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ABSTRAKT 

Syftet med detta arbete är att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av möjlig-

heter för att vidareutveckla omvårdnaden inom sitt ansvarsområde. Sju intervjuer med 

operationssjuksköterskor genomfördes och analyserades med tematisk innehållsanalys. 

Analysen resulterade i ett tema och fyra kategorier. Temat blev: att ha goda förutsätt-

ningar till ytterligare utveckling men sakna tydliga strategier för att kunna gå vidare. Ka-

tegorierna var: att bli trygg i yrkesrollen och kunna se andra framtida roller, att inse att 

det är ett ständigt lärande, att känna behov av regelbundna möten för reflektion, att ha 

visioner om utveckling men även vara medveten om hinder. Det framgick att de är med-

vetna om att de har ett eget ansvar för sin självstyrda omvårdnadsutveckling i sitt yrke 

där det hela tiden finns en ständig utveckling och omsättning av omvårdnadskunskaper. 

De har både en nyfikenhet och motivation till att lära sig nya saker vilket resulterar i god 

förmåga till problemlösning i omvårdnadssituationer. Yrkesrollen medför ett kreativt 

tänkande med initiativrika idéer i preventivt syfte med patientsäkra aspekter men för att 

kunna utveckla omvårdnaden ytterligare och gå vidare behöver de skapa för sig själva 

tydligare strukturer och strategier. Förslag till interventioner för omvårdnadsutveckling 

är regelbundna möten för reflektion och benchmarking, ett väl utarbetat intranät med in-

formation som kontinuerligt uppdateras samt att skapa plats för det vetenskapliga om-

vårdnadsarbetet.  

 

Nyckelord: operationssjuksköterska, utveckling, interventioner
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INLEDNING 

Operationssjuksköterskan i Sverige tolkas ha idag stora resurser främst av sin utbildning 

tillsammans med värdefull arbetslivserfarenhet samt övrig tillgänglig kompetens. Denna 

yrkesverksamhet regleras av nationella lagar och förordningar. Operationssjuksköters-

kans resurser ska möta och utveckla yrkets ständigt nya krav på självständigt arbete, ve-

tenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och med ett professionellt ansvar. 

Genom att kombinera professionell kunskap med förbättringskunskap kan det bli lättare 

att utveckla och förbättra omvårdnaden samtidigt som vårdprocesser utvecklas och för-

bättras. Värdet skapas genom den kompetens som vårdpersonalen har när de arbetar. 

Kompetensen bygger på den professionella ämneskunskapen med personliga färdighe-

ter, värderingar och etiskt förhållningssätt (Batalden,1993). Omvårdnadsutveckling be-

lyser sjuksköterskans professionella ansvar för omvårdnadsutveckling och förbättrings-

arbete utifrån ett förhållningssätt som utgår från ett vårdtagarperspektiv. Sjuksköterskor 

förväntas vara autonoma inom omvårdnad samt att ta tillvara den egna erfarenheten och 

kunna omsätta det till forskningsresultat. För att vidare fördjupa sina kunskaper och för 

att kunna utföra omvårdnad som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet (Nilsson 

Kajermo, 2004).  

 

Ur ett internationellt omvårdnadsperspektiv med studier framför Riley och Manias 

(2002) att omvårdnaden inom operation är ett outforskat område där den stereotypiska 

bilden visar på en uppgiftsorienterad inriktning med tekniska och praktiska aspekter vil-

ka domineras utifrån den yttre omgivningens inflytande. Genom att använda Foucaults 

teori där diskursen är en regelstyrd kunskapsintuition utifrån kunskap, maktrelationer 

och subjekt förklaras begreppen förmåga, disciplin och subjektivitet. Begreppen demon-

strerar hur omvårdnaden inom operation är strukturerad och hur operationssjuksköters-

kor agerar för att behärska sin specialitet inom omvårdnad. Fokus ligger övervägande på 

att upprätthålla integriteten av det sterila fältet vilket utgår från ledarskap likväl som det 

etiska konceptet i omvårdnad. Studien visar på en forskningsnivå som är ovanlig för 

omvårdnad inom operation. Det poängteras att det finns potential att tillgodose en öns-

kad och annorlunda syn på omvårdnad inom operation samt att stärka den professionella 

grunden och utvecklingen.  

 

Riley och Manias (2003) belyser hur omvårdnaden inom operation påverkas och styrs av 

kommunikationen. I den kliniska omgivningen sker det utifrån den verbala, skrivna och 
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visuella kommunikationen. Operationssjuksköterskor involveras av en mängd kommu-

nikationsprocesser med unika områden i praktiken som sällan tas upp i litteraturen. Ge-

nom att använda sig av fotografering som är en underrepresenterad undersökningsmetod 

i omvårdnadslitteraturen utfördes datainsamling för att fånga de speciella omständighe-

terna i det dagliga omvårdnadsarbetet vilket kan förklara hur förmågor används till att 

forma och leda omvårdnadsarbetet. Vidare använder sig Riley och Manias (2005) av 

metaforer för ompröva och omvärdera traditionella till moderna uppfattningar i omvård-

naden inom operation. För att granska kommunikationen i omvårdnaden inom operation 

och få en bättre förståelse användes fyra dramaturgiska metaforer för att illustrera argu-

menten vilka var dramat, manuskriptet och lära sig replikerna, genomföra showen samt 

att kunna förflytta sig framför och bakom kulisserna.  

 

Riley och Manias (2006, a) beskriver att operationssjuksköterskor traditionellt har por-

trätterats som pigor till operatörerna med en position som innebär att de är i beroende-

ställning och diskursivt kontrollerade. Studien framför betydelsen av att känna till opera-

törernas individuella arbetssätt för att kunna leda och kontrollera den kliniska omvård-

naden inom operation. Genom att känna till vilken typ av operatör och vilka tekniska 

krav de har, poängteras att den lågt värderade hierarkiska kunskapen är en form av le-

darskap inom omvårdnaden för operationssjuksköterskor. Denna omvårdnadskunskap 

har tidigare varit otydlig i litteraturen och överträffar den traditionella auktoriteten och 

kontrollen i relationen mellan operationssjuksköterskan och operatören. Studien visar på 

vidden av kommunikation som används i omvårdnaden inom operation.  

 

Vidare framför Riley och Manias (2006, b) hur den ömsesidiga kommunikationen mel-

lan operationssjuksköterskor och operatörer används i omvårdnaden inom operation för 

att kunna styra och kontrollera tiden. Resultatet diskuteras i praktiska termer vilka ifrå-

gasätter bedömning, beräknad tid både för operatören och ingreppet samt kontrollerad 

snabbhet. Operationssjuksköterskor använder sig av sin professionella kunskap inom 

omvårdnad och utvecklar förståelse för den tid de olika operatörerna samt de kirurgiska 

procedurerna. Detta underlättar planering av operationsschemat och att kontroll av ar-

betsflödet i operationssalarna. Ökad kunskap om de olika operatörerna visade på en käl-

la av makt för operationssjuksköterskor. Operationssjuksköterskor har större förmåga till 

att påverka omvårdnaden än vad som kan föreställas men de utövar denna makt på ett 

nyansrikt sätt. 
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I Sverige finns det en stor variation i tidigare utbildningar men för att idag bli opera-

tionssjuksköterska krävs först den grundläggande treåriga universitetsutbildningen med 

huvudämnet omvårdnad inklusive vetenskapligt examensarbete som leder till sjukskö-

terskeexamen (yrkesexamen). Därefter ansöks om legitimation med skyddad yrkestitel 

från Socialstyrelsen. Examen uppfyller också kraven för kandidatexamen i omvårdnad. 

