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Abstrakt  
Syfte. Att belysa attityder hos operationspersonal samt risken för intraoperativa stick- och 

skärskador. 

Bakgrund. Det finns flera olika tekniker för att hantera stickande och skärande instrument 

och olika säkerhetsprodukter som kan användas för att minimera risken för stick- och 

skärskador. Det finns många studier som handlar om lämpliga arbetssätt för att minimera 

risken för stick- och skärskador, men bara ett fåtal studier som belyser betydelsen av 

användarnas attityder och inställning till användande av tekniker och säkerhetsprodukter samt 

uppföljning och rapportering av tillbud. 

Metod. Studiens design är en empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes med sju operationssjuksköterskor och fyra operatörer på 

två sjukhus i Sverige. Data insamlades oktober-december 2015. 

Resultat. Resultatet visar på att det finns olika attityder hos operationspersonal som kan 

påverka risken för stick- och skärskador, vilka redovisas under fyra olika teman: Att ha ett 

säkert arbetsklimat; Att skydda sig själv, medarbetare och patient; Att vara följsam till 

riktlinjer och arbetsrutiner samt Att vara oföljsam riktlinjer och arbetsrutiner. 

Slutsats. Risken för stick- och skärskador går inte att eliminera då det alltid finns riskområden 

som man som operationspersonal måste ta hänsyn till. Det finns mycket kunskap kring 

säkerhetsprodukter och tekniker som syftar till att minimera risken för stick- och skärskador 

men om användarens attityd får styra kanske inte dessa används på rätt sätt om ens alls. I 

denna studie framkommer det en antydan till att attityder hos operationspersonal kan påverka 

risken intraoperativa stick- och skärskador. 

 

Nyckelord: attityd, stick- och skärskador, operationssjuksköterska, operatör, 

operationspersonal, instrumenthantering, blodsmitta, följsamhet, oföljsamhet 

  



 
 

Abstract 

Attitudes of theatre nurses and surgeons may influence the risk of 

intraoperative sharp injuries 

Aim. To illustrate the attitudes of the operating theatre personnel and the risk of intraoperative 

sharp injuries. 

Background. There are several ways to manage sharp instruments such as various techniques 

and safety products to minimize the risk of sharps injuries. There are many studies about 

working practices to minimize the risk of sharps injuries but only a few that illustrate the 

importance of attitudes towards techniques and safety products as well as follow up and 

reporting incidents. 

Method. The design of the study is an empirical interview study with a qualitative approach. 

Semi-structured interviews were conducted with seven theatre nurses and four surgeons at 

two hospitals in Sweden. Data collected October-December 2015. 

Findings. The findings show that there exists different attitudes of the operating theatre 

personnel that could affect the risk of sharps injuries. The finding is presented in four themes: 

To have a safe working environment; To protect oneself, co-worker and patient; To be 

compliant to guidelines and working practices and To be non-compliant to guidelines and 

working practices. 

Conclusions. The risk of sharp injuries can’t be eliminated since there is always a risk of 

sharp injuries which the operating theatre personnel must pay attention to. There are a lot of 

knowledge about safety products and techniques for minimizing the risk of sharps injuries but 

when the attitude of the user come into play the safety product may not be used correctly, if 

used at all. In this study a indication appears that the attitudes of the operating theatre 

personnel may be affecting the risk of intraoperative sharp injuries. 

 

Keywords: attitude, sharp injuries, theatre nurse, surgeon, operating theatre personnel, 

instrument management, blood exposure, compliance, non-compliance 
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INLEDNING 

Enligt nationella och internationella studier och rapporter är stick- och skärskador vanligt 

förekommande bland sjukvårdspersonal (AORN, 2005; Carlsson & Lundberg, 2005; 

Glenngård & Persson, 2009; Zacharias, 2014). De flesta stick- och skärskador sker på 

operationsavdelningar (International Healthcare Worker Safety Center, 2012). 

Operationssjuksköterskan arbetar dagligen med att överräcka, ta emot och hantera vassa 

instrument. Det finns flera olika tekniker och säkerhetsprodukter som operationspersonal, 

enligt riktlinjer (AFS 2012:7), ska använda för att minska risken för att tillbud ska inträffa vid 

hantering av stickande och skärande instrument. Dock är det inte alltid dessa hjälpmedel 

används trots kännedom om riktlinjer (Welc et al., 2013). 

 

Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning har olika attityder observerats av 

operationssjuksköterskors och operatörers (hädanefter benämnda som ”operationspersonal”) 

hantering av vassa instrument. Författarna anser det vara relevant att undersöka förekomsten 

av attityder och om dessa inverkar på arbetssättet vid hantering av stickande och skärande 

instrument. 

 

Bakgrund 

Stick- och skärskador 

Bland sjukvårdpersonal är det många som råkar ut för stick- och skärskador. 

Operationsavdelningen är den plats där det inom sjukvården inträffar flest stick- och 

skärskador (International Healthcare Worker Safety Center, 2012). 

 

En svensk studie visar på att det under år 2002 rapporterades 1,5 - 9 stick- eller skärskador per 

100 heltidsanställda på 18 av Sveriges sjukhus. Detta motsvarar ungefär 6500 rapporterade 

stick- eller skärskador per år i Sverige (Glenngård & Persson, 2009; Schmidt, Östlund & 

Antonsson, 2012). Av all svensk sjukvårdspersonal har 80 % haft minst ett tillbud av stick- 

eller skärskada under sin yrkesutövning och av dessa var det 35 % som inte rapporterade 

incidenten till sin arbetsledning, vilket visar på ett stort mörkertal gällande hur många stick- 

och skärskador som inträffar i vården (Carlsson & Lundberg, 2005). Internationellt finns även 

studier på att underrapportering av tillbud är stort. I Storbritannien är underrapporteringen mer 
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än 30 %. Orsaker till utebliven rapport anges bland annat bero på att patienten inte betraktas 

som “högrisk” och att det är besvärligt eller tidskrävande att rapportera (Cutter & Jordan 

2004; Adams, Stojkovic & Leveson, 2010). En litteraturstudie (Thomas-Copeland, 2009) 

påvisades att hela 73 % av läkarna och 52 % av övrig hälso- och sjukvårdspersonal inte 

rapporterade stick- och skärskador. 

 

Enligt Association of periOperative Registered Nurses (AORN) (2005) uppstår stick- och 

skärskador oftast vid laddning av nålförare eller repositionering av nål, när en-gångs-knivblad 

monteras på och avlägsnas från fler-gångs-knivskaft, under hand-till-hand överräckning av 

vassa instrument, under suturering och då speciellt i muskel och fascia när nålen manipuleras 

och guidas med fingrar, när vävnad sträcks eller dras tillbaka med hjälp av händer, under 

dissektion när vävnaden dras tillbaka eller delas på med fingrarna, när operatören syr eller 

skär mot sin egen eller assistentens hand eller fingrar, när suturen knyts med nålen kvar på 

suturtråden, om suturnål, kniv eller annat vasst instrument lämnas obevakat på 

operationsområdet (det kan till exempel falla ned och penetrera en fot, eller att någon personal 

sträcker sig efter den i fallet och får en stick- eller skärskada i handen) samt vid kassering av 

vasst engångsmaterial i en överfull eller illa placerad avfallsburk för stickande och skärande. 

 

Suturnålar har identifierats som den mest frekventa orsaken till perkutana skador på 

operationsavdelning, de förekommer i så många som 77 % av tillbuden. Skalpeller eller 

knivar är den näst mest frekventa orsaken till skador, följt av sårhakar, hud- eller benhake och 

vassa spetsar till diatermi (Jagger, Bentley & Tereskerz, 1998; AORN, 2005). Under mer 

invasiva och längre ingrepp, som resulterar i högre blodförlust, ökar risken för stick- och 

skärskador. Övertidsarbete i kombination med det snabba tempot i den perioperativa miljön 

kan resultera i trötthet som är en bidragande faktor till ökad risk för perkutana skador (AORN, 

2005). 

