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Grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om yrket  

som operationssjuksköterska 
- En fenomenografisk studie 

 

Abstrakt 

Syfte: Att beskriva vilka uppfattningar grundutbildade sjuksköterskor har om yrket som 

operationssjuksköterska. 

Bakgrund: Operationssjuksköterskor har spetskompetens inom perioperativ vård och det 

finns ett ökat rekryteringsbehov till yrket. Tidigare forskning visar att det finns en bristande 

kunskap om yrket och att det kan vara en bidragande orsak till att så få utbildar sig till 

operationssjuksköterskor. Den forskningen har dock främst fokuserat på 

sjuksköterskestudenters uppfattningar. I denna studie är det grundutbildade sjuksköterskors 

uppfattningar om yrket som operationssjuksköterska som undersöks. 

Design: En fenomenografisk ansats användes för den här studien. Den pedagogiska modellen 

”learning-by-doing” tillämpades som teoretisk referensram. 

Metod: Elva individuella intervjuer med grundutbildade sjuksköterskor utfördes, efter ett 

strategiskt urval, på ett sjukhus i norra Sverige under september 2014. 

Resultat: Analysen resulterade i sex beskrivningskategorier: Ett anonymt yrke, 

verksamhetsberoende arbetsmiljö, spindeln i nätet, hierarkiskt teamarbete, ordning och reda 

och omvårdnadsansvar. Innehållet i de enskilda beskrivningskategorierna var dynamiskt på 

det sätt att de utgörs av både negativa och positiva uppfattningar.  

Slutsats: Sjuksköterskor har bristande kunskap om vad yrket som operationssjuksköterska 

innebär, och det krävs teoretisk och praktisk utbildning för att öka förståelsen och intresset för 

yrket som operationssjuksköterska. 

NYCKELORD: fenomenografi, uppfattningar, grundutbildade sjuksköterskor, 

operationssjuksköterskor, ”learning-by-doing”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nurses conceptions regarding the profession of operation theatre nurses 

- A phenomenographic study 

Abstract 

Aim: To describe nurses conceptions regarding the profession of operation theatre nurses. 

Background: Operation theatre nurses hold expert knowledge in perioperative care and there 

is an increased demand for recruitment. Previous research shows that there is a lack of 

knowledge regarding the profession and that may contribute to why so few find their way into 

the profession. That research has mainly focused on nursing students' conceptions. This study 

explores registered nurses conceptions regarding the profession of operation theatre nurses. 

Design: A phenomenographic approach was used for this study. As a theoretical framework 

the pedagogical model “learning-by-doing” was applied. 

Method: Eleven individual interviews were conducted using a strategical selection. The 

interviews took place in a hospital in the northern part of Sweden during September 2014. 

Results: The analysis resulted in six categories of description: an anonymous profession, 

organizationally depended working environment, acting as a hub, hierarchical teamwork, 

keep things in order and responsible for nursing care. The content of the individual 

descriptive categories were dynamic in the sense that they consists of both negative and 

positive conceptions. 

Conclusion: Nurses lack in knowledge regarding the profession of operation theatre nursing. 

It requires theoretical and practical training to increase understanding and interest in the 

profession of operation theatre nurses. 

KEYWORDS: phenomenography, conceptions, registered nurses, operation theatre nurses, 

“learning-by-doing”. 
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Sammanfattande redogörelse 

Varför behövs denna forskning? 

 Denna studie undersöker grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om yrket som 

operationssjuksköterska och om dessa kan ha en påverkan på eventuellt val av 

vidareutbildning. 

 Tidigare forskning har främst fokuserat på sjuksköterskestudenters uppfattningar om 

yrkesroll och yrkesfunktion, denna studie har som avsikt att studera grundutbildade 

sjuksköterskors uppfattningar där alla aspekter av yrket som operationssjuksköterska 

inkluderas. 

Vilka är huvudfynden? 

 Denna studie visar på att grundutbildade sjuksköterskor uppfattar sig ha en dålig 

inblick i yrket som operationssjuksköterska på grund av liten kontakt med 

operationssjukvård. 

 Yrket som operationssjuksköterska uppfattas vara tungt, enformigt och begränsat 

samtidigt som det ställer krav på flexibilitet, adaptionsförmåga och en hög 

kunskapsnivå. 

 Arbetet uppfattas medföra en varierande arbetsbelastning och stressnivå och utförs i en 

hierarkisk miljö där man är styrd av organisatoriska ramar och av andra människor. 

Hur ska fynden användas för att påverka praktik/forskning/utbildning? 

 Fynden bör uppmärksammas och leda fram till ett samarbete mellan 

högskola/universitet och sjukhus, där teoretisk och praktisk utbildning inom 

operationssjukvård erbjuds sjuksköterskestudenter, för att öka intresset för yrket som 

operationssjuksköterska. 

 En forskningsstudie, där utbildade sjuksköterskor får möjlighet att ingå i ett teoretiskt 

och praktiskt utbildningsprogram, bör utföras för att se om det kan öka ansökningarna 

till vidareutbildningen. 
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Introduktion 

Inledning  

Inför studiestarten av specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

operationssjukvård upplevde vi att responsen från kollegor huvudsakligen var fördomsfull och 

ifrågasättande inför yrkesvalet. Den generella uppfattningen tycktes vara att 

operationssjuksköterskan bara skickar instrument på kommando från kirurgen. Att det de 

facto är en vidareutbildning i omvårdnad där de grundläggande kunskaperna utvecklas till en 

specialistkompetens var ingenting de verkade reflektera över. 

Därmed väcktes ett intresse hos författarna att undersöka vad grundutbildade sjuksköterskor 

egentligen har för uppfattningar om yrket som operationssjuksköterska.  

Bakgrund 

En operationsavdelning är ofta åtskild från det övriga sjukhuset både avseende dess placering 

men även att tillträdet är begränsat för patienter, anhöriga och övrig personal (Tanner & 

Timmons, 2000). Anledningen till detta är att minska risken för smittspridning 

(Socialstyrelsen, 2006). I slutet av 1800-talet var yrket som operationssjuksköterska 

prestigefullt och ansågs vara den första specialiteten inom omvårdnad. Med tiden har dock 

yrket betraktats som mer och mer tekniskt och utan något fokus på omvårdnad. 

Operationssjuksköterskan började på 1960-talet även ses som enbart en hantlangare till 

kirurgen och yrket tappade därmed status (Wade, 2012). Även Steelman (2011, s 1) menar att 

termen operationssjukvård historiskt sett har använts för att beskriva vård av patienter i direkt 

anslutning till operationen och enbart i själva operationssalen och att detta kan vara en 

bidragande orsak till den klichéartade bilden som finns av att operationssjuksköterskans fokus 

ligger på den tekniska utrustningen snarare än omvårdnad av patienten. Denna bild av 

operationssjuksköterskan gör att sjuksköterskor som arbetar utanför operationsavdelningen 

kan ha svårt att förstå att operationssjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar över patienten, 

eftersom det sker bakom stängda dörrar (Steelman, 2012, s 1). Detta kan leda till en 

föreställning om att yrket som operationssjuksköterska inte kräver någon 

sjuksköterskeutbildning i grunden. Utan några bakgrundskunskaper i omvårdnad skulle dock 

helheten, där den tekniska miljön kombineras med en god omvårdnad av patienten, gå 

förlorad (Martinsen, 2012, ss. 47-49). Dungan Applegeet (2009) beskriver att det under lång 

tid funnits svårigheter med att synliggöra att yrket som operationssjuksköterska inte bara är 

tekniskt utan även kräver att man sätter patienten i centrum. Hon menar vidare att det är 
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viktigt att ordet perioperativ omvårdnad förklaras och att det behöver tydliggöras hur viktig 

den perioperativa omvårdnaden är för att säkerställa en god kvalitet på patientvården. I en 

intervjustudie av Sigurdsson (2001) framkommer att operationssjuksköterskor själva säger att 

det är svårt att förklara vad yrket innebär. Det framkommer att operationssjuksköterskorna 

upplever att många arbetsuppgifter fokuserar på teknik men eftersom patienter är involverade 

kommer omvårdnad alltid vara en självklar del av yrket. 

