt genom ökad användning av 

utsug till diatermi och bättre skyddsutrustning kring röntgen. Dock beskrev alla liknande 

anledningar till stress i deras arbetsmiljö. Det är av stor vikt att operationssjuksköterskorna är 

medvetna om eventuella riskfaktorer i deras arbetsmiljö som kan påverka deras hälsa negativt, 

detta för att bevara sin egen hälsa samt att finnas där för patienterna och ge en god omvårdnad. 

Klinisk betydelse

Författarna önskar med studien belysa operationssjuksköterskans erfarenheter av sin arbetsmiljö. 

Resultatet av studien hoppas författarna därför ska öka kunskapen och förståelsen kring ämnet 

för att i förlängningen förhoppningsvis kunna bidra till en bättre arbetsmiljö. Det framkom att 

operationssjuksköterskorna till stor del kände sig stressade och upplevde att deras tid inte räckte 
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till för att utföra ett bra jobb vilket också påverkade patientsäkerheten. Det förekom även en del 

oro och frustration kring att de i sin arbetsmiljö till exempel blev utsatt för hälsofarlig 

diatermirök och röntgenstrålning. Genom att synliggöra anledningar till 

operationssjuksköterskornas upplevda stress och oro hoppas vi att det kan öppna upp för 

diskussion i arbetsgruppen och på sikt kanske leda till konkreta förändringar i arbetsmiljön. 

Den aktuella studiens resultat visar  att studier saknas som belyser just 

operationssjuksköterskornas erfarenheter av sin arbetsmiljö. Vi menar därför att mer forskning 

behövs kring ämnet för att skapa en djupare förståelse. 

En ohälsosam arbetsmiljö kan på sikt innebära ännu mindre personal till en redan tungt belastad 

operationsavdelning. En dålig arbetsmiljö kan också göra det svårt att rekrytera ny personal 

vilket skapar en ond cirkel då låg bemanning ökar belastningen på den personal som jobbar kvar 

och ger en ännu tyngre arbetsmiljö. 

Slutsats

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att operationssjuksköterskorna trivs med sitt arbete. De 

beskriver arbetet som utvecklande där man hela tiden lär sig något nytt och ingen dag är den 

andra lik. Men man kan dock inte nonchalera att de i sin arbetsmiljö utsätts för en hel del stress 

och upplever att tiden många gånger inte räcker till för att utföra sina arbetsuppgifter. Det 

förekommer även en del oro och frustration kring att de i sin arbetsmiljö till exempel blir utsatt 

för hälsofarlig diatermirök och röntgenstrålning som de ibland inte kan välja bort. En rädsla för 

blodsmitta finns också alltid närvarande då alla risker för stickskador inte kan elimineras. 
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Bilagor
Bilaga 1

Förfrågan om verksamhetschefens samtycke
att genomföra en studentuppsats med material från intervjuer av

operationssjuksköterskor på klinik

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
operationssjukvård på Umeå Universitet och ska nu skriva vår magisteruppsats inom ämnet.
Som en del av vår specialistutbildning till operationssjuksköterska planerar vi att skriva en 
magisteruppsats om “Operationssjuksköterskans upplevelse av hälsorisker i arbetsmiljön”.
Operationspersonal är den yrkesgrupp som genom frekvent hantering av stickande och skärande 
instrument som är mest utsatt för risk för blodsmitta. På operationssalen utsätts 
operationspersonalen även i princip dagligen för farlig diatermirök, då diatermi numera används 
vid de allra flesta operationer. Inhalering av diatermirök klassas lika cancerframkallande som 
cigarrettrök. Vi vill därför gärna undersöka operationssjuksköterskornas upplevelse av sin 
arbetsmiljö och de hälsorisker som de anser finns i deras arbetsmiljö.
Vi vill härmed be Er om tillstånd att få intervjua operationssjuksköterskor vid operationscentrum
om hur dem upplever riskerna på en operationssal.
Personerna vi intervjuar kommer i uppsatsen vara helt anonyma. I vårt resultat kommer inte 
någon enskild personal att kunna identifieras.

Med vänlig Hälsning
Annelie Holmberg                 Maria Johannessen
anehog03@student.umu.se                                     maaabn03@student.umu.se               
070-2388704                                                                070-3348633                   
                 
Handledare:
Viveca Lindh, universitetslektor
Institutionen för Omvårdnad
Umeå Universitet Viveca.lindh@nurs.umu.se , tel: 090-7869262

Samtycke av operationscentrums verksamhetschef Niklas Lindberg att genomföra studien
Namnunderskrift………………………………………………………………
Namnförtydligande……………………………………………………………
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Bilaga 2

Till avdelningschef på berörd operationsavdelning

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
operationssjukvård via Umeå Universitet och ska nu skriva vår magisteruppsats inom ämnet.

Vi har tänkt genomföra en studie med syfte att undersöka operationssjuksköterskornas 
upplevelse kring hälsorisker i deras arbetsmiljö. Den datainsamlingsmetod vi har tänkt använda 
oss av är intervjuer med operationssjuksköterskor som arbetar vid operationscentrum på NUS.