Konsekvenser av stick- och skärskador 

Kostnaden för undersökning och behandling relaterat till stick- och skärskador inom hälso- 

och sjukvården i Sverige beräknades år 2007 vara 1,8 miljoner € (16,3 miljoner SEK) per år 

eller 272 € (2513 SEK) per rapporterad skada (Glenngård & Persson, 2009; Schmidt, Östlund 

& Antonsson, 2012). Stick- och skärskador drabbar inte bara samhället ekonomiskt, en stick- 

eller skärskada kan även påverka den psykiska hälsan hos den drabbade. Många kan känna 

stark oro efter en stick- eller skärskada då det finns risk att drabbas av blodsmitta. Rädslan 
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handlar dels om den egna hälsan men även rädslan för att man redan har eller kommer att 

smitta någon anhörig (Schmidt, Östlund & Antonsson, 2012). 

 

Blodburen smitta är mikroorganismer som finns i blod, blodprodukter och blodtillblandade 

kroppsvätskor och överförs till mottagarens blod (Jörbeck & Samuelson, 2006). Detta kan till 

exempel ske genom penetrering av hud med kontaminerat stickande eller skärande instrument 

eller via blodkontakt med slemhinna eller skadad hud (AFS 2005:1; Smittskyddsinstitutet, 

2010). Det överförda smittämnet kan ge upphov till en infektion med eller utan symtom hos 

mottagaren om det når dennes blodbanor (Jörbeck & Samuelson, 2006; AFS 2005:1). Hepatit 

B-virus och hepatit C-virus samt humant immunbristvirus (HIV) är bara några av de många 

blodburna smittämnen som finns (AFS 2005:1; Smittskyddsinstitutet, 2010).  

 

Enligt smittskyddslagen klassas hepatit B, hepatit C och HIV som allmänfarliga och 

smittspårningspliktiga sjukdomar. Hepatit B kan övergå till en kronisk fas och kan då ge 

upphov till levercancer (Folkhälsomyndigheten, 2013).  

 

Enligt internationella bedömningar är risken att bli smittad av hepatit B 33 %, hepatit C 3,3 % 

och HIV 0,33 % vid stick- och skärskador. Personal som arbetar inom vården, där risk för 

blodexponering finns, ska vara vaccinerade mot hepatit B (Smittskyddsinstitutet, 2010). 

Vaccination mot hepatit B ger efter tre doser en skyddseffekt på över 90 % 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Vid ett tillbud är därmed den största risken att bli smittad med 

hepatit C (Smittskyddsinstitutet, 2010). Utöver hepatit B, hepatit C och HIV exponeras 

personalen i en operationssal även för andra virus och en mängd olika former av 

mikroorganismer, som bakterier, parasiter och svampar (Jörbeck & Samuelsson, 2006; 

Thomas-Copeland, 2009). Det är inte bara operationspersonal som är utsatta och kan drabbas, 

det finns drygt 130 dokumenterade fall av blodsmitta (hepatit B, hepatit C och HIV) från 

personal till patient i ett flertal länder sedan 1991; nästintill alla fall av överförd blodsmitta 

ägde rum under djup, invasiv kirurgi (Perry, Pearson & Jagger, 2006). En person kan ha en 

okänd blodsmitta och därför ska det intraoperativa arbetet alltid utföras utan risk för 

överföring av smitta mellan personer; från patient till personal, från personal till patient eller 

mellan patienter (Gustafsson, Kelvered & Sandersen, 2012). 
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Förebyggande åtgärder 

Det finns olika tekniker, metoder och säkerhetsprodukter för att minimera och förebygga 

risken att drabbas av stick- eller skärskador.  

Metoden neutral zon och no-touch-teknik har under ortopediska operationer i Sverige 

signifikant reducerat risken för stick- och skärskador för operationssjuksköterskan, frekvensen 

för operatörers del reducerades dock inte i samma grad (Folin, Nyberg & Nordström, 2000). 

 

Vid tekniken neutral zon placeras de vassa instrumenten på en särskild bricka, skål eller en 

markerad plats inom det sterila området, till exempel assistansbordet, där operatören själv kan 

plocka de vassa instrumenten. Operatören lämnar sedan tillbaka det vassa instrumentet i den 

neutrala zonen och operationssjuksköterskan kan sedan plocka bort instrumentet därifrån. 

Tekniken innebär att operationssjuksköterskans och operatörens händer inte möts vid 

överräckandet av de vassa instrumenten då risken finns att man då oavsiktligt skär eller 

sticker sig själv eller den andra personen (Guglielmi & Hunter, 2011; Ford, 2014).  

 

No-touch-teknik, även kallad hands-free-teknik, innebär att minimera hantering av vassa 

instrument med händerna, till exempel när nålföraren ska laddas med suturnålen ska 

operationssjuksköterskan låta nålen vara kvar i förpackningen när suturnålen monteras på 

nålföraren. En använd nål repositioneras sedan med hjälp av en-hands-teknik innan den 

placeras i en steril nålask (Ford, 2014). En amerikansk studie har påvisat en positiv koppling 

mellan operationer med blodförlust på mer än 100 milliliter och användande av no-touch- 

teknik, då minskar risken för stick- och skärskada med nästan 60 % (Stringer, Infante-Rivard 

& Hanley, 2002). 

 

Säkerhetsprodukter för vården har utvecklats under senare år. Säkerhetsmekanismer och 

designen på säkerhetsprodukterna gör att det är omöjligt eller mycket svårt att råka ut för 

stick- och skärskador när dessa används. Användandet av säkerhetsprodukter i Sverige 

varierar mellan olika landsting/regioner och kommuner, vissa har övergått till 

säkerhetsprodukter i största möjliga utsträckning medan andra är mer avvaktande (Schmidt, 

Östlund & Antonsson, 2012). En koppling mellan användandet av säkerhetsprodukter och 

minskning av stick- och skärskador har kunnat ses i både USA och Sverige (Jagger, Berguer, 

Kornblatt Phillips, Parker & Gomaa, 2011; Vårdförbundet, 2015). Fortfarande är det dock 

många som råkar ut för stick- och skärskador, framförallt i samband med operationer (Jagger 

et al., 2011).  
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För att skapa system, god förvaring och kontroll av till exempel använt suturmaterial förvaras 

dessa i en lämplig behållare till exempel en suturask eller magnetlåda (Hege Eide & Brekken, 

2012). Behållaren består av ett material som ska förhindra att det vassa materialet penetrerar 

det och orsakar en stick- eller skärskada vid hantering av denna. Behållaren får inte bli 

överfylld och den ska gå att stänga ordentligt vid kassering (AORN, 2005). 

 

Vårdhandboken (2013) rekommenderar användning av dubbla handskar framför allt vid 

infektionskänslig kirurgi samt under operationer där det finns större risk för perforering av 

handske. Om dubbla handskar används och en perforering i handskarna uppstår kan mängden 

blod som överförs från det vassa föremålet reduceras med upp till 95 % (Patton, 2011). 

Dubbla handskar med indikatorsystem innebär att handskarna har två olika färger, en vit yttre 

handske och en färgad inre handske, som då indikerar på att det gått håll i handsken genom att 

man tydligt ser den inre färgade handsken lysa igenom. Dessa har visat sig vara mycket 

effektivare än likfärgade dubbla handskar. Indikatorhandskar medför att perforering i 

handsken upptäcks mycket snabbare eftersom man tydligare kan se att och var det har gått hål 

(Thomas-Copeland, 2009).  

 

Nål med trubbig spets, så kallad trubbig nål, är utformad för att penetrera muskel och fascia 

samtidigt som den reducerar risken för stickskada (McCarthy, 2015; Patton 2015). Risken för 

perforering av handske är sjufaldigt högre när vass nål används. Användning av trubbig nål 

reducerar risken för stickskada och förbättrar säkerheten för de som hanterar nålen (Mingoli et 

al., 1996). 

 

Säkerhetsknivens vassa del är skyddad av en mekanisk barriär för att förhindra oavsiktlig 

skada på användaren eller annan personal som handhar instrumentet. Kniven är försedd med 

ett manuellt infällningsbart skydd eller knivblad som tillåter förvaring och överräckning av 

kniven utan att knivbladet är exponerat och på så vis kan risken för skärskada reduceras 

(Berguer, 2011). Då användandet av säkerhetsknivar varit för lågt för att ge ett studieunderlag 

så kan man inte vetenskapligt bevisa effekten, men uppskattningsvis kan skadorna minska 

med upp till 65 % förutsatt korrekt användning (Perry, Parker & Jagger, 2003). I en senare 

studie ansåg man även där att det fortfarande inte fanns tillräckligt med insamlad data för att 

kunna bevisa eller motvisa effekten av att användandet av säkerhetskniv skulle minska antalet 

stick- eller skärskador under operation (Jagger et al., 2011). 
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Lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer 

För alla arbetsplatser i Sverige gäller Arbetsmiljölagen (1977:1160) vilken innefattar regler 

och skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Från år 

2010, då EU antog RÅDETS DIREKTIV 2010/32/EU, är arbetsgivaren skyldig att aktivt 

jobba med att förebygga och minska risken för stick- och skärskador (AFS 2012:7). 