Specialistutbildning med inriktning operationssjukvård 

Specialistutbildningen inom operationssjukvård syftar till att fördjupa kunskapen inom 

perioperativ omvårdnad och på så vis utveckla den kompetens en grundutbildad sjuksköterska 

har (Seorna, 2011). I kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor står att särskilda 

kunskaper inom perioperativ omvårdnad är nödvändigt då operationssjuksköterskan ansvarar 

för patienten under hela tiden denne vistas på operationsavdelningen. Det krävs goda 

kunskaper i omvårdnad och medicinsk vetenskap, likväl som i hygien och aseptik, vilket ger 

förutsättningar för evidensbaserad och säker vård. Det fordras även förmåga för planering och 

organisering, ledarskap, teamarbete samt kontinuerlig utvärdering för att förebygga 

komplikationer och vårdrelaterade skador. Målet är en god och patientsäker omvårdnad 

(Seorna, 2011). 

Association of periOperative Registered Nurses har från den ursprungliga 

omvårdnadsprocessen utvecklat normer och riktlinjer för den perioperativa omvårdnaden 

(Steelman, 2011, ss. 2-5). Genom att använda omvårdnadsprocessen i den perioperativa 

vården kombineras medicin, teknik och ledarskap med omvårdnadsåtgärder för att tillgodose 

patientens individuella omvårdnadsbehov under hela det perioperativa skedet (Steelman, 

2011, ss. 2-5; Bäckström, 2012 s. 39). Många av de omvårdnadsåtgärder som 

operationssjuksköterskan utför syftar till att förebygga, behandla, lindra och rehabilitera 

(Bäckström, 2012, s. 40). Mitchell, Flynn, Yule, Mitchell, Coutts och Youngson (2011) 

undersöker i sin studie de icke-tekniska färdigheter som erfarna operationssjuksköterskor 

samt kirurger beskriver vara väsentliga för en säker och effektiv vård. De finner fyra 

övergripande färdigheter: Kognitiva färdigheter, social kompetens, organiseringsförmåga 

samt förmåga att kunna hantera stress och utmattning hos sig själv och de andra i teamet. 
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Anledningar till att välja yrket som operationssjuksköterska 

I en norsk studie av Støren & Hanssen (2011) intervjuades studenter på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård där man frågade 

varför de valt att studera mot denna specialitet samt varför de valt att byta jobb. Resultatet var 

att majoriteten ansåg att det verkade vara ett intressant och kreativt jobb, att man blev mer 

attraktiv på arbetsmarknaden, men även på grund av samspelet med andra människor och att 

får vara till hjälp och nytta i akuta situationer. Anledningen till att de ville vidareutbilda sig 

inom operationssjukvård var för att få en större yrkesmässig utmaning och att enbart ha en 

patient åt gången. Thompson (2007) har undersökt vilka faktorer som gör att 

operationssjuksköterskor valde att utbilda sig till yrket samt varför de stannat kvar i yrket som 

operationssjuksköterska. En stor anledning till att deltagarna valde att jobba på en 

operationsavdelning var att de hade fått någon slags exponering för operationssjukvården, 

samt att yrket upplevdes ha attraktiva attribut. Bland annat framkom att det var ett tekniskt 

och spännande jobb, med bra arbetstider och utökade arbetsmöjligheter. Anledningarna till att 

de stannat kvar i yrket var dels de anledningar till varför de valde yrket från början, men även 

att de blivit en del av teamet och att man inte ville ge upp de färdigheter man förvärvat.  

Brist på specialistsjuksköterskor 

I Sverige har utbildningen till operationssjuksköterska reformerats flertalet gånger under årens 

lopp. Som en reaktion på problemen att rekrytera sjuksköterskor till operationssjukvården 

startades en direktutbildning till operationssjuksköterska i början av 1960-talet. Sedan 1993 

krävs, förutom legitimation som sjuksköterska, även en vidareutbildning inom 

operationssjukvård för att erhålla en specialistsjuksköterskeexamen (Socialstyrelsen, 2013b). I 

en rapport från Socialstyrelsen (2013b) fanns 3660 sysselsatta specialistsjuksköterskor inom 

operationssjukvård år 2011, av dessa var 33 % under 45 år, 33 % mellan 45-54 år och 34 % 

över 55 år. Antalet specialistsjuksköterskor har minskat med 20 % de senaste 15 åren. 1995 

fanns det 42 operationssjuksköterskor per 100 000 invånare. 2011 hade andelen sjunkit till 39 

operationssjuksköterskor per 100 000 invånare. I Socialstyrelsens arbetsmarknadsenkät från 

hösten 2012 framkommer att efterfrågan på operationssjuksköterskor överstiger tillgången i 

samtliga landsting utom två. Rekryteringsbehovet bedömdes enligt tillfrågade arbetsgivare 

dessutom öka de kommande åren (Socialstyrelsen, 2013a). 
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Den unika och specialiserade kunskap som en operationssjuksköterska besitter har en 

självklar och oersättlig roll inom framtidens sjukvård (Seorna, 2011). 

Rational 

I en svensk studie från 2008 har Blegeberg, Blomberg och Hedelin beskrivit grundutbildade 

sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattningar om operationssjuksköterskans 

yrkesfunktion och yrkesroll där resultatet lett till slutsatsen att otillräcklig kunskap om yrket 

kan vara en orsak till bristen på operationssjuksköterskor, och att högskolor/universitet bör 

öka den teoretiska och kliniska undervisningen för att på så vis öka intresset för yrket. 

I den här studien vill författarna bygga vidare på ovanstående studie och beskriva 

grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om yrket på ett mer holistiskt sätt. Detta genom 

att inte enbart begränsa sig till yrkesroll och yrkesfunktion utan även utforska vilka 

uppfattningar som finns om vad yrket som operationssjuksköterska innebär. På så vis är 

förhoppningen att erhålla en bredare kunskap om grundutbildade sjuksköterskors 

uppfattningar kring yrket som operationssjuksköterska, och om dessa uppfattningar kan bidra 

till att yrket inte anses vara attraktivt. 

Forskningsfrågor 

 

Vilka uppfattningar finns hos grundutbildade sjuksköterskor om vad det innebär att vara 

operationssjuksköterska?  

Vilka arbetsuppgifter uppfattar grundutbildade sjuksköterskor att operationssjuksköterskor 

har? 

Syfte 

Beskriva vilka uppfattningar grundutbildade sjuksköterskor har om yrket som 

operationssjuksköterska.  
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Metod 

Design 

För att svara till studiens syfte har en kvalitativ design med fenomenografisk ansats använts. 

Fenomenografin avser att beskriva variationer i människors uppfattning av ett fenomen 

(Larsson & Knutsson Holmström, 2012, s. 389). Med en uppfattning menas den innebörd ett 

särskilt fenomen har för den enskilda personen (Chekol, 2012, s. 97). Den fenomenografiska 

forskningen baseras på att människor har olika uppfattningar av ett fenomen och essensen i 

analysen består av de variationer som uppfattningarna innehåller (Alexandersson, 1994, s. 

116,120). Ett fenomen definieras som en sak eller ett begrepp som antingen kan vara konkret 

eller abstrakt (Larsson & Knutsson Holmström, 2012, s. 392). Det finns alltid uppfattningar 

om något (VAD) och detta något uppfattas alltid på ett bestämt sätt (HUR) (Chekol, 2012, s. 

97). VAD-aspekten, fenomenet, är beroende av HUR-aspekten då en individ måste ha en 

uppfattning om vad ett fenomen är innan denne kan förklara och resonera kring det 

(Alexandersson, 1994, s. 118-119). På grund av att människor uppfattar fenomen på ett 

varierande sätt baserat på erfarenheter och förståelser, leder detta till olika kunskap om 

samma fenomen (Alexandersson, 1994, s. 120). Även hur en enskild individ uppfattar ett 

fenomen beror på vilket perspektiv av fenomenet personen fokuserar på och denne person kan 

på så vis uppfatta samma fenomen på olika sätt (Larsson & Knutsson Holmström, 2012, s. 

393). Målet med fenomenografi är att belysa de variationer som en grupp människor har om 

ett specifikt fenomen (Alexandersson, 1994, s. 120). 

Utformningen av studien har genomförts efter riktlinjer från tidskriften Journal of Advanced 

Nursing. 