Därtill kommer specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård 

med huvudämnet omvårdnad på avancerad nivå inklusive vetenskapligt examensarbete. 

Idag leder detta fram till en yrkesexamen på avancerad nivå vilket även kan leda fram 

till en magisterexamen. Som komplement till denna akademiska kunskap finns idag de 

redan yrkesverksamma operationssjuksköterskorna med flerårig arbetslivserfarenhet 

med specifik kompetens samt en stor del klinisk kunskap. Dessa gemensamma resurser 

skulle kunna tillsammans tas tillvara med utveckling och integrering på ett vetenskapligt 

sätt för en bättre omvårdnad för patienten. Vägledning och stöd av utveckling för opera-

tionssjuksköterskan på både grund och avancerad nivå motiveras av nationella lagar 

med bestämmelser. Dessa handlar om att vården systematiskt och fortlöpande ska ut-

vecklas och säkras för att bibehålla god kvalitet (SFS 1982:763) och där hälso- och 

sjukvårdspersonal ska ge en sakkunnig och omsorgsfull vård i enlighet med vetenskap 

och beprövad erfarenhet (SFS 1998:531).  

 

För den grundutbildade legitimerade sjuksköterskan finns vägledning och stöd i yrkes-

utövningen från International Council of Nurses, (ICN) i form av ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor. I koden beskrivs att sjuksköterskan aktivt ska uppmuntra till att utveckla 

omvårdnad som vilar på evidensbaserad kunskapsgrund (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2007). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (1995:5) 

är syftet att tydliggöra sjuksköterskans profession och yrkesutövning. Där framgår det 

att sjuksköterskan ska ha förmåga att initiera, medverka i och/eller bedriva utvecklings-

arbete samt att fortlöpande engagera sig inom sitt huvudämne omvårdnad.  

 

För den specialistutbildade operationssjuksköterskan finns vägledning i Socialstyrelsens 

allmänna råd av kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering i opera-

tionssjukvård (1995:5). Där framgår att sjuksköterskan har en kvalificerad utbildning i 

specifik omvårdnad som spänner över ett brett fält från högteknologiska insatser till stöd 

i existentiella kriser. Omvårdnaden utgår från patienternas särskilda behov och ibland 

komplexa sjukdomstillstånd vilket sker genom att inhämta information för att patienten 
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ska kunna få god omvårdnad under operation, undersökning och behandling. I det dagli-

ga omvårdnadsarbetet ska operationssjuksköterskan söka, kritiskt granska och använda 

relevanta rön från forskning och utvecklingsarbete. Det framgår vidare att operations-

sjuksköterskan inom sitt yrkesområde själv måste ta initiativ till, bedriva och leda ut-

vecklingsarbete beträffande omvårdnaden på enheten eller tillsammans med andra enhe-

ter samt utveckla rutiner för arbetet. Resultaten ska kunna förmedlas till medarbetare 

och samverkanspartners samt leda till säker och kvalitativ god omvårdnad. 

 

Den svenska operationssjuksköterskans vetenskapliga utvecklingsarbete inom omvård-

nad finns representerat i examensarbeten på grund- och avancerad nivå i form av C- och 

D-uppsatser. Därutöver finns det väldigt få vetenskapliga studier utförda av svenska 

operationssjuksköterskor de senaste fem åren enligt databassökning i EBSCO, Cinahl, 

PubMed och Cochrane samt direkt hos vetenskapliga tidskrifter via förlag Blackwell-

Synergy och Elsevier Science Direct. Vid milleniumskiftet fanns det svenska studier om 

blodsmitta (Fohlin, Nyberg & Nordström, 2000), omvårdnadsdokumentation inom ope-

rationssjukvård (von Post, 1999) och akademisk avhandling om ventilationen på opera-

tionssalen (Friberg, 1998) för att nämna några. De senaste årens få svenska vetenskapli-

ga studier handlar övervägande om den betydelsefulla perioperativa dialogen vilket re-

sulterat i en akademisk avhandling (Rudolfsson, 2007). Den svenska forskningsbaserade 

VIPS-modellen (Ehnfors, Ehhrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000) som togs fram speci-

ellt för omvårdnadsdokumentation och som grundutbildade sjuksköterskor använder sig 

av finns sedan 2003 även som PeriOP-VIPS (Gustavsson & Kelvered, 2003).  

 

Mc Garvey, Chambers och Boore (2000) framför att den framtida operationssjukskö-

terskans rollutveckling borde utformas utifrån patientens behov och de grundläggande 

principerna utifrån sin profession. Det är absolut nödvändigt för operationssjuksköters-

kor att engagera sig och samarbeta för ett omfattande och rigoröst program av veten-

skapliga undersökningar för att därefter utforma hur omvårdnaden ska vara i framtiden. 

Sådana vetenskapliga undersökningar måste inkludera fortsatt utforskning av den perio-

perativa rollen för att utveckla en teoretisk bas. Operationssjuksköterskor måste börja 

med att bygga en framtid för sitt professionella yrke konstruerat på en säker teoretisk 

grund hellre än bara blicka tillbaka på ett ensamt historiskt arv. 
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Vårdförbundet och Riksföreningen för operationssjukvård (2006) framför operations-

sjuksköterskan som professionell yrkesutövare med sina specifika kunskaper inom om-

vårdnad samt strategier till utveckling av den perioperativa vården. Operationssjukskö-

terskan beskrivs som en klar ledare inom sitt specifika kunskapsområde med hygien, lo-

gistik och tekniken kring de operativa ingreppen. Det framhålls att operationssjukskö-

terskans kunskap är viktig i all perioperativ vård men även i andra vårdsammanhang än 

den traditionella operationsvården. En SWOT-analys av styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot utfördes utifrån dagboksanteckningar och fokusgruppsdiskussioner. Operations-

sjuksköterskans styrka analyserades dennes specifika kunskapsmassa och teamarbetet i 

omvårdnaden. Möjligheter visade på ett tydligt förhållningssätt, roll i utveckling med 

nya arbetsfält och arbetskontext samt ett perioperativt arbetssätt. 

 

Operationssjuksköterskan har många resurser som tillsammans skulle kunna tas tillvara 

och integreras på ett vetenskapligt sätt för att utveckla en bättre omvårdnad utifrån pati-

entens behov och komplexitet. Med denna bakgrundsinformation känns det angeläget att 

få veta hur operationssjuksköterskan själv ser på sina utvecklingsmöjligheter inom sitt 

yrkesområde.  

 

Syftet med detta arbete är att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av möjlig-

heter att vidareutveckla omvårdnaden inom sitt ansvarsområde.  

 

 

METOD 

Kvalitativ ansats valdes för att göra det möjligt att beskriva operationssjuksköterskors 

subjektiva erfarenheter av hur de upplever möjligheter att vidareutveckla omvårdnaden 

inom sitt ansvarsområde. Enligt Polit och Beck syftar kvalitativ forskning till att beskri-

va och förstå subjektiva upplevelser och erfarenheter. Kvalitativa metoder betonar de 

dynamiska, holistiska och individuella aspekterna av människans upplevelser och försö-

ker fånga dessa i sin helhet i kontexten med dem som upplevt dem (2008, s. 237).  