Arbetsgivaren har också ett ansvar att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för 

att förebygga olyckor och ohälsa (AFS 2001:1). Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska 

vårdgivare planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till att 

kravet på god vård uppfylls och vårdgivaren ska vidta åtgärder som behövs för att förebygga 

att patienter drabbas av vårdskador.   

 

Vårdhandboken är en tjänst från Sveriges landsting och regioner som samlar nationella 

kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur arbetet inom hälso- och sjukvården ska 

utföras. Det beskrivs bland annat hur man ska göra för att undvika blodsmitta, några exempel  

är att man ska arbeta på ett sådant sätt att man undviker att stick- och skärskador inträffar, 

bland annat genom att: arbetet planeras och samordnas så att det kan utföras metodiskt; se till 

att man har kunskap om hur utrustning fungerar och ska användas; relevant skyddsutrustning 

ska användas vid kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor; undvika re-capping, 

det vill säga att skyddshylsan på en använd kanyl aldrig ska sättas tillbaka; behållare för 

stickande och skärande avfall ska finns nära till hands och de vassa föremålen ska alltid direkt 

läggas i den; säkerhetsprodukter ska alltid användas då de finns tillgängliga (Schmidt, Östlund 

& Antonsson, 2012; Vårdhandboken, 2015). 

Operationssjuksköterskans ansvar 

I operationssjuksköterskans ansvar ingår perioperativ omvårdnad i en komplex och 

högteknologisk vårdmiljö. I hennes kompetens ingår kunskap om människans anatomi, olika 

operationsmetoder och tekniker som används för att tillgodose patientens behov i olika skeden 

genom kirurgisk behandling. Förutom kunskap inom perioperativ omvårdnad ingår även 

kunskap inom medicinsk vetenskap för säkerhet och kvalitet för både patient och 

vårdpersonal (Bäckström, 2012). Operationssjuksköterskan är specialist i kirurgisk 

omvårdnad och ska kunna identifiera förbättringsområden, säkerställa en god kvalitet i 

omvårdnaden och en säker vård. De sex kärnkompetenserna: Personcentrerad vård; 

Samverkan i team; Evidensbaserad vård; Förbättringskunskap för kvalitets utveckling; Säker 

vård och Informatik, är nödvändiga för god och säker vård och framtagna enligt QSEN 
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(Quality and Safety Education for Nurses) (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I 

operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att hon perioperativt ska ansvara för 

en god och patientsäker omvårdnad bland annat genom att:  

 

Hantera och ansvara för medicintekniska produkter [...] uppmärksamma arbetsrelaterade 

risker och aktivt förebygga dessa såsom stick- och skärskador [...] kritiskt reflektera över och 

analysera den perioperativa omvårdnadens rutiner och metoder samt utöva evidensbaserad 

vård […] (Riksföreningen för operationssjukvård, 2011, s. 7)  

 

Tidigare forskning 

En amerikansk studie (Welc et al., 2013) belyser operatörers oföljsamhet till riktlinjer trots 

kännedom om risker vid stick- eller skärskada, en förklaring till detta fenomen är attitydens  

betydelse. En brittisk studie (Leliopoulou, Waterman & Chakrabarty, 1999) visade på att 

många sjuksköterskor ansåg att risken för blodsmitta var mer teoretisk än verklig. De 

underskattade risken för blodsmitta i sitt arbete och tog därför inte hänsyn till 

säkerhetsåtgärder. Studiens resultat visade även på attityder som handlade om att 

kontaminering med blod är för operationspersonal en daglig händelse och något man får räkna 

med. En svensk rapport (Schmidt, Östlund & Antonsson, 2012) visar på liknande resonemang 

om attityder till blodsmitta hos anställda inom vården. 

Problemformulering 

Intraoperativ operationspersonal hanterar stickande och skärande instrument och material 

dagligen vilket innebär stora risker för stick- och skärskador. Det finns flera sätt att hantera 

stickande och skärande instrument i form av olika tekniker och säkerhetsprodukter som ska 

minimera risken för stick- och skärskada. Det finns många studier om hur man kan göra för 

att minimera risken för stick- och skärskador (Folin, Nyberg & Nordström, 2000; Jagger et 

al., 2011; Stringer, Infante-Rivard & Hanley, 2002) men bara ett fåtal som belyser attitydens 

betydelse för användande av tekniker och säkerhetsprodukter (Welc et al., 2013) samt 

uppföljning och rapportering av tillbud (Leliopoulou, Waterman & Chakrabarty, 1999; 

Schmidt, Östlund & Antonsson, 2012). 
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STUDIEN 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa attityder hos operationspersonal samt risken för 

intraoperativa stick- och skärskador. 

Design 

Studien är en empirisk intervjustudie med en kvalitativ ansats. Den genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma operationssjuksköterskor och operatörer på 

två mellanstora sjukhus i Sverige. 

Urval 

För att besvara forskningsfrågan med informationsrika beskrivningar har ett strategiskt urval 

tillämpats (Henricson & Billhult, 2012). De tillfrågade deltagarna var både kvinnor (6) och 

män (5), de var i åldern 29-60 år och hade varit yrkesverksamma i 3-29 år. Deltagarna i 

intervjustudien bestod av fyra operatörer och sju operationssjuksköterskor på två mindre 

operationsavdelningar i Sverige. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde med individuella semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna delades 

upp mellan författarna och gjordes var för sig på varsitt sjukhus. Till stöd under intervjuerna 

användes en intervjuguide (bilaga 1) med en större öppen inledningsfråga samt några mindre 

öppna frågor och stödord som hjälpte intervjuarna ställa frågor om de områden som 

deltagaren själva inte hade tagit upp. Följdfrågor ställdes vid behov då intervjuarna ville få 

mer djup i det som beskrevs eller för att tydliggöra något. Exempel på sådana följdfrågor 

kunde bland annat vara: “hur menar du?”, “kan du berätta mer?”, “på vilket sätt?” (jfr 

Danielsson, 2012).  

 

För att testa frågorna, utrustningen och om planerad intervjutid var hållbar genomfördes en 

testintervju. Efter testintervjun formulerades den inledande öppningsfrågan om för att få 

deltagaren att beskriva området lite djupare. Testintervjun inkluderades i studien då den 

bidrog med relevant material. Intervjuerna skedde efter överenskommelse med deltagaren på 

arbetsplatsen eller hemma hos deltagaren. Intervjuerna spelades in digitalt efter att deltagaren 

givit sitt samtycke till detta. De inspelade intervjuerna avidentifierades och kodades enligt en 
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kodlista som förvaras oåtkomligt för andra än författarna (jfr Danielsson, 2012). Intervjuerna 

transkriberades sedan av den författare som hade intervjuat deltagaren. 

Etiska aspekter 

Studien har utförts i enlighet med rådande forskningsetiska principer (World Medical 

Association, 2013). Aktuella verksamhetschefer fick ett informationsbrev (bilaga 2) med 

förfrågan om genomförande av studien och samtliga gav sitt godkännande innan denna 

påbörjades. Deltagarna i studien fick innan intervjuerna information om studiens syfte både 

skriftligt (bilaga 3) och muntligt och de gav informerat samtycke till att delta i studien. 

Deltagandet i studien var frivilligt och i informationen till deltagarna framgick det att de när 

som helst under studiens gång utan skäl kunde avbryta sitt deltagande. Det är endast 

författarna till studien som har tillgång till det inspelade datamaterialet, som har 

avidentifierats och behandlas konfidentiellt (jfr World Medical Association, 2013). 