Teoretiskt ramverk 

Fenomenografin har sin grund i inlärningspsykologin. Med inlärning menas den förändring 

som sker när en relation till ett fenomen ändras (Alexandersson, 1994, ss. 115-116). En 

uppfattning (HUR-aspekten) om ett fenomen (VAD-aspekten) är föränderlig och påverkbar i 

det avseende att en ökad kunskap om fenomenet ger en ökad förståelse och därmed en 

förändrad uppfattning om det specifika fenomenet (Chekol, 2012, s. 97).  

I denna studie har en pedagogisk teori använts som vägledning i analysen och resultatet har 

sedan tolkats utifrån en pedagogisk innebörd. Den teori som har influerat denna studie är 

aktivitetspedagogiken, ”learning-by-doing”, som grundades av den amerikanska filosofen och 
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pragmatikern John Dewey. Han menade att teori och praktik inte kan motställas utan måste 

ses som en förutsättning för varandra. Pedagogiken syftar till att individen genom ett aktivt 

deltagande utvecklar sin kunskap. Ett samspel med omgivningen ger individen möjlighet att 

genom experiment och observation utveckla och fördjupa sin kunskap. Dewey menar vidare 

att eleverna ska tillåtas arbeta med praktiska problem som de kan komma att möta i det 

verkliga livet. Ett sådant arbetssätt kräver goda ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper hos 

läraren (Dewey, 2004, ss. 17-23). 

Urval 

Urvalsförfarandet har skett strategiskt för att få en sådan varierande bild som möjligt av 

fenomenet (Larsson & Knutsson Holmström, 2012, s. 395; Alexandersson, 1994, s. 122). 

Godkännande för studien inhämtades hos verksamhetschefer och avdelningschefer på berörda 

vårdenheter. Avdelningscheferna bistod med förfrågan till potentiella intervjupersoner. 

Inklusionskriterierna var grundutbildad sjuksköterska, på medicinsk eller kirurgisk avdelning, 

med en varierande grad av ålder och arbetslivserfarenhet. Önskvärt var även att få minst två 

manliga intervjupersoner för en ökad variation av uppfattningar. Ingen person exkluderades 

på grund av utbildningsort eller ålder då detta ansågs kunna nyansera resultatet. 

Intervjupersonerna rekryterades från ett sjukhus i norra Sverige och bestod av tre män och åtta 

kvinnor i åldrarna 24-51 år. Yrkeserfarenheten som sjuksköterska varierade mellan 8 månader 

och 25 år. Sex stycken av intervjupersonerna arbetade på en kirurgisk avdelning och fem 

stycken på en medicinsk avdelning. Alla hade en sjuksköterskeexamen från samma 

utbildningsort. Ingen av dem hade specialistsjuksköterskeexamen. 

Datainsamling 

Inom fenomenografin inhämtas vanligen information genom intervjuer med öppna frågor. 

Individuella intervjuer är att föredra för att undvika att deltagarna påverkas av varandra och 

på så vis inte lyckas förmedla den egna uppfattningen (Larsson & Knutsson Holmström, 

2012, s. 395). 

Elva stycken individuella intervjuer genomfördes i ett enskilt rum på, eller i anslutning till, 

deltagarnas arbetsplats. Semistrukturerade intervjuer med öppna, övergripande frågor 

genomfördes med eventuella följdfrågor för att klargöra oklarheter och fördjupa förståelsen. 

Då studiens syfte var att undersöka grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar användes en 

intervjuguide, där frågor som ’vad tänker du på när du hör ordet...‘ och ’vad har du för 

uppfattning om…‘ ställdes (se bilaga 1). I en fenomenografisk studie är individuella intervjuer 



8 
 

den mest lämpliga metoden för datainsamling. Intervjuerna görs med öppna frågor där 

deltagarna själva bestämmer och avgränsar innehållet utifrån hur han eller hon uppfattar 

fenomenet. Intervjufrågorna ska vara formulerade på ett sådant sätt att det inte finns några 

förutbestämda svarsalternativ (Alexandersson, 1994, s. 123). En provintervju utfördes för att 

testa materialet och eventuellt justera frågor (Danielson, 2012, s. 169) samt för att författarna 

skulle få möjlighet att öva på själva intervjuförfarandet. Provintervjun inkluderades eftersom 

den ansågs generera uppfattningar även om utförandet inte var optimalt på grund av 

intervjuledarens brist på erfarenhet att genomföra intervjuer. Båda författarna medverkade vid 

samtliga intervjuer och inför varje intervju utsågs en intervjuledare.  

Intervjuerna varade mellan 6-15 minuter och spelades in med diktafon. 

Etiskt ställningstagande 

Forskning som involverar människor genomsyras av etiska ställningstaganden. För att skydda 

intervjupersonernas autonomi ska informerat samtycke inhämtas samt att det ska klargöras att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas oavsett skede i processen. För att uppnå 

konfidentialitet ska material skyddas från obehöriga och redovisas på sådant sätt att ingen 

enskild person kan kopplas till studien (Kjellström, 2012, ss. 70-87). 

Inledningsvis skickades mail till verksamhetschef och avdelningschef på berörda avdelningar, 

för godkännande av att studien genomfördes på arbetsplatsen (se bilaga 2 och 3). Därefter 

tilldelades de som ville delta i studien ett informationsblad om studiens innehåll och syfte. 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska åtgärder vidtas för att säkerställa att studiens 

deltagare och personuppgifter hålls anonyma. Deltagandet i en studie ska ske på frivillig basis 

och samtliga deltagare ska informeras om studiens genomförande, samt att eventuella risker 

med deltagande i studien ska framgå (ibid.). I enlighet med Helsingforsdeklarationen fick 

samtliga deltagare i den här studien information om att deltagandet var frivilligt och att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan utan att behöva uppge någon förklaring. I den här 

studien inhämtades samtycke från samtliga intervjupersoner, genom skriftligt och muntligt 

godkännande (se bilaga 4). Informationen upprepades muntligt inför varje intervju. 

Information gavs om att materialet avidentifierades gällande persondata och arbetsplats samt 

att det hanterades och förvarades säkert av författarna och deras handledare.  

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberas, vilket innebär att intervjuerna skrivs ned ordagrant 

utan att ändra på talspråk och där icke verbala uttryck, såsom pauser och kroppsspråk, 
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förmedlas (Alexandersson, 1994, ss. 124-125).  

Ett fenomenografiskt analysarbete karaktäriseras av olika faser för tolkning av materialet. 

Först sker en noggrann genomgång av intervjutexterna för att få en övergripande bild. 

Därefter noteras skillnader och likheter för att i nästa fas kategoriseras. Till sist så skapas ett 

utfallsrum för att beskriva relationerna mellan kategorierna vilket skall presenteras i ett 

hierarkiskt system (Larsson & Knutsson Holmström, 2012, ss. 392-399; Alexandersson, 1994, 

ss. 125-128).  

De inspelade intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades ordagrant. 

Texterna lästes igenom upprepade gånger av författarna var för sig för en första analys utan 

påverkan av varandra. Därefter diskuterade författarna texterna tillsammans och allmänna 

uppfattningar och erfarenheter som inte beskrev fenomenet gallrades bort. Avsnitt som 

svarade mot syftet markerades och sammanfattades. Texterna jämfördes för att 

uppmärksamma likheter och skillnader i de personliga beskrivningarna. De delades sedan upp 

i beskrivningskategorier baserade på likartade tankemönster inom den studerade gruppen. I 

analysens slutskede rangordnades beskrivningskategorierna i förhållande till varandra och ett 

utfallsrum skapades.  

För att läsaren inte skulle förlora förståelsen för innehållet i citaten har diskurspartiklar, 

exempelvis ”eh” och ”öh”, i vissa fall utelämnats i resultatpresentationen. 

Resultat 

Under analysen blev författarna varse det faktum att deltagarna inte alltid var statiska i sina 

värderingar kring de olika uppfattningarna. Ibland tycktes uppfattningarna kunna tolkas på 

både ett positivt och ett negativt sätt av samma individ beroende på olika yttre eller inre 

omständigheter. Samma variation återfanns även på gruppnivå. Exempelvis beskrivs 

arbetsmiljön för en operationssjuksköterska kunna vara både bra och dålig beroende på vem 

man arbetar med eller om man har planerade scheman respektive arbetar med 

akutverksamhet. Således kommer värderingen kring uppfattningen arbetsmiljö att skifta såväl 

för den enskilde individen som för gruppen. Denna dynamik mellan positiva och negativa 

uppfattningar inom varje beskrivningskategori visas i figur 1. Även om intervjupersonernas 

uppfattningar kunde vara både positiva och negativa angående yrket och dess olika aspekter, 

så var ändå essensen av hur uppfattningarna förmedlades övervägande negativa. Ofta 
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uttrycktes de negativa uppfattningarna med hjälp av icke-verbala uttryck och tonfall, men 

yttrades ibland även i klartext. 