Deltagare 

I studien ingick sju yrkesverksamma operationssjuksköterskor. Inklusionskriterier för att 

delta i studien var att ha arbetat som operationssjuksköterska minst två år.  
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Procedur  

Tillstånd att genomföra studien erhölls först av enhetschefen på en operationsenhet i 

Sverige. När ansökan om etisk prövning fått godkännande tillfrågades enhetschefen vid 

berörd operationsavdelning om att utifrån studiens inklusionskriterier välja ut presumti-

va deltagare och skriva en lista med namn och adressuppgifter på e-mail. Denna lista vi-

darebefordrades till författaren från enhetschefen. Därefter informerade författaren till 

studien muntligt på operationsavdelningen om studiens syfte och tillvägagångssätt. Ett 

informationsbrev (Bilaga 1) tilldelades samtliga personer på listan med information om 

studiens syfte, genomförande och att kunna avbryta deltagandet utan att ange skäl. De 

som var intresserade meddelade via e-mail eller muntligt till författaren. Därefter skedde 

urvalet av anmälningar i kronologisk ordning så att de första som anmält intresse valdes 

ut. Deltagarna kontaktades muntligen för bokning av intervjun samt om lämplig plats. 

 

Etiska överväganden 

Den etiska hållningen har genomgående under arbetets gång varit att skydda deltagarna 

genom att vara konfidentiell (Jmfr. Holloway & Wheeler, 2002, s. 115; Polit & Beck, 

2008, s. 180-182). Deltagarna har fått muntlig och skriftlig information (Bilaga 1) om 

studiens syfte och genomförande på arbetsplatsen, via e-mail, muntligt samt vid inter-

vjubokningen. Resultatet presenteras anonymt dvs. det går inte att finnas möjlighet att 

återkoppla resultatet till deltagarna. De informerades om att deltagandet är frivilligt och 

att om de kunde avbryta utan att ange orsak. Informerat samtycke innebär att man in-

formerar undersökningspersonerna vilket syftet är med studien, hur studien kommer att 

gå till samt vilka risker och fördelar som kan vara förenade med att medverka i studien 

(Jmfr. Kvale, 1997, s.107; Polit & Beck, 2008, s. 176-180). De inspelade mp3-filerna 

förvarades inlåsta. När arbetet är godkänt och publicerat kommer de ordagrant utskrivna 

intervjuerna att förstöras och de inspelade mp3-filerna med intervjuerna kommer att ra-

deras. Risker med intervjuerna kan vara att deltagarna lämnade ut mer än vad de har 

tänkt sig. Vinster kan vara att när operationssjuksköterskorna börjar reflektera över och 

diskutera möjligheter till utveckling så leder detta till ökad grad av förbättringsarbete 

som gagnar både patienter och operationssjuksköterskor.  
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Intervjuer 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genom-

fördes med hjälp av en guide som styrde intervjun till vissa förutbestämda teman eller 

förslag till frågeområden. Intervjuerna inleddes med frågan: ”Kan du beskriva för mig 

hur det är att arbeta som operationssjuksköterska.” Övriga frågeområden berörde upple-

velsen av operationssjuksköterskans egen yrkesutveckling, vad och vilka områden som 

kunde förbättras samt på vilket sätt. Eventuella hinder för att uppnå detta ingår också i 

intervjuerna. För att få fördjupad förståelse och driva intervjun framåt ställdes följdfrå-

gor: ”Kan du förklara hur du menar…” Hur menar du då?” Mp3-spelare användes för att 

spela in intervjuerna som tog upp till sextio minuter. De skrevs sedan ut ordagrant. Me-

ningen med tillvägagångssättet var att ny kunskap skulle frambringas i intervjun i mötet 

mellan intervjuaren och intervjupersonen och därmed uppmuntrades de att berätta med 

egna ord och känslor för att få deras upplevelse av etiskt svåra situationer (Jmfr. Hollo-

way & Wheeler, 2002, s. 81; Polit & Beck, 2008, s. 341-342).  

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är enligt Polit och Beck (2008) en traditionell analysmetod 

som används för att beskriva innehållet i det berättade, kvalitativa materialet genom att 

ta fram det karaktäristiska ur innehållet (2008, s. 517). Analysen utgår i huvudsak från 

Downe-Wamboldts (1992) modell för tematisk innehållsanalys vilket innebär ett objek-

tivt och systematiskt förhållningssätt. Meningen är att beskriva mot det speciella syftet 

och att sammanställa data i kategorier och teman.  

 

Analysen gick till på följande sätt: de utskrivna intervjuerna lästes igenom flera gånger 

för att få en bild av helheten och för att bli väl bekant med texten. De textenheter som 

svarade mot syftet (417 stycken) identifierades, markerades och skrevs ut. Därefter kon-

denserades och fördes de ihop till kategorier. Kategorier med liknande innehåll samman-

fördes sedan till bredare kategorier i flera steg (sex steg) tills kategorierna var varandra 

uteslutande. Slutligen formulerades fyra kategorier. Innebörden i kategoriernas åter-

kommande aspekter tolkades därefter och ett tema växte fram. Under arbetet med analy-

sen diskuterades preliminära kategorier och teman kontinuerligt med handledaren och i 

seminarier. 
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RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra kategorier och ett tema (Tabell 1) som presenteras nedan och 

illustreras med citat från intervjuerna.  

Tabell 1: Översikt över tema (n=1) och kategorier (n=4) 

Tema 

Att ha goda förutsättningar till ytterligare utveckling men sakna tydliga strategier för att 

kunna gå vidare.  

Kategorier 

Att bli trygg i yrkesrollen och kunna se andra framtida roller 

Att inse att det är ett ständigt lärande 

Att känna behov av regelbundna möten för reflektion 

Att ha visioner om utveckling men även vara medveten om hinder 

 

Temat att ha goda förutsättningar till ytterligare utveckling men saknar tydliga strategier 

för att kunna gå vidare blev den röda tråd som kunde identifieras i samtliga kategorier. 

Det framkom att operationssjuksköterskorna är medvetna om att de har ett eget ansvar 

för sin självstyrda utveckling i sitt yrke och huvudämne där det hela tiden finns ett stän-

digt lärande i omvårdnadsarbetet. De har både en nyfikenhet och motivation till att lära 

sig nya saker. Yrkesrollen medför ett kreativt tänkande med initiativrika idéer men för 

att kunna utveckla omvårdnaden ytterligare och gå vidare behöver de skapa för sig själ-

va tydligare strukturer och strategier.  

 

Att bli trygg i yrkesrollen och kunna se andra framtida roller 

Operationssjuksköterskorna beskrev att efter utbildningen börjar utvecklingen med att 

bli trygg i sin yrkesroll. För att snabbt komma in i yrkesrollen krävs det att komma över 

sin känsla av osäkerhet för det kommer alltid att hända nya och svåra saker. Självstän-

digheten utvecklas i samband med allt ansvar de får ta. De beskrev vidare om betydelsen 

att lära sig arbeta koncentrerat utan att bli stressad. En av förutsättningarna till att ut-

veckla trygghet var tillgång till dem som var mer erfarna och utifrån det få stöd till att 

bli mer säker på att behärska grunderna. De berättade att grunderna handlar mycket om 

att vara rätt informerad om patienten och ingreppet. De ansåg att det var viktigt med 

bemötandet till patienten och samarbetet i teamet med kollegor. De värnade om patien-

tens säkerhet med att förbereda patienten på rätt sätt med uppläggning, steriltvätt och 
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sterildrapering. För att kunna underlätta sitt arbete krävs det planering och att placera ut-

rustningen lätt tillgängligt. De påtalade också vikten av att behärska den medicinteknis-

ka utrustningen samt att instrumentera och assistera operatören. De berättade om upple-

velsen att förändras och växa genom att få se och vara med om mycket och att råka ut 

för svåra situationer. När känslan av erfarenhet infann sig kunde de även planera för en 

eventuell handlingsberedskap. De kunde berätta om att känna skicklighet och stolthet i 

sitt yrke, ett erkännande dels från sig själva och dels från omgivningen. De upplevde att 

deras yrkesidentitet kunde stärkas mycket genom andra erfarenheter från andra utbild-

ningar, andra roller samt från andra arbetsplatser och från att ha arbetat utomlands. Ope-

rationssjuksköterskors val av andra framtida roller med olika inriktningar baseras myck-

et på de starka förmågor som de utvecklat i att kunna prioritera och se vad som är vik-

tigt, samarbete, organisera, projektera och till att strukturera för att kunna lösa uppgifter 

på ett så effektivt sätt som möjligt.  