Datanalys 

Författarna lyssnade igenom varandras intervjuer och transkriberingarna analyserades med 

kvalitativ latent innehållsanalys. Författarna valde att analysera varandras transkriberingar för 

att bli mer insatta i varandras intervjuer samt att kunna bidra med nya tolkningar. De 

transkriberade intervjuerna lästes noggrant flera gånger och delades sedan upp i 

meningsenheter som svarade mot syftet. Meningsenheterna kondenserades till beskrivande 

meningsenheter och i nästa steg tolkande meningsenheter. Tolkningarna kopplades till olika 

subteman. De olika subtemana, som syftar på samma fenomen, fick ett gemensamt tema (jfr 

Danielsson, 2012; jfr Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter, subteman och teman visas i tabell 1. Totalt erhölls fyra teman 

och elva subteman som presenteras under resultat (tabell 2).  
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Tabell 1. Exempel på latent analysprocess. 

Meningsenhet 

Kondenserad 

meningsenhet 
Beskrivning som 

ligger nära texten 

Kondenserad 

meningsenhet 
Tolkning av den 

underliggande 

innebörden 

Subtema Tema 

Ibland tycker man bara att 

operatörerna kastar tillbaka 

grejerna, att de inte tar nån 

hänsyn vilket riskmoment som 

det innebär, ibland känner man 

inte att de har nån förståelse. 

 
Tycker ibland att 

operatörer kastar 

tillbaka grejer, 

inte  
tar hänsyn till 

riskerna, att dom 

inte har någon 

förståelse 

 

 

Upplever ibland att 

operatörer har en slarvig 

instrumenthantering  

 

 

Att vara 

slarvig 
 

Oföljsamhet till 

riktlinjer och 

arbetsrutiner 

 

Visar inte hänsyn till 

vilka risker det innebär. 

 

Att vara  
nonchalant 

Stress är ju en sån där typisk 

grej som krånglar till det. Det är 

ett riskmoment när man är trött 

efter en lång och/eller 

komplicerad operation, och man 

bara ska sy ihop. Då är det lätt 

att man sticker sig. 

Stress och trötthet 

gör att man lätt 

sticker sig. 

Upplever att man tappar 

fokus vid trötthet och 

stress. 

Att tappa 

fokus 

 

Trovärdighet 

Det strategiska urvalet med varierande åldrar, kön, och antal verksamma år, tillförde en bredd 

i resultatet, vilket förstärker dess trovärdighet. Resultatets tillförlitlighet stärks av att 

författarna har lyssnat, läst och analyserat varandras intervjuer enskilt och sedan gemensamt 

diskuterat tolkningar, som ledde till utformning av subteman och teman. Studiens resultat, 

tolkningar och citat samt dess koppling till respektive subtema och tema har diskuterats med 

handledaren för att kunna avgöra om de verkar rimliga och trovärdiga. Detta förstärker 

giltigheten av resultatet. I resultatet användes utvalda citat från intervjuerna för att berika 

beskrivningarna av de olika attityderna. Studien skulle kunna tänkas vara överförbar till annan 

operationsverksamhet som har liknande arbetskultur, eftersom studiens resultat visar på 

liknande attityder vid de två olika sjukhusen samt datainsamling och analysprocess är väl 

beskrivna. Författarnas förförståelse genom tidigare kunskaper och erfarenheter som 

sjuksköterskor kan ha påverkat tolkningen av den latenta innehållsanalysen och resultatet. 
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Dock utgör de subjektiva tolkningarna en förutsättning för att se sammanhang och mönster 

vilket behövs för att resultatet ska bli begripligt och meningsfullt (jfr Graneheim & Lundman, 

2004). 

RESULTAT 

Syftet med studien var att belysa attityder hos operationspersonal samt risken för 

intraoperativa stick- och skärskador. Analysen resulterade i fyra teman och elva subteman 

(tabell 2) som beskriver olika attityder och vilken inverkan de kan ha på 

operationspersonalens arbetssätt. 

 

Tabell 2.  Subtema och Tema 

Subtema Tema 

Att kommunicera 
Att samarbeta 
Att känna trygghet 

Att ha ett säkert arbetsklimat 

Att känna oro 
Att arbeta förebyggande 

Att skydda sig själv, medarbetare och patient 

Att vara noggrann 
Att känna ansvar 

Att vara följsam till riktlinjer och arbetsrutiner 

Att vara slarvig 
Att vara nonchalant  
Att tappa fokus 
Att känna ansvar för verksamhetens ekonomi 

Att vara oföljsam till riktlinjer och arbetsrutiner 

 

Att ha ett säkert arbetsklimat 

En attityd som framkom i intervjuerna karaktäriseras av att det var viktigt med ett säkert 

arbetsklimat för att minimera risken för stick- eller skärskador. Det handlar om att 

operationspersonal anser att det är viktigt att kommunicera med varandra, att samarbeta och 

att känna trygghet till sin medarbetare. 

Att kommunicera 

Både operatör och operationssjuksköterska förmedlar att kommunikation är ett viktigt medel 

vid instrumentering för att minimera att stick- och skärskador ska uppstå vilket i sin tur leder 

till ett säkrare arbetsklimat 
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Jag brukar hålla kvar den och säga: ‘Nu att det är vasst!’ Säger jag, eller jag räcker fram 

kniven och då säger jag: ‘Kniv!’ Eller: ‘Vasst!’ Så att operatören ska vara uppmärksam på 

vad han får i handen. Och så vill jag ju att de tittar på kniven, och ser att de inte är ute och 

vevar med handen då håller jag ju kvar kniven tills jag räcker över den och säger kniv. Och 

ser att jag fått en kontakt. 

 

Kommunikationen sker både verbalt och i form av ögonkontakt men även via kroppsspråk 

mellan den som lämnar över och den som tar emot ett vasst instrument. Kommunikationen 

blir extra viktig när situationen är stressad, akut eller om patienten har någon blodsmitta. “[...] 

vi ska prata samma språk [...] teckenspråk [...] och vi ska förstå varandra och ni ska förstå 

våra tankar och komma och tänka…före...oss…och då blir det mycket färre skador...per 

automatik [...]”. 

Att samarbeta 

Samarbete beskrivs genom att det är viktigt att vara överens om vilket arbetssätt som skall 

användas och att alla har kunskap om hur tekniken används, vilket kan leda till färre skador 

och i sin tur till ett säkrare arbetsklimat.  

 

[...] jag tror att no-touch måste vara implementerat i med operatörerna och hela teamet [...] 

som alla tekniker måste du liksom öva in dig, då kan det säkert bli jättebra. Men då ska det 

övas in i medvetenhet med teamet [...] 

 

För att minimera att nya riskområden skapas vid införandet av en ny säkerhetsprodukt eller 

teknik anses det vara viktigt att “få med hela teamet, [...] så att den utförs på rätt sätt”. 

Samarbetet kan underlättas av att medarbetare har ett flexibelt arbetssätt, till exempel att 

anpassa sig efter medarbetares önskemål om val av teknik. 

 

[...] en operationssjuksköterska som [...], sa detta till mig, det här att jag vet att det finns 

något som heter no-touch-teknik [...] vi pratade igenom det och... ‘ja men nu gör vi så här för 

det har jag lärt mig!’ sa [operationssjuksköterskan]. Och då... ‘ja men då gör vi så! [...] 

 

[...] det där är lite individuellt. [...] jag vet två operationssjuksköterskor [...] som gärna 

använder sig av rondskålen och skickar fram och tillbaka, och då vet jag att de vill det och då 

gör vi så. [...] andra sköterskor [...] de tycker nu gör vi precis som vanligt och så tar vi det 

lugnt och fint [...]. Och då fungerar det alldeles utmärkt [...] 
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Att känna trygghet 

Arbetsklimatet blir säkrare om medarbetare känner trygghet till varandra och känner till 

varandras arbetssätt. Detta förklaras bland annat genom att operatören upplever sig tryggare 

med en operationssjuksköterska som har mer erfarenhet eller som det redan finns en etablerad 

arbetsrelation med. 

 

[...] Det är det här, man ska känna varandra, det är som teamarbete liksom. Eller... jag 

kan inte säga dansa, men det är ungefär lite samma *skratt* grej att man har, man vet 

ungefär hur man gör. Hur man ger sakerna, hur jag ger ifrån mig och hur jag får och 

så [...] det jag menar att det där är svårt när man inte känner varandra, då blir det 

direkt ett osäkerhetsmoment [...] 