Magisteruppsatsen beräknas vara färdig januari 2015.  

Vi har fått godkännande av er verksamhetschef att genomföra studien och vi ber härmed om din 
hjälp att finna två lämpliga kandidater att intervjua utifrån vårt urval. Urvalet är att personen 
antingen ska vara ganska ny i yrket, max ha arbetat två år. Den andra personen får gärna ha 
arbetat längre, från fem år och uppåt.

Vi räknar med att intervjuerna kommer ta ca 30 minuter och vi skulle vara mycket tacksamma 
om intervjuerna kan genomföras på arbetstid. Vi är mycket flexibla gällande tider.

Var snäll att återkoppla via mail till någon av nedanstående snarast möjligt.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning:

Annelie Holmberg, operationssjuksköterskestudent.
anehog03@student.umu.se

Maria Johannessen, operationssjuksköterskestudent.
maaabn03@student.umu.se

Handledare: Viveca Lindh
Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet.
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Bilaga 3

Operationssjuksköterskan upplevelse av risker i arbetsmiljön.
Förfrågan om att delta i en intervjustudie

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
operationssjukvård via Umeå Universitet och skriver nu vår magisteruppsats i ämnet.

Vi undrar därför om Du kan tänka Dig att ställa upp för en bandinspelad intervju, där vi ber Dig 
berätta om hur Du upplever hälsoriskerna i Din arbetsmiljö. Intervjun tar cirka 30 minuter och 
kan ske på den plats Du själv väljer. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när 
som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange något skäl för detta.

Om du vill ställa upp för en intervju så kommer allt Du säger att behandlas konfidentiellt, d.v.s. 
att din identitet inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av 
resultaten. Inga obehöriga har tillgång till intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, förses med en
kod och kodlistanförvaras inlåst skild från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt 
Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet. 
Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå 
Universitet.

Accepterar du att delta i intervjustudien?
Vi ber att Du kryssar Ditt svar i rutan nedan och signerar med din namnteckning.

Accepterar Du att delta i intervjustudien? Svar    Ja

Datum………………Namnteckning……………………………………………

Med vänlig hälsning
Sjuksköterska   Sjuksköterska         Handledare
Annelie Holmberg   Maria Johannessen         Viveca Lindh
anehog03@student.umu.se   maaabn03@student.umu.se  viveca.lindh@nurs.umu.se
070-2388704    070-3348633          090-7869262    
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Bilaga 4

Intervjuguide

1.  Hur många år har du jobbat som operationssjuksköterska?
2.  Kan du berätta hur du upplever din arbetsmiljö?
3.   Vad upplever du positivt i din arbetsmiljö?
4.  Upplever du något negativt i din arbetsmiljö?
5.  Kan du berätta om eventuella hälsorisker i din arbetsmiljö? Hur känner du inför dessa risker?
6.  Vilka försiktighetsåtgärder vidtar du?
7.  Tas riskerna på allvar av din kollegor på operationssalen?
8.  Är det något annat du vill berätta för oss som du tycker vi har glömt att fråga?

Under intervjuns gång användes öppna följdfrågor som:
● Kan du vidareutveckla?
● Hur menar du nu?
● Hur kändes det?
● Kan du ge exempel?
● Kan du berätta mer?

Om operationssjuksköterskorna inte själv tog upp hur det upplevdes att utsättas för diatermirök, 
röntgenstrålning och blodsmitta så frågade vi dem om det.
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Bilaga 5

 Tabell 2 

Meningsbärande enhet Kondenserande 
enhet

Kod Under
kategori

Huvud
kategori

Och stundtals är det väldigt 
stressigt… Då tänker jag 
stressen att det är snabba 
byten… det är tajt 
operationsprogrammet…här 
måste du tycker jag va ett 
steg före nästan även på 
nummer två….är du inte det, 
så är det ju en risk att inte den
patienten blir av.

Stressigt med tajta 
operationsprogram.
En stress över att 
hinna med alla 
patienter. 

Upplevelse av 
stress på grund 
av tajt 
operationsprog-
ram.

Otillfreställa
nde att tiden 
inte räcker 
till 

Stressigt och
fysiskt 
betungande

Det är den här diatermiröken,
jag vet inte riktigt om man 
kan göra så mycket mer. Men
jag tror ingen tycker den är 
rolig. Vi vet ju att den är 
farlig… Det känns ju inte 
bra... Nu har vi ju rökutsug…
det är ju inte alltid den är 
tillräcklig. För man vet inte 
om man kan bli sjuk… Hur 
drabbat det mig?

Rökutsug är inte 
alltid tillräcklig för 
att evakuera röken. 
Känns olustigt att 
utsättas för 
diatermirök. Hur 
drabbar det mig?

Rädsla för 
sjukdom på 
grund av 
diatermirök

Obehagligt 
att utsättas 
för 
diatermirök

Osäkerhet 
och oro
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