 

 … att det krävs att du kommer över känslan av osäkerhet för det 

kommer alltid hända någonting nytt … att du har trygghet i dig själv 

och är avslappnad oavsett vad det än är … 

 

… idag kan jag säga att bara man har en bra grund klarar man sig 

oavsett hur man gör … 

 

… att vi är så välutbildade i Sverige det förstod inte jag fullt ut för-

rän jag började jobba utomlands … det stärkte mig jättemycket både 

i min yrkesprofession och gav mig bättre självförtroende som män-

niska, det kändes väldigt bra … svenska operationssjuksköterskor 

har ett mera självständigt yrke … de har en starkare yrkesidentitet…   

 

I intervjuerna beskrev operationssjuksköterskorna att deras omvårdnadsroll utvecklats 

till att våga fråga och agera som patientens advokat. De framhöll att patienten är det vik-

tigaste och att det blir rätt för patienten under operationen. Utifrån detta utvecklar de 

omvårdnadsåtgärder runt patientens perioperativa säkerhet. Uppläggningen har stor be-

tydelse att den blir rätt utförd för att undvika skador. De berättade att de arbetar oftast 

väldigt självständigt vid ortopediska uppläggningar vilket bedöms av ortopederna som 

brukar vara väldigt nöjda med resultatet. Andra betydelsefulla säkerhetsaspekter för pa-

tienten som de upprätthåller är steriltvättning, sterildrapering och kontrollräkning. Ope-

rationssjuksköterskorna hade utvecklat förmåga att våga säga till kollegor i teamet på ett 

stöttande och informativt sätt. De berättade att det är viktigt att kunna säga ifrån på så-

dant sätt att det inte drabbar patienten och stör arbetet.  
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… det ska inte vara spänningar eller tryck eller någonting i uppläg-

get, att det är garanterat bra, steriltvättat och sterilklätt … 

 

… att du är lite tuffare då du kan mer, du vågar stå på dig lite hår-

dare med åren att du har varit med om det förr och jag vet att det 

här är bättre än … att du vågar… 

 

… om det skulle ske att … om jag tycker att de gör något dumt… att 

jag säger att någonting att…eller säger att jag kommer skriva det 

här i min journal… att det här har hänt … att jag liksom måste vara 

som … patientens … ja … advokat … 

 

Att inse att det är ett ständig lärande 

Operationssjuksköterskorna berättade att de arbetar hela tiden med nya utmaningar och 

med ett ständigt lärande i omvårdnadsarbetet för att de konfronteras kontinuerligt i nya 

omvårdnadssituationer med ny teknik och ny utrustning som rör patienterna. Denna kon-

tinuerliga utveckling tar de tillvara vilket medför ökade kunskaper inom omvårdnads-

ämnet som kommer patienterna till godo. Detta kompletteras väl av operationssjukskö-

terskors intresse och behov att det alltid händer något nytt och att de tycker om variation 

inom sitt ansvarsområde. För att upprätthålla den egna omvårdnadskompetensen beskrev 

de hur de går runt på olika specialiteter för att kunna få den breda kunskapen i omvård-

nad. Denna kunskap ansåg de vara nödvändig och något som krävs för att kunna arbeta 

jour då de kan ställas inför en stor variation av olika ingrepp, specialiteter och situatio-

ner. Det framkom också att de som alltid är på samma specialitet fördjupar sina kunska-

per i omvårdnad i och med att de tar på sig mer ansvar och närvarar vid specialistopera-

tioner. Det framgick att denna utvecklade spetskompetens i omvårdnad är nödvändig i 

de olika specialiteterna så att det finns några att fråga som är mer kunniga än andra i oli-

ka omvårdnadssituationer vilket medverkar till god och säker vård för patienterna.  

 

För att tillhandahålla god och säker omvårdnad för patienten berättade operationssjuk-

sköterskorna att de utvecklat förmåga till att lära ut och förklara till kollegor, operatörer 

eller stafettpersonal som inte har sett eller kan använda instrument, teknisk utrustning el-

ler uppläggning av patienten. Genom detta såg operationssjuksköterskorna att de bidrar 

till att underlätta omvårdnaden inför själva ingreppet, operatören men framförallt som 

stöd till dem som går runt på de olika specialiteterna som har den breda omvårdnads-

kompetensen. De poängterade behovet av extern omvårdnadskompetens och önskemål 

om mer kurser och föreläsningar än vad som finns tillgängligt idag. De var medvetna 
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om kostnaden som påverkas av de långa avstånden men såg också att det finns möjlighe-

ter till att ordna något på plats så att fler kan gå utbildningar inom omvårdnad. Exempel 

på detta är återkommande workshops och speciellt avsatta dagar för medicintekniska 

dagar. Operationssjuksköterskorna framhöll att det finns möjlighet till att gå utbildning 

men att det är ett eget ansvar och beror mycket på operationssjuksköterskans eget initia-

tiv.  

 

… man får hela tiden lära sig nya utmaningar … det kommer hela 

tiden nya tekniker, nya instrument, nya maskiner som man måste 

lära sig …  

  

… det är roligt med olika operatörer, byta miljöer och olika arbets-

sätt … 

 

… det är en utveckling och kunskapsrikedom som man får under 

trevliga förhållanden att åka på kurs och komma ut och träffa andra 

kollegor från landet … 

 

Att känna behov av regelbundna möten för reflektion 

Alla operationssjuksköterskor beskrev behovet av regelbundna möten för reflektion för 

att kunna dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser för att i sin tur kunna vida-

reutveckla sina kunskaper för god omvårdnad till patienten. De berättade att den egna 

reflektionen sker hela tiden men att det finns mycket att lära av varandra genom att dela 

med sig från olika omvårdnadssituationer. De beskrev att det blir ett stöd oavsett vilken 

kompetensnivå som finns för det är ett sätt att hjälpa varandra för att kunna bli ännu 

bättre i omvårdnaden till patienten. Genom att bara byta tankar och berätta om hur det 

utfördes och hur det gick i olika omvårdnadssituationer. De talade om att få tiden för att 

reflektera över det som gått bra och över det som inte fungerat. De beskrev att värdefulla 

tips var det bästa sättet att kunna göra någonting bra och gå framåt i sin omvårdnadsut-

veckling. Dessa tips kan vara rent praktiska i den kliniska omvårdnaden till hur bemö-

tandet kan utvecklas till patienten.  