Att skydda sig själv, medarbetare och patient 

Känslan av att behöva skydda sig själv, medarbetare eller patient beskrivs genom att 

operationspersonal upplever en oro att själv riskera att drabbas av blodsmitta vid ett tillbud. 

Detta leder till att man väljer ett arbetssätt, som känns tryggt och säkert, och uppmuntrar sina 

medarbetare att göra detsamma. 

Att känna oro 

En oro uppges finnas kring risken för att smittas i samband med en stick- eller skärskada. “ 

[...] det är ju inte roligt, så att det är ju någonting som man faktiskt tänker på ganska mycket 

och försöker att eh... minimera.” Oron upplevs öka om operationspersonalen har erfarit eller 

hört talas om något skräckexempel på en inträffad stick- eller skärskada.  

 

[...] jag har en kollega som stack sig på en patient där det inte skulle vara någonting, och så 

tog man prover på den patienten och så visade det sig faktiskt att den var HIV-positiv. [...] 

Jobbig tid innan man fick veta att man var...det tar ju, det tar flera månader innan man kan 

säga att man inte är smittad. Så det är ju något som ligger som ett litet spöke så där [...]  

 

Ibland leder oron efter ett skräckexempel till att man försöker påverka sina medarbetare, när 

de tvekar inför att följa upp sin stick- eller skärskada “med det i bakhuvudet, [...] så tvingar 

jag dem att jamen så här gör vi nu [...] det klart du ska ta ett blodprov […]”. 

Att arbeta förebyggande 

Ett förebyggande arbetsätt kan innebära att operationspersonalen strävar efter att arbeta på 

samma sätt vid varje ingrepp, oavsett om patienten har en bekräftad blodsmitta eller inte. “[...] 
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jag tycker man får utgå ifrån att alla kan ju vara potentiella blodsmittebärare”. Användandet 

av samma arbetsrutiner innebär bland annat att alltid använda samma typ av skyddsutrustning 

oavsett ingrepp och patient. Dubbla handskar är en skyddsutrustning som används frekvent. 

“[...] använda dubbla handskar på alla ingrepp för att det minimerar ju också risken [...] för 

smittspridning om man nu råkar sticka sig eller skära sig [...]”. Säkerhetsprodukter används 

också i syfte att underlätta och skapa ett säkrare arbetssätt, “[...] jag är för att använda nålask 

på varenda operation, just för att säkra för mig själv.”.  

 

En annan strategi i val av arbetssätt är att använda olika arbetsmetoder beroende på ingrepp 

och hur man bedömer eventuella risker. När patienten har en bekräftad blodsmitta väljer de 

flesta att överräcka vassa instrument via rondskål, annars används vanligen överräckning via 

hand-till-hand då den bedöms vara den säkraste och är ibland även den lämpligaste metoden. 

Anledningen till att överräckning via rondskål inte alltid används beror på att det finns risk för 

instrumentet att halka ur och falla ned och därmed orsaka skada på till exempel drapering och 

patient, “[...] ja men då räcker jag över kniven istället för att jag tycker det känns säkrare för 

mig [...]”. Andra situationer som det inte är lämpligt att överräcka via rondskål är då 

operatören inte har möjlighet släppa blicken från såret. 

 

För att känna sig säkrare med metoder som inte upplevs helt optimala, hittas det ibland på 

egna lösningar, “[...] då brukar jag använda rondskål med [...] en duk som ligger i 

rondskålen så har jag kniven på där och om det är en troachar eller annat vasst. Och så 

brukar jag [...] räcka över till operatören [...].”  

 

Det finns olika attityder som påverkar om man är intresserad av att prova nya 

säkerhetsprodukter och tekniker. Vissa tycker inte att det skulle påverka deras sätt att arbeta 

förebyggande, “[...] nä det kan jag säga att det är jag inte. [...] det jag gör fungerar bra och 

säkert…ja jag tycker det faktiskt [...]”. Andra provar gärna nya säkerhetsprodukter och 

tekniker då de tror att det kan bidra till ett säkrare arbetssätt, “[...] men det finns väl all 

anledning att prova dom saker som är praktiskt genomförbara, för att skydda sig.” 

 

Ja, absolut! Jag tycker att det är spännande, att få lära sig nya saker. [...] man 

känner ju att det är en ständig utveckling [...] det finns nog många områden som 

man skulle kunna förbättra sig inom. 
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Att vara följsam till riktlinjer och arbetsrutiner 

Följsamhet till riktlinjer och arbetsrutiner innebär att operationssjuksköterskor och operatörer 

har en noggrann attityd genom att man tänker på instrumenthanteringen vid överräckning och 

användning samt hur man upplever att andra medarbetare gör. Det innebär att de är medvetna 

om risker och följer rutiner och riktlinjer vid eventuellt tillbud. Känna att man har ett ansvar 

för sig själv, medarbetare, patienter och anhöriga leder också till att rutiner och riktlinjer 

efterföljs. 

Att vara noggrann 

En noggrann attityd leder till följsamhet av riktlinjer och rutiner. Bland annat visar det sig i 

hur operationspersonalen på ett omsorgsfullt sätt hanterar och överräcker stickande- och 

skärande instrument. Vid överräckning via hand-till-hand försöker operationspersonalen tänka 

på hur de vassa instrumenten överräcks, “[...] jag försöker alltid tänka på att [...] ge tillbaka, 

faktiskt gärna med den trubbiga delen av instrumentet [...], så att jag alltid vet var den 

stickande och skärande delen är någonstans [...]”. Den använda suturnålen säkras av 

operatören i nålföraren med spetsen mot metallskänkeln eller mellan nålförarens käftar och 

dubbelnålar i operationsfältet säkras med hjälp av peang.  

 

Operationssjuksköterskan beskriver att hon samlar allt stickande och skärande material, 

exempelvis suturnålar och knivblad, på samma ställe och på så vis underlättas 

kontrollräkningen av dessa. No-touch-teknik används då man hanterar stickande och 

skärande, “[...] jag använder ju nålförare då när jag plockar av knivbladet från skaftet då...då 

använder jag alltid nålförare [...]”. En-hands-teknik används vid re-capping för att förhindra 

stickskada om till exempel nålspetsen skulle penetrera skyddshylsan.  

 

Vid bekräftad blodsmitta är det vanligt att det fokuseras extra på arbetssättet vad gäller 

instrumenthantering, “[...] man är ju mycket noggrannare och försöker att inte vara så hafsig 

[...]”, “[...] då kanske man ändå tar extra hänsyn om man vet att det är en HIV-positiv eller 

Hepatit C-positiv patient [...]”. 

Att känna ansvar 

Känslan av ansvar för sig själv, medarbetare, patient och anhöriga bidrar till ökad följsamhet 

av riktlinjer och arbetsrutiner. Ansvarskänslan innebär bland annat att man, trots kostsamma 

säkerhetsprodukter, använder dessa produkter som finns att tillgå för att minimera risk för 

egen stick- och skärskada, “[...] man borde göra det man kan. Även om det är dyrt [...]”. 
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Medarbetare kan ibland känna ett ansvar för varandra när ett tillbud har inträffat. Det är lätt att 

den som råkade ut för stick- eller skärskadan känner sig besvärlig när uppföljning och 

rapportering ska göras och kanske därför väljer att avstå. “[...] Därför tycker jag man ska 

uppmuntra varandra att: ‘Nu måste du göra det här!’ [...]”. 

 

Ibland upplever operatören och operationssjuksköterskan att vissa säkerhetsprodukter känns 

otympliga men man väljer att följa rutinerna och använder säkerhetsprodukten på rätt sätt då 

man känner ett ansvar mot patienten.  

 

[...] de här sticksäkra nålarna som har någon typ av plasthylsa som går att fälla in över 

nålen, de är alltid i vägen tycker jag, de kan jag inte hantera på ett bra sätt, [...] Synfältet blir 

stört, jag kan inte rikta nålen som jag vill, för att den är i vägen den där plasthylsan. [...] Det 

känns också dumt att göra det [bryta av plasthylsan] i ett operationssår, man vet väl aldrig 

var det hamnar för plastgrejer någonstans så att. Det är väl dumt. Så jag försöker anpassa 

mig till det, men jag tycker inte att de är smidiga alls [...] 