”… ja vet ju att de är en ganska viktig post absolut, att man måste ha koll på vad som har 

gjorts å vad som används å så, att man får ut allt å in allt där de ska va men... men de känns 

ändå lite grann som att man bara skicka grejer fram å tillbaka, de ä ändå den bild jag har i 

slutändan…” (IP5) 

Resultatet presenteras i sex beskrivningskategorier utifrån de uppfattningar som framkom 

under analysarbetet: Ett anonymt yrke, verksamhetsberoende arbetsmiljö, spindeln i nätet, 

hierarkiskt teamarbete, ordning och reda, omvårdnadsansvar. 

Beskrivningskategori A: Ett anonymt yrke – grundutbildade sjuksköterskor har en 

dålig inblick i yrket som operationssjuksköterska på grund av begränsad kunskap och 

kontakt. 

De flesta uppfattar att de har dålig inblick i operationssjukvården. Endast två av deltagarna 

uppger att de, under grundutbildningen, fick bra information från skolan om vilka 

vidareutbildningar som finns, övriga säger sig ha fått lite eller ingen information.  

”… dels känns de som en smalare inriktning för att du kan ju liksom bara med den 

utbildningen jobba på operation i princip än liksom... som narkosare kan man ju liksom ändå 

göra nytta både på ambulansen å på IVA å lite här å där... de e på så sätt en bredare 

utbildning om man jämför dom två... inbillar jag mig... men eftersom ja inte fått nån 

information så ha ja säkert helt fel men...” (IP5) 

 

Många har lämnat patienter på operation eller varit med på någon operation, men säger sig 

inte fått någon helhetsbild av vad en operationssjuksköterska gör, vilket kan göra att deras 

uppfattningar om yrket är begränsade. 

”Jaa jag var ju med en dag under utbildningen då som sagt, men annars ingenting. De är ju 

när man lämnar ner... patienter nere på op då som, man får se litegrann sådär men… annars 

så har jag inte haft nån kontakt med operationssjukvården så mycket…” (IP3) 

”… om jag svara på vad jag tror att de gör så blire ju rent... kvalificerade gissningar...” 

(IP7) 
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Den kontakt som de grundutbildade sjuksköterskorna har med operationssjuksköterskor 

grundar sig på de korta möten som sker när patienter ska lämnas på eller hämtas från 

operation, och den uppfattning de då får av operationssjuksköterskor är inte alltid fördelaktig. 

” … ja tänker nog tyvärr en ganska fyrkanti person... de ä ju... men de ä väl de att de lilla 

man ser är ju de här överlämnandet å då ä de väldigt styrt om vad som... vad som måste 

finnas, vad patienten behöver just då... å de ä den bild man får /.../ sura miner, dom ha sina 

ramar. å kommer man då in som en person som inte ä van... me operation å patienter som ska 

opereras så lyckas man inte pricka in deras ramar alltid å då ä dom inte så nöjd…” (IP6) 

Beskrivningskategori B: Verksamhetsberoende arbetsmiljö - det är oftast ett enformigt 

och fysiskt ansträngande yrke med en varierande stressnivå och arbetsbelastning. 

Många uppfattar arbetet som enformigt, begränsat och uppstyrt, men att det samtidigt kan 

vara varierande beroende på var du jobbar. 

”… min uppfattning är att det är lite… instängt eller man är som… man är ju begränsad  /…/ 

de är väldigt… lika känns de ju som, alltså väldigt… samma sak, på nåt sätt  /…/ jamen de är 

ju liksom att räcka… peangen och räcka olika verktyg till operatörerna… sen, i och för sig så 

inser man ju att det är olika operatörer, alltså olika operationer…” (IP9) 

Stressnivån uppfattas som varierande. Den beskrivs vara högre om man arbetar i en akut 

verksamhet eller på jourtid jämfört med om man arbetar enbart med mindre, elektiva ingrepp.  

”… jobbar man med akuta operationer, traumaoperationer eller den, den genren då kan det 

va jättestressigt /…/ jobbar man på, låt oss säga en endoskopioperationsavdelning /…/ då 

kanske det inte alls är lika stressigt…” (IP4) 

Bristen på specialistsjuksköterskor uppfattas också bidra till en högre stressnivå. Någon 

beskriver att det är en annan typ av stress jämfört med en vårdavdelning, att verksamheten 

styrs efter de personalresurser som finns tillgängliga, och att majoriteten av operationerna sker 

efter ett planerat schema. 

”… dom planerar ju ofta efter de resurser som faktiskt finns, de blir ju inte riktigt samma som 

på vårdavdelningar när man helt plötsligt måste klämma in fyra patienter till som inte 

egentligen alls får plats i rådande personalbemanning bara för att det råkar stå några tomma 

sängar liksom…” (IP5) 
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Många delar uppfattningen att arbetsbelastningen för operationssjuksköterskor är hög då man 

arbetar under pressat schema, men att belastningen varierar beroende på vilken enhet man 

jobbar samt vilken typ av verksamhet som bedrivs på den enheten.  

”... de är ju väldigt, tror jag, beroende på var du... på vilken operativ enhet man jobbar för 

stunden /…/ är man på en akut del då tror jag att de kan va ganska hög arbetsbelastning 

samtidigt som du kan ju vara på en elektiv operationsenhet å ha tunga operationer, långa 

operationer…” (IP4)  

Några uppfattar det som ett fysiskt ansträngande arbete, eftersom operationssjuksköterskan 

mestadels står upp och arbetar och att det därmed finns en ökad risk för arbetsskador. 

”… alltså vad jag vet så är det ju mycket arbetsskador inom operationssjukvården, man får 

ont i ryggen för att man måste stå stilla länge, kanske hålla i ett ben eller nånting sånt där 

när man assisterar.” (IP3) 

Beskrivningskategori C: Spindeln i nätet - yrket kräver en stor kunskap, samordning 

samt uppsikt över vad som händer och sker på operationssalen.  

En operationssjuksköterska uppfattas som en kompetent person med stort ansvar. Yrket 

förutsätter att man har en bred kunskapsbas eftersom operationssjuksköterskan ska ha 

kännedom om många olika ingrepp. Det beskrivs även att operationssjuksköterskan utvecklas 

i sin kompetens, och genom att kunna ligga steget före under operationen vara ett stöd för 

kirurgen.  

”… du ska väl som va lite steget före… å kunna veta vad som händer näst på operationen…” 

(IP1) 

Detta uppfattas vara en utmaning, speciellt om man är nyutbildad, då man inte har någon 

kollega bredvid sig och vissa operationer utförs mer sällan.  

”… de måste ju va mycket för en op-syrra att kunna... och veta /…/ vissa saker görs ju inte så 

ofta /…/ man har ju ingen kollega, de känns som att… man måste ju.. måste ju kännas tufft i 

början när man är ny.” (IP9) 

Operationssjuksköterskan uppfattas vara den som ska ha överblick över allt som händer under 

operation, och är den som ska samordna mellan de olika professionerna så att operationen 

fortskrider utan större hinder. 
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”… allt ska flyta… spindeln i nätet på plats kan jag tänka mig... ja tro att de är 

operationssköterskan som håller den här kollen /…/ samordningen mellan alla delar vid 

operation.” (IP6) 

Beskrivningskategori D: Hierarkiskt teamarbete - operationssjuksköterskan ska vara 

anpassningsbar och kunna arbeta i ett hierarkiskt team. 

Operationssjuksköterskan uppfattas som en flexibel person, som kan anpassa sig efter olika 

scenarion, men också till de andra i teamet. Man ska kunna samarbeta med de olika 

yrkeskategorierna som arbetar på en operationsavdelning. 