 

De skulle också kunna bli varse om att lära sig nya saker som de inte vet, inte kan eller 

utförs på annorlunda sätt i olika omvårdnadssituationer. De framhöll att detta skulle 

komma hela gruppen av operationssjuksköterskor tillgodo istället för att det stannar vid 

en individuell omvårdnadskunskap. De beskrev upplevelsen av den tillfredställande 
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känslan att få känna sig både duktig och skicklig i omvårdnadssituationer både för sig 

själv och för andra. Positiv feedback poängterade de är roligt att få men att det blir för 

sällan. De var medvetna om att det skulle kunna bli bättre men att det då krävs intresse, 

engagemang och under ordnade former. De berättade om tidigare möten som inte funge-

rat optimalt för att de var inplanerade en tid på dagen då alla ville åka hem och samtidigt 

konstaterat att de inte hade haft något att ta upp. För att utveckla god omvårdnad för pa-

tienten beskrev operationssjuksköterskorna att de önskade och hade förslag och lösning 

till att ha dessa möten schemalagda och återkommande.   

 

… är det någon som har några bra tips för det här jag gjorde sist 

blev inte bra, det blev för mycket jobb, det funkade inte riktigt bra, 

jag kände mig inte riktigt nöjd … hur gör ni andra? 

 

…  det behöver även vi i svåra situationer prata av sig med var-

andra … det blir frågor som dyker upp som kunde vi ha gjort det på 

något annat sätt eller inte… 

 

… tid för möten och reflektioner skulle jag önska om man skulle 

önska någonting … 

 

Att ha visioner om utveckling men även vara medveten om hinder 

Operationssjuksköterskorna berättade om visioner de har om att utveckla områden och 

även en medvetenhet om de hinder som finns. Det framkom att de har intresse och ut-

vecklad förmåga till att planera och prioritera sitt självständiga omvårdnadsarbete. De 

beskrev att det finns behov av att skapa ordning och reda samt kontroll. De tycker att det 

är roligt med att strukturera upp olika uppdrag eller verksamhetsområden. De beskrev 

sitt intresse av att vilja förvalta och ansvara för olika områden i verksamheten samt att 

medverka i projekt. Operationssjuksköterskorna gav också uttryck för en vilja till att ut-

veckla och fördjupa sin omvårdnadskompetens inom en viss specialitet. För att nå god 

omvårdnad för patienten har de visioner om att utveckla samarbetet ytterligare med tea-

met samt öka förståelsen och utbytet med andra kliniker och avdelningar. De beskrev sin 

förmåga att se sina kollegor som tillgångar och komplettering till sig själva. Många be-

rättade om att vilja utveckla kommunikationen och dialogen med operatörerna för att få 

reda på bästa möjliga information så att det blir så bra som möjligt för patienten.  
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De talade om att vilja utveckla samarbetet mellan universitetet och verksamheten. Ope-

rationssjuksköterskorna beskrev också sina visioner om att visa hur praktiska grundöv-

ningar kan byggas på.  De såg möjligheter med att utveckla olika specialiteter. De insåg 

betydelsen av att arbeta mer vetenskapligt och skulle även vilja utveckla den muntliga 

informationen inom verksamheten. De beskrev och insåg betydelsen med det periopera-

tiva samtalet men också att det inte finns några möjligheter till att arbeta på det viset 

idag. De berättade om att det skulle ge ett annat helhetsperspektiv men framförallt att få 

veta hur det gick för patienten. De beskrev även sina möjligheter att påverka vid inköp 

av olika produkter och att kritiskt granska dem dels inom gruppen med operationssjuk-

sköterskor och dels med operatörer samt säljbolaget. Operationssjuksköterskorna fram-

höll att de har mycket att säga till om utifrån kvalitetsmässiga aspekter.  

 

…  det har alltid varit så att mina kollegor alltid varit viktiga …  att 

se dem som tillgångar genom att samarbeta och komplettera var-

andra …  

 

… att alla samarbetar och man försöker lösa uppgiften för vi är ju 

här för patienterna vi är ju inte här för oss själva …  

 

… det behövs vetenskapliga artiklar för att  det ska hända någon-

ting, för det är från verkliga händelser som det behövs forskas om…  

 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna intervjustudie var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser 

av möjligheter för att vidareutveckla omvårdnaden inom sitt ansvarsområde. Den under-

liggande meningen i att uppleva möjligheter till utveckling tolkades som ett tema, att ha 

goda förutsättningar till ytterligare utveckling men sakna tydliga strategier för att kunna 

gå vidare. Genom att ta tillvara det intellektuella kapitalet för att utveckla omvårdnad 

kan det skapas bättre förståelse för omvårdnadens betydelse. De tillgängliga omvård-

nadskunskaperna påverkas utifrån faktorer inom arbetsmiljön, sjuksköterskors kunska-

per, skicklighet och erfarenhet, kunskapsstrukturer vilket inverkar på både patienten och 

organisationen (Cowell, 2008). Utveckling av omvårdnad kan påverkas av tillgängliga 

förutsättningar, omvårdnadens miljö, omvårdnadsprocesser och förväntat resultat för att 

bidra till god och effektiv omvårdnad (McCormack & McCance, 2006).  
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I första kategorin att bli trygg i yrkesrollen och kunna se andra framtida roller berättar 

operationssjuksköterskorna hur viktigt det är att utveckla trygghet och säkerhet i sin yr-

kesprofession för att bygga upp grunden för den egna yrkesidentiteten utifrån omvård-

naden för patienten. Enligt Gobet och Chassy (2008) är Patrica Benner’s teori från novis 

till expert för enkel för att kunna förklara det komplexa mönstret av fenomen som ny 

forskning upptäckt om den sakkunniga intuitionen. Istället väljer författarna att betona 

Template teorin där den kognitiva förmågan att tolka informationsprocesser aktivt an-

vänds för att medvetet använda sig av analytisk problemlösning i omvårdnadsarbetet.  

 

I intervjuerna berättar operationssjuksköterskor hur de utvecklats i omvårdnaden utifrån 

patientperspektivet med att kunna prioritera och se vad som är viktigt, samarbete, orga-

nisera, projektera och till att strukturera för att kunna lösa omvårdnadsuppgifter på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Det framgår tydligt att deras tankar och handlingar utgår från 

vårdandets kärna Caritas med etiskt värde i människans värdighet (Jmfr. Eriksson, 

2002). Vidare framgår det att operationssjuksköterskor värnar om patienten vilket stärks 

genom att de utvecklats till att våga agera som patientens advokat. Vaartio, Leino-Kilpi, 

Salanterä och Suominen (2006) beskriver att detta försvar utvecklas utifrån integrerande 

aspekter som personliga egenskaper med värderingar och självförtroende, yrkeskunnig-

het och erfarenheter samt den egna beslutanderätten. Det framgår att det är en analyse-

ringsprocess som kan tillämpas i den kliniska omvårdnaden.  

 

Enligt Alfredsdottir och Bjornsdottir (2007) framgår det att operationssjuksköterskor 

upplever att deras viktigaste omvårdnadsintervention är att ansvara för patientsäkerhe-

ten. De har en gemensam förståelse för kärnan i sitt arbete med att ansvara för det pre-

ventiva arbetet vilket är avgörande för att säkerställa patientsäkerheten under operatio-

ner. Framträdande faktorer i omvårdnadsarbetet är det preventiva arbetssättet samt att 

det finns rätt kompetens och erfarenhet. Genom den preoperativa patientinformationen 

utvecklas ett patientcentrerat omvårdnadsarbete med ändamålsenlig förberedelse inför 

operationen. Operationssjuksköterskor utvecklar en avancerad kunskap i omvårdnad för 

de detaljerade operationerna med en prestationsförmåga på hög nivå. Det som kan hota 

patientsäkerheten är ökad arbetshastighet och obalans i personalen. 