 

Vid en stick- eller skärskada anses det inte bara vara en själv som kan drabbas negativt av 

tillbudet. Även patient och anhöriga kan drabbas fysiskt eller psykiskt, vilket bidrar till att 

man genomför uppföljning och rapportering, “[...] det känns ju lite som att eh... man har fru 

och familj och liksom, det är lite ett ansvar man har själv också faktiskt [...]” . Dock anser 

vissa att den procedur är krånglig, vilket ofta leder till att den inte utförs. “[...] Men att 

säkerställa att du inte fått en blodsmitta är inte krångligt här. Det tycker inte jag i alla fall. 

Jag tycker det är smidigt, så att det är nog en attityd [...]”, “[...] jag tycker ju att det är 

oansvarigt mot våra patienter [...]”.  

Att vara oföljsam till riktlinjer och arbetsrutiner 

I intervjuerna framkom en attityd som karaktäriserades som oföljsamhet till riktlinjer och 

arbetsrutiner som kunde öka risken för stick- och skärskada.  Det handlar om att vara slarvig 

och nonchalant, att tappa fokus i hanterandet och att inte känna ett ekonomiskt ansvar. 

Att vara slarvig 

Oföljsamhet till riktlinjer och arbetsrutiner beskrevs i operatörens slarviga 

instrumenthantering. Beskrivningarna handlade om ett hanterande som skapade riskmoment 
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när operatören återlämnade instrument genom att kasta dem tillbaka till 

operationssjuksköterskan. 

 

[...] ibland känns det som att dom kastar tillbaka grejerna på bordet bara...nålen...eller 

suturen eller nå vasst liksom så dom kan till och med nästan...eh...skära hål i duken 

eller nånting eller till exempel i draperingen [...] 

Att vara nonchalant 

En nonchalant attityd förekommer och visar sig på olika sätt i olika situationer och leder ofta 

till att riktlinjer och arbetsrutiner inte följs. Detta beskrivs bland annat genom att  

operationssjuksköterskan ibland upplever att operatören är ovarsam i sin hantering av 

instrument. Vilket uppfattas vara hänsynslöst och visa på oförståelse för säkerhet.  

 

[...] ibland opererar man med slarviga operatörer som inte alls tar nån hänsyn till att man 

ändå vill ha tillbaka grejerna på ett säkert sätt [...] 

 

Ett annat vanligt exempel på en nonchalant attityd är när säkerhetsprodukter manipuleras och 

dess föreskrifter ignoreras. 

 

[...] till exempel kanylerna som kommer med ett skydd [...] för många gånger så vill ju 

operatören vinkla lite på kanylen och då passar ju inte den där och då är den ju i vägen det 

där skyddet...så bryter han av det… det blir ju en massa moment som riskerar att man gör illa 

sig [...] 

 

En blodsmitta kan vara okänd för både operationspersonal och patient. Trots kännedom om 

risker vid en stick- eller skärskada väljer vissa att ignorera dessa och strunta i riktlinjer vad 

gäller både uppföljning och rapportering, detta kan kopplas ihop med en nonchalant attityd. 

“[...] när jag...jag sticker mig...jag säger inte det!...Jag bryr mig inte om det! [...]”, “[...] 

såna här småstick har man ju fått många gånger, många gånger har jag inte kollat upp det, 

tagit blodprover eller någonting så här […]”.  

 

[...] jag brukar fråga om dom har några sjukdomar …dom flesta vet om om man har 

någonting...och och har dom ingen känd smittsam sjukdom...och inte jag heller så brukar jag 

inte göra mer. Men de [...] är väl förstås inte, sannolikt inte enligt regelverket utan man ska 

nog notera någonting...men det har jag inte gjort [...]  
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Att tappa fokus 

En annan attityd som leder till att riktlinjer och arbetsrutiner frångås är vid situationer som 

stress eller trötthet då det är vanligt att både operatör och operationssjuksköterska tappar 

fokus “[...] Ja, jag har nog blivit stucken ett par tre gånger, faktiskt. [...] Det har varit 

ovarsamhet [...] Och så har det varit i en stressig situation eller mitt i natten [...] “. Vanligt 

förekommande riskområden är när man tappar fokus, exempelvis när arbetsrutinen blir 

slentrianmässig, eller när man är trött efter en lång operation och bara sårförslutning återstår. 

 

[...] stress är ju en sån där typisk grej att det krånglar till det [...] det är jag tycker jag 

när man kanske har gjort en lite svårare operation [...] och kanske har opererat i två 

timmar och är rätt svettig och trött [...] och sen ska man bara sy ihop. [...] Det där är, 

har jag identifierat som ett riskmoment. 

Att känna ansvar för verksamhetens ekonomi 

Känslan av ansvar för verksamhetens ekonomi kan påverka om säkerhetsprodukter används 

eller inte. En del säkerhetsprodukter anses vara kostsamma vilket leder till att dessa väljs bort 

vid vissa ingrepp där de inte känns tillräckligt berättigade. “[...] sen finns det ju såna här små 

engångs sterila som man kan ha på bordet å du drar av knivbladet med men det känns ju lite 

lyxigt då [...]”. Genom att välja bort säkerhetsprodukter efterföljs inte riktlinjerna, som 

innebär att man alltid ska använda de säkerhetsprodukter som finns tillgängliga. Oföljsamhet 

till riktlinjer kan leda till en försämring av verksamhetens ekonomi, “[...] stick- och 

skärskador kostar ju vården jätte mycket [...]”. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att kunna svara på syftet valdes den kvalitativa forskningsmetoden med semistrukturerade 

intervjuer. Den kvalitativa metoden ger beskrivningar som syftar till att skapa djupare 

förståelse av ett fenomen eller situationer (Danielsson, 2012). Deltagarna i studien 

rekryterades från två ungefär lika stora sjukhus, med liknande operationsverksamhet. Det var 

tillräckligt många deltagare i studien för att bidra till ett trovärdigt resultat. Det strategiska 

urvalet tillförde en bredd i resultatet, vilket förstärker dess trovärdighet. De sju 

operationssjuksköterskorna och fyra operatörerna med varierande år i yrket gav ett svar 

utifrån sina erfarenheter och kunskaper om hur de arbetar för att minimera risken för stick- 

och skärskador intraoperativt, samt hur de vid eventuellt tillbud hanterar uppföljning och 
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rapportering. Deltagandet var frivilligt, men det går inte att utesluta att det påverkats av att 

författarnas kommande tjänster är på dessa operationsavdelningar. Intervjuerna utfördes i 

olika miljöer, en del under arbetstid och andra på ledig tid, vilket kan ha haft en viss inverkan  

på resultatet då det vid ett par intervjuer inträffade störningsmoment, bland annat då dörren 

öppnades eller deltagares barn som befann sig i samma rum. Detta tros dock inte ha påverkat 

resultatet då alla deltagare fick avsluta sina intervjuer i lugn och ro, vilket ökar resultatets 

trovärdighet.  

 

Utformningen av intervjuguiden (bilaga 1) bidrog till informationsrika berättelser där 

deltagarna först fick svara på en bred öppningsfråga, vilken i flera av intervjuerna täckte in de 

flesta områden som författarna hade för avsikt att inhämta information om. För att få mer djup 

eller förklaringar av det beskrivna fenomenet ställdes följdfrågor. Intervjuguiden innehöll 

stödord med ämnesområden som formulerades till nya öppna frågor om deltagaren inte själv 

hade täckt in dessa. Deltagarna tog upp samma ämnesområden och pratade ofta om samma 

fenomen, även om åsikterna kunde skilja sig åt, vilket kan bekräfta en god kvalitet på 

utformningen av intervjuguiden. 

 

Författarna lyssnade igenom varandras intervjumaterial. Intervjuerna transkriberades av 

samma person som intervjuat. Analysen startade redan vid transkriberingarna genom att man 

lyssnar och bland annat noterar nyanser i berättelserna. Författarna valde sedan att analysera 

varandras transkriberingar för att bli mer insatta i varandras intervjuer samt att kunna bidra 

med nya tolkningar. Kvalitativ innehållsanalys, som enligt Danielsson (2012) är en mycket 

användbar metod, användes för att analysera insamlad data. För att svara mot syftet, att lyfta 

fram attityder som framkom i intervjuerna, gjordes en latent innehållsanalys som innebär att 

komma åt den underliggande innebörden i texten genom subjektiva tolkningar.  