”… samtidigt som de också är ett yrke där du måste va väldigt anpassningsbar, både utifrån 

situationen och utifrån de andra. Du ska kunna va en teamarbetare, en som kan anpassa sig 

efter att jobba i just det här teamet…” (IP4) 

Majoriteten av deltagarna uppfattar att den största uppgift en operationssjuksköterska har är 

att assistera och ge kirurgen det den vill ha under operationen. Många uppger att det är 

kirurgen som är den överordnade, och att operationssjuksköterskan ska lyda denne. Några 

nämner att det finns en tydligare hierarki, vilket kan påverka operationssjuksköterskans 

arbetsklimat negativt.  

”…jag tro att man ä väldigt styrd där av hur doktorn vill ha´re på plats... de är dom som 

bestämmer, å då är de nog bara att gilla läget /…/ jag tro de handla mycket om att serva 

läkarn…” (IP6) 

En annan arbetsuppgift som beskrivs är att bistå kirurgen och samtidigt ha en arbetsledande 

funktion över de andra i teamet. 

”…du ska serva och assistera… och kanske också stötta operatören… medan du också ska 

arbetsleda de andra på salen…” (IP4) 

Beskrivningskategori E: Ordning och reda - operationssjuksköterskan ansvarar för att 

iordningställa operationssalen och ser till att allt stämmer. 

Att rätt saker finns på plats är arbetsuppgifter som flertalet deltagare uppfattar vara 

operationssjuksköterskans ansvar. Även att göra iordning operationssalen, kontrollera teknisk 

apparatur, duka upp sterilt och se till att det material som ska användas är sterilt nämns.  

”… uppgiften är att inför op så har de sett till att allt ä uppdukat, att du ha dom, beroende på 

vad du ska operera, har rätt galler /…/ hon är ju den som ska se till att allting ska vara 
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steriliserat ordentligt, att de ä, datum gäller, att de inte ä nåt gammalt /…/ dom har ju den 

tekniska apparaturen som används, de är ju nånting som ska kläs in också innan op…” (IP10) 

Många uppfattar att det är operationssjuksköterskans uppgift att kontrollera så att inget 

material blir kvar i patienten, exempelvis att antal instrument och kompresser stämmer. 

”… en person som har ett ansvar att operationen rullar på i de, den bemärkelsen att de ska 

va väldigt… alltså ingenting får gå fel av de som jag… jag kan styra över /…/ ja ska ju se till 

att allt ifrån… de är rätt antal kompresser som är kvar efter operationen och så vidare… ” 

(IP4) 

Beskrivningskategori F: Omvårdnadsansvar - operationssjuksköterskan förbereder och 

vårdar patienten i operationssalen. 

Några deltagares uppfattning är att operationssjuksköterskan ska prata med och förbereda 

patienten innan ingreppet.  

”… de ingår liksom att ta emot patienten å prata lite med dom innan dom sövs… och kanske 

förklara hur det ska gå till allting, vad som kommer hända sen…” (IP3) 

Andra nämner att operationssjuksköterskan ska ha koll på och ta hand om patienten under 

operationen. Exempel på omvårdnadsåtgärder som operationssjuksköterskan uppfattas ha 

ansvar för är positionering av patienten, lägesändringar för att undvika trycksår, sätta KAD 

och hålla koll på kroppstemperatur. 

”… dom sätter ju kateter… det vet ja, före… sen äre ju faktiskt dom som har koll på, de har 

jag ju lärt mig, de är dom som har koll på såren, hudkostymen har jag ju lärt mig… och såhär 

och se till att patientens, tejpa ögonlock och såna saker… och de är ju verkligen dom som 

uppmärksammar om dom har fått trycksår och sånt där…” (IP9) 

Utfallsrum 
 

I den här studien har beskrivningskategorierna (bk) rangordnats utifrån en tanke med 

kinesiska askar, där varje ask passar i nästkommande större ask (Alexandersson, 1994, s. 

127). Se figur 1.  

Den största asken som inrymmer alla de andra askarna är ett anonymt yrke (bk a). Den 

bristande kunskapen grundutbildade sjuksköterskor har om yrket som operationssjuksköterska 

begränsar vilka uppfattningar som finns av yrket som helhet. Denna brist på kunskap 

genomsyrar vilka uppfattningar som finns om yrket och dess olika delar och inrymmer på så 
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vis de övriga beskrivningskategorierna (bk b-bk f). På grund av de begränsade uppfattningar 

som grundutbildade sjuksköterskor har om yrket som operationssjuksköterska så blir 

innehållet i de övriga beskrivningskategorierna beroende av vilken kunskap deltagarna i 

studien besitter om yrket. 

Verksamhetsberoende arbetsmiljö (bk b) är en kategori som ryms inom den största asken ett 

anonymt yrke (bk a) och är beroende på organisatoriska faktorer som den enskilda individen 

inte kan påverka på ett direkt sätt men som ändå är en del i hur operationssjuksköterskan ges 

möjlighet att utföra sitt arbete. De övriga beskrivningskategorierna (bk c-bk f) kan ses som en 

del av operationssjuksköterskans kompetens och arbetsuppgifter. Dessa påverkas av hur 

organisation och verksamhet ser ut, exempelvis personaltillgång och om verksamheten är akut 

eller planerad. Arbetsmiljön påverkar alltså hur operationssjuksköterskan kan utföra sina 

arbetsuppgifter och beskrivningskategori bk c-bk f inryms därför i asken 

verksamhetsberoende arbetsmiljö (bk b). 

De kvarvarande beskrivningskategorierna (bk c–bk f) har rangordnats på ett hierarkiskt sätt 

enligt de kinesiska askarna. En mindre ask ryms i alla de andra större askarna medan en större 

ask inte kan rymmas i en mindre ask. Enligt samma princip kan inte heller 

beskrivningskategorierna rangordnas åt motsatt håll.  

Att vara spindeln i nätet (bk c) innebär att en operationssjuksköterska med stor kunskap och 

erfarenhet klarar av att inte enbart fokusera på sina egna arbetsuppgifter utan även samarbeta 

med övrig personal på operationssalen. Att vara spindeln i nätet (bk c) är alltså en 

förutsättning för att kunna arbeta i ett hierarkiskt team (bk d). Att vara spindeln i nätet (bk c) 

innebär att man har rätt kunskap för att utföra sitt jobb och är därför en förutsättning för att 

kunna hålla ordning och reda (bk e) på operationssalen likväl som det är en förutsättning för 

att ha omvårdnadsansvar (bk f) för patienten. Teamarbete (bk d) är i sin tur en förutsättning 

för att kunna ha ordning och reda (bk e) då samarbete och hänsyn till varandras 

arbetsuppgifter krävs för att kunna sköta sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt, vilket även 

innefattar operationssjuksköterskans ansvar för patientomvårdnaden (bk f). Om 

operationssalen inte är korrekt iordningställd (bk e) kan heller inte patienten förberedas och 

vårdas (bk f) på ett säkert sätt.  

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             Positiv uppfattning                                                                           Negativ uppfattning 

 

Fig. 1. Rangordning av beskrivningskategorier enligt de kinesiska askarna samt dynamiken 

mellan positiva och negativa uppfattningar inom beskrivningskategorierna. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att beskriva grundutbildade sjuksköterskors uppfattning om 

yrket som operationssjuksköterska.  

Studien resulterade i sex beskrivningskategorier: Ett anonymt yrke, verksamhetsberoende 

arbetsmiljö, spindeln i nätet, hierarkiskt teamarbete, ordning och reda samt 

omvårdnadsansvar.  

De flesta av deltagarna i vår studie uppfattade att de fått mycket lite eller ingen information 

om specialistutbildningar under sin grundutbildning, men också att de i yrket som 

sjuksköterska inte har kommit i kontakt med operationssjukvård på ett sådant sätt att de 

kunnat skapa sig en bild om vad yrket som operationssjuksköterska innebär (se fig. 1, bk a). 