 

I intervjuerna framgår det att operationssjuksköterskors val av andra framtida roller med 

olika inriktningar baseras mycket på de starka förmågor som de utvecklat inom sitt om-
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vårdnadsområde. Enligt Gibson och Bamford (2001) framgår det att sjuksköterskor på 

avancerad nivå ansvarar fullständigt med att organisera sin dag och för sina beslut. De 

leder och fördelar sitt omvårdnadsarbete och utvecklar förmåga till att prioritera det som 

är mest viktigt. Vidare framförs att framtida roller kan vara inom den kliniska verksam-

heten samt inom utbildning och ledning. Callaghan (2007) fann att sjuksköterskor på 

avancerad nivå strävar efter att utveckla sina expertkunskaper med att initiera och till-

lämpa dem samt att samarbeta med andra professioner för att kunna tillhandahålla högs-

ta kvalitet i omvårdnaden till patienten.  

 

I intervjuerna framkom det att operationssjuksköterskor har många olika typer av erfa-

renheter från andra utbildningar, andra roller samt från andra arbetsplatser och från att 

ha arbetat utomlands som kan komma omvårdnaden till godo. Denna stora spridning av 

erfarenhet kan tolkas som stora resurser för verksamheten men framförallt i omvård-

nadsperspektivet vilket skulle kunna tas till vara genom att de själva initierar och lyfter 

fram sin omvårdnadskompetens. Syftet med att visa sin dokumenterade omvårdnads-

kompetens är att kunna visa vilken utbildning, erfarenhet och vilka resurser som finns 

tillgängliga för optimal omvårdnadsutveckling. Det kan även ingå övriga dokument och 

anteckningar som förtydligar omvårdnadsprofilen med en portfolio alternativt CV 

(Scholes et al., 2004; Shakespeare, 2002). För verksamheten skulle det innebära en kart-

läggning över de resurser som finns tillgängliga för omvårdnadsutveckling och synen på 

framtida omvårdnadskompetens och vilka utbildningar de skall lägga sina resurser på.  

 

I den andra kategorin att inse att det är ett ständigt lärande framgår det i intervjuerna att 

operationssjuksköterskorna ansvarar mycket för sin egna självstyrda omvårdnadsutveck-

ling för att upprätthålla en alltid aktuell omvårdnadskompetens för det preventiva pati-

entarbetet och utifrån dess säkerhetsaspekter. De upplever sig ha behov av extern om-

vårdnadskompetens för fortsatt utveckling. Operationssjuksköterskorna beskriver att det 

är ett ständigt lärande vilket utvecklar och omsätter kunskaperna i omvårdnad med nya 

utmaningar hela tiden för det kommer hela tiden ny utrustning och nya tekniker som på-

verkar patienten. Det framgår att operationssjuksköterskorna tycker om när det är varia-

tion i omvårdnadsarbetet vilket tolkas att de har intresse för problemlösning i olika om-

vårdnadshandlingar. Enligt Bull och FitzGerald (2006) framgår det att den snabba tek-

niska förändringen visar på operationssjuksköterskors fortlöpande utmaningar som 

många av dem finner givande och intressanta i omvårdnadsarbetet. De har ett speciellt 
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intresse för att ta sig an utmaningar och en stark vilja att klara av de olika omvårdnadssi-

tuationerna. De måste även kontinuerligt upprätthålla sina omvårdnadskunskaper och sin 

yrkesskicklighet till ny utrustning och teknik. Värderingar och förväntningar anpassas 

till den medföljande tekniken för att främja både förmågor och resultat i omvårdnadsar-

betet. Genom att möta utmaningar och framgångsrikt bemästra den nya teknologin blir 

belöningen i form av respekt och ökat självförtroende vilket leder till att utveckla deras 

professionella förmåga och yrkesskicklighet inom sitt specifika omvårdnadsområde.  

 

Enligt Alfredsdottir och Bjornsdottir (2007) beskrivs att operationerna har blivit mer 

komplicerade och tekniskt utmanande vilket kräver kontinuerligt nya kunskaper och yr-

kesskicklighet i omvårdnad. Detta medverkar till att tiden reduceras för personalens 

egen omvårdnadsutveckling. Enligt Callaghan (2007) framgår det att omvårdnaden fort-

sätter att vara ett dynamiskt och föränderligt fenomen där styrkan ligger på den avance-

rade sjuksköterskan som expert, ledare och samarbetspartner för att utmana de traditio-

nella värderingarna och för att omsätta dessa praktiskt till den kliniska omvårdnaden för 

patienten.  

 

I intervjuerna framgår att det är ett ständigt lärande med kontinuerlig utveckling inom 

sitt omvårdnadsområde utifrån det preventiva patientperspektivet och med dess säker-

hetsaspekter. Det kan innebära risk för att omvårdnadsinformation inte når fram till hela 

gruppen av operationssjuksköterskor. Tolkning till förslag som intervention är att ta till-

vara den kontinuerliga omvårdnadsutvecklingen vilket innebär att utveckla intranätet så 

att de ständiga förändringarna i omvårdnad dokumenteras samt att det hänvisas till aktu-

ella källor eventuellt till vetenskaplig litteratur. Dessutom skulle varje omvårdnadsspe-

cialitet kunna informera om sin verksamhet med nyheter, personal, plockkort etc (Jmfr. 

Enocksson & Holmquist, 2007).  

 

I den tredje kategorin att känna behov av regelbundna möten för reflektion var som en 

röd tråd i samtliga intervjuer. I intervjuerna framgick det att det fanns ett regelbundet 

behov av att få tid till att reflektera och dela med sig av sina erfarenheter i olika om-

vårdnadssituationer. Operationssjuksköterskorna beskrev att dessa regelbundna möten 

skulle också innebära ett stöd för att hjälpa varandra inför olika omvårdnadssituationer 

oavsett kompetensnivån. Enligt Sutton och Dalley (2008) framgår det att reflektioner 

påverkar positivt den grundläggande omvårdnaden för patienterna och bidrar positivt till 



 17 

att vidga deltagares erfarenheter och kompetenser. Vidare framgår det att reflektion är 

en effektiv metod för att skaffa evidens för yrkesmässig omvårdnadsutveckling, inlär-

ning och kontinuerlig omvårdnadskompetens. Gruppreflektioner beskrivs utveckla för-

troende och större förståelse för andra gruppmedlemmars roller och ansvar. I huvudsak 

reflekterade gruppmedlemmar i dialog där den kliniska tillämpningen blir ett problemlö-

sande arbetsredskap. Det framgår att det är nödvändigt med avsatt tid med formell struk-

tur och ledande support för att främja reflektion i grupp. Enligt Gustafsson och Fager-

berg (2004) kan reflektion användas som redskap med många överlägsna fördelar vilket 

blir gynnsamt i omvårdnadsutvecklingen. Genom att uppmuntra till reflektion i omvård-

nadssituationer främjas sjuksköterskans professionella omvårdnadsutveckling och för-

ståelse vilket resulterar i förbättrade omvårdnadshandlingar för patienterna.   