 

Valet av att genomföra semistrukturerade intervjuer gav ett stort datamaterial. En del av 

materialet var inte relevant för studiens syfte vilket kanske hade kunnat undvikas om man 

hade valt att göra strukturerade intervjuer istället dock hade antalet deltagare då behövt vara 

fler och det slutgiltiga resultatet hade kanske inte fått samma bredd och djup. Därför anser 

författarna att semistrukturerade intervjuer var det bästa valet för datainsamling till denna 

studie. 
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte har uppfyllts genom intervjuer med operationssjuksköterskor och operatörer, 

vilka gav ett datamaterial med beskrivningar av olika attityder och hur dessa påverkar 

arbetssättet att hantera stickande och skärande instrument samt tillbud. De olika attityderna 

beskrivs under subtemana, till exempel: att vara slarvig, att vara noggrann, att vara 

nonchalant, med flera. Oftast går de olika attityderna hand-i-hand och kan vara svåra att 

särskilja. Olika attityder kan ligga bakom ett och samma fenomen, författarna har dock 

försökt att särskilja dem för att ge ett tydligare resultat. Subtemana resulterade slutligen i fyra 

teman: Att ha ett säkert arbetsklimat; Att skydda sig själv, medarbetare och patient; Att vara 

följsam till riktlinjer och arbetsrutiner samt Att vara oföljsam till riktlinjer och arbetsrutiner. 

Att ha ett säkert arbetsklimat innebär att kommunikation, ett bra teamarbete samt vikten av att 

känna trygghet till sina medarbetare ses som en viktig del för att minimera risken för stick- 

och skärskador.  I en brittisk studie menar man att för att utgöra en väl fungerande 

operationsverksamhet är det viktigt att alla besitter kunskap i effektiv kommunikation. Vidare 

beskrivs att kommunikation ofta är svårt att särskilja från teamarbete då kommunikation i 

operationsverksamhet generellt är mellan de olika teammedlemmarna. Otillräcklig eller 

ineffektiv kommunikation mellan teammedlemmar har identifierats som en bidragande faktor 

till att negativa händelser inträffar. Inom operationsverksamhet är den verbala 

kommunikationen begränsad, dels för att minimera risken för smittspridning och för att inte 

störa koncentrationen hos operatörerna. Kommunikationen kan påverkas av att man bär 

munskydd och därmed blir ögonkontakt och icke-verbala signaler, precis som verbala 

förtydliganden och förstärkningar en del av själva kommunikationen (Mitchell & Flin, 2008). 

Samverkan i team är en av sjuksköterskans kärnkompetenser, denna innebär att 

teammedlemmarna samarbetar för att uppnå goda resultat. Arbetsklimatet är upplevelsen av 

kommunikationen mellan teammedlemmar. Det är påfrestande att samarbeta i team med 

dåligt arbetsklimat. För att lättare prestera bra och må väl är det viktigt med positivt 

arbetsklimat (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). 

 

Att skydda sig själv, medarbetare och patient beskriver deltagarnas oro över risken att drabbas 

av blodsmitta vid ett tillbud. I Vårdförbundets rapport påpekas det att oron som kan uppstå 

efter en stick- eller skärskada är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Även om tillbudet inte leder 

till smitta så kan den långa väntetiden på provsvar skapa psykiskt lidande (Carlson & 

Lundberg, 2005). Att arbeta förebyggande är en attityd som deltagarna använder sig av för att 

skydda sig själva, sina anhöriga, medarbetare och patient. Kärnkompetensen säker vård 
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beskriver bland annat att alla medarbetare är ansvariga för en patientsäker vård och även att 

vårdpersonal ska känna trygghet och säkerhet genom användning av systematiska och 

korrekta arbetssätt, samt genom att organisationen är medveten om riskerna (Öhrn, 2013).  

 

Temat Att vara följsam till riktlinjer och arbetsrutiner innebär att deltagarna har en noggrann 

och ansvarfull attityd samt är medvetna om risker, vilket leder till följsamhet av riktlinjer och 

arbetsrutiner. I kärnkompetensen Evidensbaserad vård beskrivs att kliniska riktlinjer 

innehåller rekommendationer för vård och behandling av patienter som är ett betydelsefullt 

beslutstöd. Det förenklar åtkomsten av tillförlitlig kunskap för personal inom vård och omsorg 

(Johansson & Wallin, 2013). Följsamhet till riktlinjer och arbetsrutiner innebär således 

utövning av evidensbaserad vård. I resultatet framgår det att deltagarna känner ett ansvar att 

se till att även sina medarbetare följer riktlinjer och arbetsrutiner. Detta beskrivs även i 

kärnkompetensen Säker vård; förutom att sjuksköterskan själv ska rapportera brister, ska hon 

även uppmana medarbetare att rapportera risker och tillbud (Öhrn, 2013). 

 

Det fjärde temat Att vara oföljsam till riktlinjer och arbetsrutiner syftar på en konsekvens av 

att ha en slarvig respektive en nonchalant attityd samt att tappa fokus. Arbetssättet baseras på 

medvetna eller omedvetna val. Deltagarna i studien är medvetna om risker men har ibland en 

nonchalant eller slarvig attityd som kan leda till oföljsamhet av riktlinjer. Att tappa fokus är 

ett omedvetet val som ofta är påverkat av till exempel trötthet eller stress, det kan också leda 

till oföljsamhet av riktlinjer och arbetsrutiner. En allvarlig konsekvens till att inte följa 

riktlinjer och arbetsrutiner är att patienten kan drabbas av vårdskada, som är en undvikbar 

skada. Öhrn (2013) beskriver att Säker vård bland annat innebär att rätt rutiner och riktlinjer 

samt rätt evidensbaserade metoder och tekniker ska används för att undvika att vårdskada 

uppstår. Vidare beskrivs att sjuksköterskan ska ansvara för att patientsäkerheten upprätthålls, 

bland annat genom att se till att gällande lagar och föreskrifter följs och att brister identifieras, 

rapporteras och åtgärdas. Vårdskadan innebär inte bara lidande för den drabbade patienten, 

det innebär även stora ekonomiska kostnader för samhället (Socialstyrelsen, 2009). 

 

En annan konsekvens av oföljsamhet till riktlinjer och arbetsrutiner är att operationspersonal 

kan drabbas av till exempel stick- eller skärskador (jfr Vårdhandboken, 2015). Subtemat Att 

känna ansvar för verksamhetens ekonomi beskriver varför operationspersonal väljer bort 

säkerhetsprodukter. Deras uppfattning är att de besparar verksamheten kostnaden för 

produkten, men vad de inte tar hänsyn till är att en stick- eller skärskada också innebär en stor 



22 
 

kostnad för både verksamhet och samhälle. Utöver uppföljning med provtagning kan den som 

råkar ut för ett tillbud även få betala med psykiskt lidande, vilket kan resultera i 

inkomstbortfall om det leder till sjukskrivning (jfr Glenngård & Persson, 2009; jfr Schmidt, 

Östlund & Antonsson, 2012). I resultatet framgår det att när operationspersonal anser att 

risken för stick- eller skärskada är liten väljs säkerhetsprodukter eller skyddsutrustning bort, 

detta bryter mot föreskriften AFS 2012:7, som säger att om risk för stick- eller skärskador 

finns skall vassa föremål som kan komma i kontakt med kroppsvätskor vara försedda med en 

fungerande integrerad säkerhetsfunktion i syfte att minska risken för stick- eller skärskada på 

användaren och ska användas då de finns tillgängliga. 

 

I resultatet framkommer det att operationspersonal inte alltid väljer att följa upp sina stick- 

eller skärskador vilket visar på en nonchalant attityd och ett oansvarigt beteende. När en stick- 

eller skärskada har inträffat, skall uppföljning och rapportering av denna ske (AFS 2012:7). 

Rapportering och dokumentation ska göras oavsett om händelserna leder till ohälsa eller inte. 

Syftet med dokumentationen är bland annat för att identifiera olämplig arbetsmetod och 

utrustning vilket kan leda till förebyggande åtgärder.   

 

Studiens resultat visar även på att operationspersonal har kännedom om riktlinjer och 

arbetsrutiner men ändå valde de ibland att frångå dessa.  