Även de som varit med på några operationer menade att den tiden inte var tillräcklig för att 

            Ett anonymt yrke (bk a) 

b(bk a 

    Verksamhetsberoende arbetsmiljö (bk b) 

           Hierarkiskt teamarbete (bk d) 

   Ordning och reda (bk e) 

         Spindeln i nätet (bk c) 

Omvårdnadsansvar (bk f) 
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forma en helhetsbild. Många av de uppfattningar som framkom i vår studie var dynamiska på 

så sätt att de kunde vara både positiva och negativa. Ett exempel är att stressnivå och den 

fysiska belastningen uppfattades vara beroende av vilken enhet man jobbar inom, således kan 

arbetsmiljön vara antingen bra eller dålig. Då organisation och verksamhet tolkades ha 

inverkan på hur de andra aspekterna av yrket uppfattades, så tror författarna att detta 

genomsyrar den generella uppfattningen om yrket. Vidare tror författarna att detta i 

kombination med den bristande kunskapen kring yrket som operationssjuksköterska och att 

den begränsade kontakt som finns mellan grundutbildande sjuksköterskor och 

operationssjuksköterskor, gör att de negativa värderingarna överväger de positiva. Det kan 

medföra att bilden grundutbildade sjuksköterskor har av yrket som operationssjuksköterska 

fokuserar på det negativa. En ökad kunskap kan innebära att negativa uppfattningar omvänds 

på så sätt att en aspekt som tidigare uppfattades som ofördelaktig ses i en mer positiv dager. 

Trice, Brunvold och Bruno (2007) menar att den knapphändiga information och den 

sparsamma kliniska erfarenheten sjuksköterskestudenter får gällande operationssjukvård 

medför att de inte får någon förståelse för vad yrket som operationssjuksköterska innebär. 

Barry (2009) framhåller i sin diskussionsartikel att en sjuksköterskestudents praktik på en 

operationsavdelning bör vara minst 2-3 veckor. För att studenten ska få en god inblick i 

operationssjukvården och inte bara vara en passiv åskådare, diskuteras vidare att det är 

fördelaktigt med teoretisk kunskap innan placeringen, samt att en handledare ska utses under 

tiden för placeringen. 

Messina, Ianniciello & Escallier (2011) skriver om hur operationssjuksköterskebristen kan 

stävjas genom att låta sjuksköterskestudenter och färdiga sjuksköterskor få klinisk erfarenhet 

av perioperativ vård. Genom ett samarbete mellan skola och operationsverksamhet erbjöds 

studenter få en kombination av föreläsningar och praktik inom operationssjukvård med 

handledning från både skola och klinisk verksamhet. Många projektdeltagare beskrev att 

upplevelsen inte var som de trodde och att erfarenheten var värd mycket även om de inte var 

fortsatt intresserade av perioperativ vård efter kursen. De ansåg att de fick en bredare 

kunskapsbas och att det skulle ha en positiv effekt på deras egen vård av patienter. De som 

började arbeta inom operationssjukvård efter kursen hade, enligt studien, lättare att komma in 

i yrket och förvärva tekniska färdigheter. Projektet resulterade i att fler sökte sig till yrket som 

operationssjuksköterska. Ett liknande projekt beskrivs i en studie av Gregory, Bolling och 

Langston (2014) och även där resulterade projektet i en ökad rekrytering. Ovanstående 

forskning (Trice, Brunvold & Bruno 2007; Barry 2009; Messina, Ianniciello & Escallier 
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2011; Gregory, Bolling & Langston 2014) kan vara ett argument för att bristen på 

operationssjuksköterskor kan minskas genom att sjuksköterskestudenter och grundutbildade 

sjuksköterskor blir exponerade för operationssjukvården på ett sådant sätt att de får en djupare 

förståelse för vården. Ett samarbete mellan högskola/universitet och sjukhus tycks vara en 

metod som fått goda resultat för att öka tillgången på operationssjuksköterskor. I likhet med 

detta menar även Blegeberg, Blomberg och Hedelin (2008) att teoretisk och klinisk utbildning 

kan utgöra en viktig del av den framtida rekryteringen av operationssjuksköterskor. 

Deltagarna i denna studie uppfattade yrket som fysiskt tungt och krävande med en ökad risk 

för arbetsskador framförallt i ryggen på grund av att man står mycket. Detta bekräftas i en 

studie av Sheikhzadeh, Gore, Zuckerman & Nordin (2009) som visade att nästan 90 % av 

operationssjuksköterskorna upplevde besvär från rygg, fötter, axlar eller nacke under en 12-

månaders period. Uppgifter som ansågs bidra till besvär var att lyfta tunga galler, att bära 

blyförkläde, vrid- och böj-rörelser, hålla instrument långt ifrån kroppen, repetitiva rörelser 

och stående arbete under lång tid.  

Uppfattningar som nämndes av deltagarna i vår studie var att arbetsbelastningen och 

stressnivån varierade beroende på vilken operationsenhet man arbetar på eller om man arbetar 

med akut eller planerad kirurgi (se fig. 1, bk b). Sheikhzadeh et al. (2009) beskriver i sin 

studie att öppen kirurgi upplevdes mer psykiskt och fysiskt krävande än mindre invasiva 

ingrepp eftersom öppen kirurgi oftare medför utdragna operationer med fler komplikationer 

och större mängd instrument och galler.  Resultatet av detta blir en ökad stressnivå och en 

större fysisk belastning för operationssjuksköterskorna. Kingdon & Halvorsen (2006) 

beskriver i sin studie olika situationer i perioperativ vård som upplevs frambringa mest stress. 

Om patienten dör under operationen, om påtryckningar att jobba snabbare finns eller om 

utrustning inte fungerar är de främsta orsakerna till hög stress. Även att få motsägelsefull 

information eller att jobba med personer som uppträder inkompetent var faktorer som 

skattades högt.  

I den här studien uppfattades operationssjuksköterskan ha ett ansvarsfullt och 

kompetenskrävande yrke. Genom att ligga steget före under operationen är 

operationssjuksköterskan ett stöd för kirurgen men fungerar även som spindeln i nätet då hon 

samordnar och har uppsikt över allt som händer under operation (se fig. 1, bk c). Även 

Blegeberg, Blomberg och Hedelin (2008) fann att operationssjuksköterskan uppfattades vara 

den som förbereder, samordnar och har kontroll under operation. Gillespie, Chaboyer, Wallis, 

Chang och Werder (2009) beskriver hur operationssjuksköterskor uppfattar vad som krävs för 
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att vara kompetent. De finner att en viktig del är att kunna kombinera operationsteknisk 

kunskap med situationsmedvetenhet och ett empatiskt förhållningssätt gentemot patienten. 

En uppfattning som framkom i den här studien var att operationssjuksköterskan vara en 

flexibel person som ska kunna samarbeta i team, och anpassa sig efter andra (se fig. 1, bk d). 

Gillespie, Gwinner, Chaboyer och Fairweather (2013) finner att en öppen kommunikation 

inom teamet är en förutsättning för en bra prestation, framförallt i ett team där medlemmarna 

inte är bekanta med varandra. De menar vidare att i ett team med en tydlig hierarki, påverkas 

kommunikationen negativt eftersom det kan finnas en motvillighet att uttrycka sina åsikter. 

Operationssjuksköterskorna i Gillespie et al. (2009) studie belyser vikten av en god 

kommunikationsförmåga oberoende av situation och personligheter inom teamet. 

I vår studie uppfattades operationssjuksköterskan vara ansvarig för göra iordning 

operationssalen, kontrollera teknisk apparatur, upprätthålla sterilitet samt räkna att instrument 

och kompresser stämmer under operationen (se fig. 1, bk e). Den uppfattningen delades med 

deltagarna i Blegeberg, Blomberg och Hedelin (2008) studie där operationssjuksköterskan 

uppfattas vara den som håller koll på att inget material lämnas kvar i patienten samt att 

hygienen i operationssalen bibehålls. 

I vår studie framkom uppfattningen att operationssjuksköterskan ska ta hand om patienten 

före och under en operation, samt att det är operationssjuksköterskan som har 

omvårdnadsansvaret även om det ibland var oklart vad omvårdnaden innefattade (se fig. 1, bk 

f). I Blegeberg, Blomberg och Hedelins studie var däremot uppfattningen att 

operationssjuksköterskan inte har en helhetsbild över patienten. Innan en operation fokuserar 

de på själva operationen och under en operation ses patienten som ett objekt, de ser inte 

människan bakom operationssåret. I en studie av Kelvered, Öhlén & Åkesdotter Gustafsson 

(2012) beskriver operationssjuksköterskor sina egna upplevelser av perioperativ omvårdnad. 

De menar att omvårdnaden innebär att ge personcentrerad vård, att övervaka patientens 

välmående och säkerhet, men också att skapa förutsättning för en god återhämtning.  