 

I intervjuerna framgår det tydligt att operationssjuksköterskor har behov av att utvecklas 

genom att både ge och få dela med sig av sina omvårdnadskunskaper i ett muntligt fo-

rum. De lämnar själva förslag på schemalagda möten vilka skulle kunna läggas in för-

slagsvis varannan eller var tredje vecka som intervention. För att underlätta dessa möten 

bör de ha en dagordning med fasta punkter som alltid gås igenom. Förutom reflektioner 

kan det vara intern information, omvärldsbevakning inom intressanta områden etc. Den-

na omvårdnadsinformation dokumenteras och läggs ut på intranätet så att det finns till-

gängligt för dem som ej kan närvara (Jmfr. Sutton & Dalley, 2008). 

 

Vidare intervention till att vidareutveckla och dela med sig av sina omvårdnadskunska-

per är att använda sig av benchmarking vilket är en metod som innebär att jämföra med 

andra för att kunna lära av varandra vilket kan vara väldigt lärorikt att se hur andra gör 

men att det gäller att hitta verksamheter på lämplig nivå (Jmfr Klefsjö, 2007). Larsson 

(2007) beskriver i sin aktionsforskning om benchmarking som ofta används inom quali-

ty management att det är en strukturerad förbättringsmetod genom att lära sig av andras 

erfarenheter för att skapa riktmärken bland de bästa arbetsmetoderna vilket i sin tur le-

der till högre prestationer. Enligt SOU 2005:110 framgår det att benchmarking bygger 

på strukturerad jämförelse för att upptäcka andra förebilder och lösningar som kan inspi-

rera till att lära. Genom att stärka och utveckla samverkan kan det resultera i ökad till-

växt och ökad kunskapsöverföring. Sveriges Kommuner och Landsting (2005) har an-

vänt sig av benchmarking inom sjukvården som projektform vilket visat hur jämförelser 

kan användas för att få underlag till förbättring. Chaboyer, Willman, Johnson och 
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Stockhausen (2004) använde sig av benchmarking i sin studie vilket resulterade i en 

mall för att integrera evidensbaserade metoder och förhållningssätt i verksamheten.  

 

I den fjärde kategorin att ha visioner om utveckling men även vara medveten om hinder 

framgår det att operationssjuksköterskor har både visioner och intresse i verksamhetens 

olika omvårdnadsområden. Intervjuerna beskriver om visioner och att vilja skapa förut-

sättningar för att bli ännu bättre i den egna yrkesprofessionen, utöka samarbetet mellan 

olika professioner och med universitetet samt skapa tid för vetenskapligt arbete. Stöd för 

denna omvårdnadsutveckling finns i lagar, författningar och kompetensbeskrivningar 

som finns beskrivna i introduktionen till denna studie. Enligt Gilmartin och Wright 

(2007) framgår det att de snabba medicinska förändringarna och de expanderande kirur-

giska metoderna skapar efterfrågan på utmanande innovationer där strategier är betydel-

sefulla i omvårdnadsarbetet. Studien beskrev att fördelarna var kostnadseffektiva med 

ökad patienttillfredställelse och låga infektionsrisker. Vidare framgick det att systema-

tisk omvårdnadsutveckling kan stimulera till effektivare information och vägledning 

samt att tillvarata nya kommunikativa strategier. 

 

I intervjuerna framgick det att operationssjuksköterskor har visioner om omvårdnadsut-

veckling och som intervention för de som har intresse skulle det kunna schemaläggas 

utvecklingstid. Detta skulle innebära att de som har intresse och engagemang för om-

vårdnadsutveckling tar vara på tiden och formulerar tillsammans med arbetsgivaren mål 

och resultat för avsedd tid. För de som inte har det intresset finns möjlighet till att arbeta 

kliniskt som en vanlig arbetsdag. Fördelen med att schemalägga en hel dag per fyra eller 

fem veckor är att den tiden får intresserad personal arbeta strukturerat vetenskapligt eller 

exempelvis göra studiebesök. Resultatet kan redovisas muntligt på regelbundna möten 

och dokumenteras på intranätet så att alla berörda får den tillgängliga informationen i 

omvårdnadsutveckling. Via intranätet kan också vetenskapligt arbete läggas upp med C- 

och D-uppsatser som uppmuntrar och tydliggör det arbete som utförts. Länkar bör också 

finnas till annat vetenskapligt arbete (Jmfr. Enocksson & Holmquist, 2007).  

 

I intervjuerna framgick det att operationssjuksköterskor var medvetna om hinder. Att ta 

sig tid kan vara ett bekymmer men de berättade också att det var en planeringsfråga och 

att det inte var omöjligt. Enligt Gibson och Bamford (2001) framgår det att det finns 

svårigheter med att avsätta tid för vetenskapligt arbete när det kliniska arbetet prioriteras 
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högst. Enligt Wilfred (2006) framgår det att aktionsforskning är en metod där forskning 

och verksamhet samarbetar med varandra för att nå gemensam insikt och försöka uppnå 

vad som är bästa sättet att uppnå önskad förändring. Processen bygger på att ny kunskap 

ökar intresset vilket stimulerar individer att lära sig mer.  

 

Till förslag av intervention är media idag ett mycket lätt och tillgängligt material för att 

sprida information i omvårdnad. För operationssjuksköterskor finns det många små in-

spirerande mediafilmer via Örebro läns landstings videoarkiv (www.orebroll.se). Detta 

mediamaterial är också väldigt användbart vid inspelade föreläsningar vilket är ett full-

gott material i utbildningssyfte och som föreläsningsmaterial. Det finns också inspire-

rande patientinformation i PDF-format samt bilder om vad som händer under operatio-

nen som Hässleholms sjukhus tagit fram (www.skane.se). Material till introduktions-

program för studenter, nyanställda och stafettpersonal kan också tas fram och läggas in 

på intranätet för att det ska finnas lätt tillgängligt. Detta introduktionsmaterial bör även 

innehålla en checklista på vad som är nödvändigt att känna till och hitta till. Ansvaret att 

gå igenom denna checklista läggs på dem själva. Detta material kan bidra till att öka det 

preventiva omvårdnadsarbetet och säkerhetsaspekter utifrån patientperspektivet. På detta 

sätt känner sig nya personer välkomna och dessutom blir det en mycket god marknads-

föring för avdelningen, verksamheten, sjukhuset och slutligen landstinget dock förbehål-

let god omvårdnad för patienten (Jmfr. McConville & Lane, 2006).  

 

Metoddiskussion 

Denna studie använde sig av kvalitativ ansats för att kunna beskriva operationssjukskö-

terskornas subjektiva erfarenheter av möjligheterna till att vidareutveckla omvårdnaden 

inom sitt ansvarsområde. Enligt Holloway och Wheeler (2002) är den kvalitativa meto-

den inte fullkomlig, av den enkla anledningen att människor inte alltid handlar logiskt 

och förutsägbart (2002, s. 8). Kvalitativa studier är känsliga för omgivningen och sam-

manhanget, exempelvis kan kultur och arbete påverka hela personens liv och därmed 

dennes upplevelser av världen vilket man måste ta hänsyn till (2002, s. 10-11).  Sju ope-

rationssjuksköterskor deltog i de semistrukturerade intervjuerna. De fyra slutliga katego-

rierna förekom i samtliga intervjuer. Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsin-

tervjun en metod som syftar till att studera ett mindre antal individer för att få ökad för-

ståelse för deras livsvärld. Genom samtalet förvärvas kunskaper som kan förbättra andra 

http://www.orebroll.se
http://www.skane.se
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människors situationer (1997, s.42). Syftet med en intervju är att fånga deltagarens tan-

kar, varseblivning och livsvärld (Holloway & Wheeler, 2002, s. 80).  