Utöver att man som arbetstagare har ett eget ansvar är arbetsgivaren skyldig att se till att 

arbetstagaren har kännedom och kunskap om riktlinjer och arbetsrutiner samt att dessa har 

uppfattats på ett korrekt sätt och följs (AFS 2012:7). Att vara oföljsam till riktlinjer, trots  

kännedom om dessa redovisas även i en kvantitativ studie av Welc et al. (2013) där resultatet 

visade på att flera av operatörerna i studien var medvetna om risker och rekommendationer 

gällande användning av bland annat dubbla handskar, trubbiga nålar och no-touch-teknik men 

valde oftast att inte följa dessa rekommendationer. Welc et al. (2013) menar att för att få ökad 

följsamhet till riktlinjer måste verksamheter tillgängligöra riktlinjer och klargöra fördelarna 

med följsamhet samt undanröja hinder för implementering av grundläggande arbetsrutiner. De 

anser att en multimodal strategi är nödvändig för att förbättra och främja en säkerhetskultur 

inom operationsverksamhet.  

 

I en amerikansk rapport publicerad i AORN Journal skriver man att för att kunna förändra 

personalens attityder och beteende måste det införas en säkerhetskultur i verksamheten som 

hjälper personalen att stegvis välja att arbeta på ett sätt som skyddar både de själva och 
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patienten (Zacharias, 2014). Subtemat Att arbeta säkert visar på positiva attityder som kan 

främja en god säkerhetskultur. Zacharias (2014) menar på att en verksamhet kan ha alla 

nödvändiga säkerhetsprodukter och riktlinjer men att det måste finnas en säkerhetskultur som 

påverkar operationspersonalens attityder och beteenden. Säkerhetskulturen ska hjälpa den 

perioperativa personalen att följa samma rutiner. Öhrn (2013) beskriver att en organisation 

med en god säkerhetskultur kännetecknas av att chefer och medarbetare kan erkänna att fel 

kan inträffa i organisationen och att medarbetare upplever att de arbetar i en miljö där de kan 

rapportera negativa händelser, tillbud och risker utan rädsla för att bli tillrättavisade eller 

bestraffade. Vidare beskrivs att specialistsjuksköterskan kan bidra till en systematisk 

insamling och analys av inträffade händelser och verka för en miljö där man öppet kan 

diskutera misstag som inträffar utan att leta efter syndabockar.  

Begränsningar 

Könsfördelningen mellan operationssjuksköterskor och operatörer är inte definierad, detta är 

dock ett medvetet beslut då deltagarnas identitet annars kan avslöjas, därmed kan inte 

genusperspektivet diskuteras. Studiens resultat är inte överförbart till länder där det råder 

annan ekonomi, arbets- och säkerhetskultur, vilket begränsar användning av studiens resultat 

till västerländsk kultur. Studien begränsas även av att den utfördes på två mellanstora sjukhus, 

resultatet hade kanske blivit annorlunda om studien utförts på exempelvis universitetssjukhus 

där forskning och utveckling bedrivs i större utsträckning. 

SLUTSATS 

Risken för stick- och skärskador går inte att eliminera, det finns alltid riskområden som man 

som operationspersonal måste ta hänsyn till. Det finns mycket kunskap kring 

säkerhetsprodukter och tekniker med syfte att minimera risken för stick- och skärskador, men 

om användarens attityd får styra kanske inte dessa används på rätt sätt om ens alls. I denna 

studie framkommer det en antydan till att attityder hos operationspersonal kan påverka risken 

för intraoperativa stick- och skärskador.  

Klinisk betydelse och förslag på vidare forskning 

Författarna anser att uppföljning av stick- och skärskador är viktigt för att kunna samla 

statistik och se samband mellan tillbud och orsak. Det är därför viktigt att arbetsgivaren är 

tydlig med vilka rutiner som gäller, samt att motivera personalen till att aktivt vilja arbeta 

förebyggande mot stick- och skärskador. Det finns få studier som inriktar sig på 
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operationssjuksköterskors och operatörers attityd vad gäller användning av 

säkerhetsprodukter och tekniker. I denna studie framkommer det en antydan till att attityder 

påverkar deltagarnas sätt arbeta kring stickande och skärande men vidare forskning behövs 

för att undersöka hur attityder påverkar möjligheterna att minimera stick- och skärskador. 

Studiens resultat kan bidra till underlag för vidare forskning inom detta område. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide   

Studie:                                        

Intervju nr:                                 

 

Intervjuare:                                

 

Fakta om deltagaren:  

 

       operationssjuksköterska   operatör  

       man        kvinna       ålder   

Verksam hur många år?      

Arbetar på XXX sjukhus / XXX sjukhus?    

Berätta hur du tänker kring säkerhet för att minimera risken för stick och skärskador 

under operation? 

 hantering av stickande- och skärande instrument, arbeta säkert? 

 hjälpmedel/tekniker, vad används? Vad finns att tillgå på avdelningen? 

 stuckit sig?, om ja…vad hände?, hur hanterade du det? tänkte du annorlunda efter 

detta? Om nej…hur skulle du hantera detta om det inträffade? 

 blodsmitta 

 riktlinjer 

 stressade situationer 

 nya hjälpmedel/tekniker? 

Följdfrågor att använda till frågor eller frågeområdena:  

 Kan du utveckla lite mera? 

 På vilket sätt? 

 Vad kände du? 

 Vad menar du?  

  

  



 
 

Bilaga 2 
 

Till Vårdenhetschef  vid XXX sjukhus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfrågan angående genomförande av studie 

 

Vi, Linda Blixt och Linnéa Sjöli studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot operationssjukvård vid Umeå Universitet.  

 

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet i form av en magisteruppsats om 15 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. 

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka och beskriva operationssjuksköterskors och 

operatörers inställning till användande av olika hjälpmedel och tekniker vid hantering av 

stickande och skärande instrument. 

Datainsamling kommer att ske genom intervjuer med tillfrågad personal från 

operationsavdelning på XXX sjukhus. Datainsamlingen planeras att starta under vecka 42 och 

avslutas under vecka 48 2015. 

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera tillfrågad personal i berörda 

verksamheter. Vi förbinder oss även att handskas konfidentiellt med insamlad data. Resultatet 

kommer att redovisas så att personer och enheter ej kan identifieras. Studiens resultat kommer 

att återrapporteras till berörda enheter. 

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra intervjuer med personal på XXX sjukhus. 

Med vänliga hälsningar, 

Linda Blixt och Linnéa Sjöli 

 

Umeå, 2015-10-06 

 
Linda Blixt     Linnéa Sjöli  
e-post: linda_blixt@msn.com   e-post: linneasjoli@gmail.com 
 
Handledare: Regina Santamäki Fischer,  
Med.dr. i omvårdnad; Universitetslektor, 
mobil: 070-5523187, e-post: regina.santamaki.fischer@umu.se 
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Information till dig som medverkar i vår intervjustudie 

oktober/november 2015 

 

Vi, Linda Blixt och Linnéa Sjöli studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet.  

 

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet i form av en magisteruppsats om 15 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en intervjustudie gällande inställningar till olika 

hjälpmedel och tekniker vid hantering av stickande och skärande instrument. Intervjustudien 

kommer att genomföras med tillfrågad personal från operationsavdelningen på XXX sjukhus. 

 

Intervjuerna kommer att ske under oktober och november 2015 enligt överenskommen tid 

med respektive deltagare och beräknas ta ca 30 min-1 timme.  

 

Deltagandet i projektet är frivilligt och du som deltagare kan när som helst och utan 

angivande skäl avbryta deltagandet utan konsekvenser. Ingen personlig information såsom 

namn eller personnummer kommer att behandlas i studien och all forskningsdata kommer att 

avidentifieras och hanteras konfidentiellt.  

Studiens resultat kommer att delges de berörda enheterna. 

Vår förhoppning är att studien kan bidra till kunskap som kan leda till bättre patientsäkerhet 

och säkrare arbetsmiljö. 

 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Linda Blixt och Linnéa Sjöli 

 

Umeå, 2015-10-06 

 
Kontaktuppgifter:  

Linda Blixt, mobil: 076-809 03 87,   Linnéa Sjöli, mobil: 073-980 32 40, 
e-post: linda_blixt@msn.com   e-post: linneasjoli@gmail.com 
 

Handledare: Regina Santamäki Fischer,  

Med.dr. i omvårdnad; Universitetslektor,  

mobil: 070-552 31 87,   

e-post: regina.santamaki.fischer@umu.se 
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