Leplege, Gzil, Camelli, Lefeve, Pachoud & Ville (2007) beskriver personcentrerad vård som 

en individanpassad vård där patienten uppmuntras att själv delta och där denne behandlas med 

respekt och värdighet. Operationssjuksköterskan har ett ansvar för patienten under hela 

operationen då denne inte kan föra sin egen talan (Boyle, 2005). Författarna till denna studie 

tror att alla sjuksköterskor strävar efter att ge sina patienter en så bra personcentrerad vård 

som möjligt. På en operationsavdelning finns goda förutsättningar för att ge personcentrerad 

vård då endast en patient i taget vårdas på operationssalen. Vidare spekulerar författarna om 
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en ökad kunskap om yrket som operationssjuksköterska kan ge grundutbildade sjuksköterskor 

en bättre förståelse för hur stor del av yrket som innebär omvårdnad och de goda 

förutsättningar som finns för att ge en god personcentrerad vård. Författarna till denna studie 

tror att grundutbildade sjuksköterskor på så vis lättare kan förstå fördelarna med att arbeta 

som operationssjuksköterska. 

Den pedagogiska teorin ”learning-by-doing” förespråkar en kombination av teoretisk och 

praktisk inlärning för att en individ ska ges bästa förutsättning för att utveckla och fördjupa 

sin kunskap (Dewey, 2004, ss. 17-23). Detta kan kopplas till tidigare nämnd forskning (Trice, 

Brunvold & Bruno 2007; Barry 2009; Messina, Ianniciello & Escallier 2011; Gregory, 

Bolling & Langston 2014) som framhåller att en kombination av teori och praktik ger en 

möjlighet för sjuksköterskestudenter och grundutbildade sjuksköterskor att få en bättre 

uppfattning om vad yrket som operationssjuksköterska innebär. Därmed kan de lättare göra ett 

välgrundat val om huruvida de kan tänka sig att jobba som operationssjuksköterska i 

framtiden.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ design med fenomenografisk ansats valdes som forskningsmetod till denna 

studie. Kvalitativ metod används för att studera olika personers levda erfarenheter av ett 

fenomen, och analysen avser att tolka beskrivningar för att nå en fördjupad förståelse av 

studerat fenomen (Henricson & Billhult, 2012, s. 130). Personer uppfattar fenomen på olika 

sätt och det är dessa skillnader, inte fenomenet i sig, som avses att studeras inom 

fenomenografin (Larsson & Knutsson Holmström, 2012, ss. 390-394). Valet av metod ansågs 

vara relevant för den här studien då intentionen var att få personliga beskrivningar om hur valt 

fenomen uppfattas.  

Deltagarna kan väljas ut strategiskt för att skapa förutsättningar för så stor variation av 

uppfattningar som möjligt (Alexandersson, 1994, s. 123). Av den anledningen valdes 

sjuksköterskor från både kirurgiska och medicinska vårdavdelningar. Deltagarnas 

yrkeserfarenhet varierade mellan åtta månader och tjugofem år och deltagare av både 

kvinnligt och manligt kön valdes medvetet ut. Detta kan anses öka studiens giltighet, då 

sannolikheten att fånga så stor variation av uppfattningar som möjligt ökar (Larsson & 

Knutsson Holmström, 2012, s. 395).  

Efter att ett antal intervjuer genomförts började ett mönster av likartade uppfattningar 

framträda och antalet intervjuer begränsades därför till elva stycken. Det kan dock aldrig 
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uteslutas att fler deltagare hade kunnat tillföra ytterligare uppfattningar. Med för många 

intervjuer kan materialet bli för stort och det kan på så vis vara svårt att genomföra en djupare 

analys (Trost, 2010, s. 143). Inom fenomenografin anses tio till tolv intervjuer vara tillräckligt 

för att fånga de uppfattningar som finns om ett fenomen (Larsson & Knutsson Holmström, 

2012, s. 396). Att spela in en intervju med diktafon kan göra att den som blir intervjuad 

känner sig obekväm. Det är å andra sidan en fördel att kunna höra tonfall och pauser samt att 

den som intervjuar kan koncentrera sig på att lyssna. En annan fördel är att den som intervjuar 

kan analysera sitt sätt att ställa frågor under intervjun (Trost, 2010, ss. 74-75).  Att spela in 

intervjuer som sedan transkriberas är en allmänt vedertagen datainsamlingsmetod vid 

fenomenografiska studier (Alexandersson, 1994, s. 124). Ett flertal av deltagarna i denna 

studie visade en osäkerhet och nervositet inför det faktum att intervjun spelades in. Fördelarna 

med att spela in intervjuerna ansågs dock överväga nackdelarna då viktig information, i form 

av personliga uttryck och formuleringar, i annat fall troligtvis hade gått förlorad. Intervjuerna 

utfördes av båda författarna för att stötta varandra samt att den ena kunde genomföra intervjun 

och lyssna, medan den andra observerade för att få med alla aspekter av kommunikationen. 

Nackdelen med två intervjuare är att den som blir intervjuad kan känna sig i underläge (Trost, 

2012, s. 67). Författarna tog detta i beaktande under intervjuerna på det sätt att 

intervjupersonen fick välja var den ville sitta och mötet började med allmänt småprat innan 

intervjun startade. Intervjupersonerna informerades om vilken av författarna som skulle leda 

intervjun och att den andre eventuellt skulle föra anteckningar. Genom användandet av en 

intervjuguide kan resultatens tillförlitlighet styrkas, då deltagarna i studien får samma frågor 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 198). En nackdel med en intervjuguide kan vara 

att man inte fångar upp alla variationer av uppfattningar eftersom det kan medföra att 

intervjuguiden följs för noggrant (ibid.). Detta försökte författarna undvika genom att ställa 

följdfrågor och därmed få deltagarna att utveckla sina svar för att få en så nyanserad bild av 

uppfattningarna som möjligt.  

Inspelningarna av intervjuerna delades upp mellan författarna för transkription och därefter 

lyssnade och granskade författarna varandras texter. Detta kan tyckas stärka trovärdigheten 

(Carlsson, 2012, s. 46). Därefter analyserade författarna materialet tillsammans upprepade 

gånger för att få fram variationerna av uppfattningarna tills inga nya tolkningar kunde 

urskiljas. Detta kan vara en indikation på att dataanalysen är mättad och nästa steg blir att 

kategorisera dessa variationer (Alexandersson, 1994, ss. 126-127). 
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För att ge läsaren en möjlighet att själv bedöma giltigheten i en studie ska urval och 

analysarbete beskrivas så noggrant som möjligt samt att resultatet presenteras med citat 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, ss. 197-198). Inom fenomenografin ska 

uppfattningarnas likheter och olikheter avgränsas i kategorier, som i sin tur kan granskas i 

relation till varandra (Chekol, 2012, s. 100). I den här studien resulterade analysen i 

beskrivningskategorier som sattes i relation till varandra och rangordnades hierarkiskt. 

Giltigheten i beskrivningskategorierna styrktes genom citat från intervjuerna.  

Med överförbarhet menas hur resultatet i studien kan tillämpas på andra grupper eller 

sammanhang (Lundman & Hällman Graneheim, 2012, s. 198). I den här studien har 

författarna försökt underlätta för läsaren att göra en granskning av överförbarheten genom att 

beskriva studiens kontext och varje steg i genomförandet så tydligt som möjligt. Denna studie 

skulle teoretiskt sett kunna vara överförbar till andra utbildningsorter i Sverige då 

utbildningen till sjuksköterska är likartad över landet samt att rekryteringsbehovet av 

operationssjuksköterskor är stort. 

Författarna är medvetna om att deras bristande erfarenhet i att genomföra studier av den här 

digniteten kan medföra att studien i vissa delar kan förlora viss trovärdighet. 

Tidigare erfarenheter påverkar alltid en tolkning, oavsett hur medveten man är om detta 

(Nyström, 2012, s. 157). Trovärdigheten i resultatet kan därför påverkas av vilken 

förförståelse av fenomenet författarna har sedan tidigare (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012, s. 196). Författarna har under arbetets gång försökt varit öppna för olika tolkningar av 

materialet men är medvetna om att förförståelsen kan ha påverkat resultatet. 