 

En faktor som kan ha påverkat datainsamlingen är att det kan ha upplevts hämmande 

med intervjuinspelningen för deltagarna. För att underlätta för deltagarna vid intervjuer-

na användes mp3-spelare. Andra risker med intervjuer kan vara att de lämnar ut mer än 

vad de har tänkt sig. Ett alternativ till de enskilda semistrukturerade intervjuerna hade 

kunnat vara intervjuer i fokusgrupper (Jmfr, Polit & Beck, 2008, s. 394). Mänskliga fel-

bedömningar förekommer ständigt vid kodning av data och kan bero på trötthet, person-

liga fördomar och uppfattningar. Forskarens förståelse för andra personers liv och tankar 

påverkas av ens egna erfarenheter, intressen samt inställning. Vad som från början sågs 

som självklart kan ändras i takt med att man blir bekant med innehållet (Downe-

Wamboldt, 1992).  

 

Datainsamlingsmaterialet har granskats men det är möjligt att felbedömningar utförts ef-

tersom det är en subjektiv bedömning och beror på granskarens kunskaper och erfaren-

heter. En nackdel är att detaljerad information ej tagits med för att skydda deltagarna 

från att bli utelämnade. Under hela arbetsprocessen har handledare och seminarier med 

kursdeltagare kritiserat och granskat arbetet vilket stärker trovärdigheten. Downe-

Wamboldt (1992) menar att innehållsanalys är en forskningsmetod som på ett systema-

tiskt och objektivt sätt fastställer slutsatser från verbala, visuella, eller skrivna data för 

att beskriva och bestämma särskilda fenomen. Tekniken leder till intressanta och teore-

tiskt fördelaktiga slutsatser med minimal informationsförlust från det ursprungliga mate-

rialet. Polit och Beck beskriver att den kvalitativa innehållsanalysen grundar sig på att 

innehållet i berättelsen analyseras för att skapa förståelse och kunskap för ett fenomen. 

Proceduren sker stegvis där den skriftliga och muntliga kommunikationen analyseras på 

ett systematiskt sätt (2008, s. 517). Det finns ingen standardiserad metod för den kvalita-

tiva analysen, därför är det viktigt att det finns kunskap för att motivera trovärdigheten i 

både materialet och analysen och tolkningen av materialet (Downe-Wamboldt, 1992; 

Polit & Beck, 2008, s. 552).  

 

Studiens förtjänst är att den har behandlat ett aktuellt ämne som få kvalitativa studier 

behandlat. Fastän resultatet i den här studien bara är tillämpligt för de intervjuade opera-

tionssjuksköterskorna kan det också vara överförbart till operationssjuksköterskor i lik-
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nande situation (Jmfr. Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Studiens resultat kan leda 

fram till en bredare bild och djupare förståelse för operationssjuksköterskor att struktu-

rera upp strategier för att vidareutveckla sin roll i omvårdnaden för patienten.  Förslag 

till vidare forskning kan vara uppföljning till nämnda interventioner eller arbetssätt som 

effektiviserar och marknadsför operationssjuksköterskans omvårdnadsutveckling.  

 

Slutsats  

Syftet med denna intervjustudie var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser 

av möjligheter för att vidareutveckla omvårdnaden inom sitt ansvarsområde. Den under-

liggande meningen i att uppleva möjligheter för att vidareutveckling tolkades som ett 

tema, att ha goda förutsättningar till ytterligare utveckling men saknar tydliga strategier 

för att kunna gå vidare. Operationssjuksköterskor har som ledare och utvecklare av om-

vårdnadsarbetet en avgörande roll till att införa och utveckla metoder inom sitt ansvars-

område. Det framgick att operationssjuksköterskorna är medvetna om att de har ett eget 

ansvar för sin självstyrda omvårdnadsutveckling i sitt yrke där det hela tiden finns en 

ständig utveckling och omsättning av omvårdnadskunskaper. De har både en nyfikenhet 

och motivation till att lära sig nya saker vilket resulterar i god förmåga till problemlös-

ning i omvårdnadssituationer. Yrkesrollen medför ett kreativt tänkande med initiativrika 

idéer i preventivt syfte med patientsäkra aspekter men för att kunna utveckla omvårdna-

den ytterligare och gå vidare behöver de skapa för sig själva tydligare strukturer och 

strategier.  

 

Förslag till interventioner för att utveckla omvårdnaden inom sitt ansvarsområde för 

operationssjuksköterskor är regelbundna möten för reflektion och benchmarking, ett väl 

utarbetat intranät med omvårdnadsinformation som kontinuerligt uppdateras samt att 

skapa plats för det vetenskapliga arbetet i huvudämnet omvårdnad. Ett nationellt forum 

som har stor betydelse för operationssjuksköterskor är deras egen riksförening. Deras 

websida skulle kunna utarbetas ytterligare för att delge aktuell information och kunna 

visa vägen för omvårdnadsutveckling. I samtal med Klefsjö (2007) talades det om att 

vården inte har brist på resurser utan snarare brist på förmåga till att nyttja det man har 

på ett klokt sätt. 
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 Bilaga 1 

 

Förfrågan om medverkan i en forskningsstudie 

Operationssjuksköterskan i Sverige har stora resurser i form av sin utbildning tillsammans 

med värdefull arbetslivserfarenhet samt övrig tillgänglig kompetens. Dessa gemensamma re-

surser skulle kunna tillsammans tas tillvara och integreras på ett vetenskapligt sätt för patien-

ten vilket även tydliggör operationssjuksköterskans roll.   

 

Syftet med denna intervjustudie är att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av möj-

ligheter för att vidareutveckla omvårdnaden inom sitt ansvarsområde, eftersom få studier har 

gjorts på ämnet. Studiens resultat kan leda fram till en bredare bild och djupare förståelse för 

de möjligheter operationssjuksköterskan har att påverka utvecklingen av omvårdnaden för pa-

tienten inom operationssjukvård.  

 

Intervjun som kommer att genomföras under våren 2008 och ske på plats som du väljer be-

räknas ta 30 till 60 minuter och spelas in på mp3 för att därefter skrivas ut ordagrant. Om nå-

got kommer fram under intervjun som kan röja din identitet kommer detta att raderas. När ex-

amensarbetet är färdigt kommer allt intervjumaterial att förstöras. Examensarbetet kommer att 

finnas publicerat på Luleå Tekniska Universitet http://epubl.ltu.se till sommaren 2008. 

 

Om du är intresserad av att delta i studien så skicka svar till min nedan angivna mailadress 

inom 10 dagar vilket innebär att du samtycker till denna studie. När jag fått ditt samtycke 

kommer jag att ta kontakt via telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. Önskar du 

mer information kontaktar du mig antingen via mail eller telefon. Deltagandet i studien är fri-

villigt och du har rätt att avbryta din medverkan utan att ange skäl. Studien har granskats av 

den forskningsetiska kommittén som finns vid Luleå tekniska universitet.  
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Svarstalong 

Jag är intresserad av studien och har tagit del av ovanstående information. Genom att fylla i 

svarstalongen ger jag mitt samtycke till att bli kontaktad per telefon för ytterligare informa-

tion.  

Namn: …………………………………………………………………. 

Telefonnummer: ………………………………………………………. 

Underskrift: ……………………………………………………………. 

 

Medverkan är helt frivillig och kan avbrytas utan att ange skäl. Allt material behandlas konfi-

dentiellt, vilket innebär att ingen enskild person kommer att kunna identifieras i studien. 

 