Slutsats 

Grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om yrket som operationssjuksköterska är, i den 

här studien, många gånger begränsade i det avseendet att de varken fått teoretisk eller praktisk 

erfarenhet av operationssjukvård. Yrket som operationssjuksköterska uppfattas kräva en hög 

kunskapsnivå och ställer krav på flexibilitet och adaptionsförmåga. Operationssjuksköterskan 

uppfattas vara en person som ska ha ordning och reda samt ansvara över omvårdnaden av 

patienten. Det framkommer också att både stressnivå och arbetsbelastning kan vara bättre än 

på en vanlig vårdavdelning, men är beroende av var man jobbar. Att vara 

operationssjuksköterska beskrivs som ett tungt, stressigt och tråkigt arbete i en hierarkisk 
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miljö där operationssjuksköterskan är styrd av organisatoriska ramar och de andra 

medlemmarna i teamet.  

Många av uppfattningarna som framkom i studien var dynamiska i det avseende att de kunde 

vara både positiva och negativa, men den generella uppfattningen av yrket tolkades av 

författarna som övervägande negativ.  

Ett samarbete mellan högskola/universitet och sjukhus där studenter och sjuksköterskor får 

tillfälle att göra verksamhetsförlagd utbildning eller en längre auskultation på en 

operationsavdelning i kombination med teoretisk utbildning skulle kunna öka kunskapen om 

yrket som operationssjuksköterska och därmed framställa yrket i en mer gynnsam dager. 

 

Implementering  

Forskning har visat att projekt där sjuksköterskestudenter och grundutbildade sjuksköterskor 

får teoretisk och praktisk utbildning inom operationssjukvård har gett positiva resultat 

rekryteringsmässigt i andra länder. Skulle ett liknande program ge samma resultat i Sverige 

och på så vis få ett ökat antal ansökningar till specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot operationssjukvård? Detta skulle förhoppningsvis kunna leda till en ökad 

tillgång på operationssjuksköterskor i framtiden. 

Mycket av den forskning som bedrivits avseende detta ämne tycks fokusera på 

sjuksköterskestudenter, och det kan ligga en vinst i att bedriva vidare forskning kring hur 

kunskapsluckan hos yrkesutövande sjuksköterskor påverkar deras eventuella val av 

vidareutbildning. 
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BILAGA 1 

 
 

Intervjufrågor  

 

Ålder? 

Var har du gått din grundutbildning till sjuksköterska? 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

Fick du information i grundutbildningen om vilka vidareutbildningar som finns? 

Har du själv funderat på att läsa en vidareutbildning?  

Har du funderat på att utbilda dig till operationssjuksköterska? 

Vad tänker du på när du hör begreppet operationssjukvård? 

Har du kommit i kontakt med operationssjukvård?  

Hur tror du arbetsmiljön ser ut på en operationsavdelning? 

Har du hört talas om begreppet perioperativ omvårdnad? 

Hur skulle du tolka/förklara begreppet perioperativ omvårdnad? 

Vad tänker du när du hör ordet operationssjuksköterska? 

Vad har du för uppfattning om yrket som operationssjuksköterska?  

Vilka uppgifter uppfattar du att man har som operationssjuksköterska? 

Hur tror du att arbetsbelastningen ser ut för operationssjuksköterskor? 

 

Följdfrågor: 

På vilket sätt? 

Utveckla! 

Hur menar du? 

När du säger… kan du förklara hur du tänker då? 

Avslutande frågor: 

Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 



BILAGA 2 

 
 

 

 

Student 
Institutionen för omvårdnad 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning operationssjukvård 

Umeå Universitet 

 

Till verksamhetschef 

Information och förfrågan till att få genomföra en intervjustudie inom er 

verksamhet.  

 

Vi är två operationssjuksköterskestudenter som till vår magisteruppsats har tänkt undersöka 

grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar kring yrket som operationssjuksköterska. 

 

Vi skulle vilja utföra fem stycken intervjuer med grundutbildade sjuksköterskor inom er 

verksamhet under vecka 38-39. 

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt av oss samt av vår handledare, och resultatet 

kommer inte att kunna härledas till enskilda personer eller verksamheter. Resultatet 

redovisas i en skriftlig rapport. När uppsatsen är godkänd kommer all dokumentation att 

raderas. 

Medverkan i studien är frivillig och deltagarna kan när som helst, utan förklaring, avbryta sitt 

deltagande. 

 

Vi vore tacksamma om Ni vill godkänna genomförandet av den här studien. Var vänlig maila 

ett svar så fort ni har möjlighet. 

 

Vid eventuella funderingar, vänligen kontakta Emma eller Therese 

Emma Sandell              Therese Hellsten      Kerstin Edin 

Operationssjuksköterskestudent Operationssjuksköterskestudent     Universitetslektor 

Kontaktperson               Kontaktperson      Handledare 

XXX-XXXXXXX              XXX-XXXXXXX      XXX-XXXXXXX 

 

 

 

 

 

 



BILAGA 3 

 
 

Student 

Institutionen för omvårdnad 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning operationssjukvård 

Umeå Universitet 

 

Till avdelningschef 

Information och förfrågan till att få genomföra en intervjustudie inom er 

verksamhet.  

 

Vi är två operationssjuksköterskestudenter som till vår magisteruppsats har tänkt undersöka 

grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om yrket som operationssjuksköterska. 

 

Vi skulle vilja utföra fem stycken intervjuer med grundutbildade sjuksköterskor på er 

avdelning under vecka 38-39, där vi ställer ett antal frågor. Intervjuerna, vilka kommer att 

spelas in, beräknas att ta 30-45 minuter vardera, och sker med fördel på, eller i anslutning 

till, deltagarnas arbetsplats under arbetstid. 

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt av oss samt av vår handledare, och resultatet 

kommer inte att kunna härledas till enskilda personer eller verksamheter. Resultatet 

redovisas i en skriftlig rapport. När uppsatsen är godkänd kommer all dokumentation att 

raderas. 

Medverkan i studien är frivillig och deltagarna kan när som helst, utan förklaring, avbryta sitt 

deltagande. 

Önskvärt vore om ni kunde hjälpa oss att rekrytera upp till fem stycken sjuksköterskor, där vi 

helst ser att två stycken har arbetat mer än fem år, två stycken har arbetat mindre än fem år, 

samt att en femte gärna är en manlig sjuksköterska, för att få så stor variation i studien som 

möjligt.  

 

Vi vore tacksamma om ni vill godkänna genomförandet av den här studien. Var vänlig maila 

ett svar så fort ni har möjlighet. 

 

Vid eventuella funderingar, vänligen kontakta Emma eller Therese 

Emma Sandell              Therese Hellsten      Kerstin Edin 

Operationssjuksköterskestudent Operationssjuksköterskestudent     Universitetslektor 

Kontaktperson               Kontaktperson      Handledare 

XXX-XXXXXXX               XXX-XXXXXXX            XXX-XXXXXXX 

 

 

 

 

 



BILAGA 4 

 
 

Student 

Institutionen för omvårdnad 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning operationssjukvård 

Umeå Universitet 

 

 

Information och förfrågan till dig som grundutbildad sjuksköterska angående 

deltagande i intervjustudie. 

 

Vi är två operationssjuksköterskestudenter som till vår magisteruppsats har tänkt undersöka 

grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar kring yrket som operationssjuksköterska. 

 

Vi skulle vilja göra en intervju under ett tillfälle där vi ställer frågor. Intervjun, vilken 

kommer att spelas in, beräknas att ta 30-45 minuter, och sker på din arbetsplats under 

arbetstid.  

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt av oss samt av vår handledare, och resultatet 

kommer inte att kunna härledas till enskilda personer. Resultatet redovisas i en skriftlig 

rapport. När uppsatsen är godkänd kommer all dokumentation att raderas. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst, utan förklaring, avbryta ditt 

deltagande. 

 

Vi vore oerhört tacksamma om du vill vara med i studien. 

 

Vid eventuella funderingar, vänligen kontakta Emma eller Therese 

Emma Sandell              Therese Hellsten      Kerstin Edin 

Operationssjuksköterskestudent Operationssjuksköterskestudent     Universitetslektor 

Kontaktperson               Kontaktperson      Handledare 

XXX-XXXXXXX              XXX-XXXXXXX      XXX-XXXXXXX 

  

 

 

 

Samtycke till deltagande i intervjustudie 

Jag har tagit del av information kring studien och samtycker till att delta. Jag är införstådd 

med att jag när som helst kan avbryta studien utan att behöva ange något skäl. 

Datum………………… Underskrift…………………………………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………….



 

 
 

 


