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Abstrakt 

Det är väl känt att hygien har stor betydelse för att minimera risker för posto-

perativa infektioner och i förlängningen minska lidande och öka 

patientsäkerheten. Risker för utvecklandet av postoperativa infektioner är flera 

och en ensam förklaring går oftast inte att finna. Personalmässiga faktorer är 

dock en del av problemet. Följsamhet till hygienrutiner bland personalen visar 

sig ofta bristande i känd forskning och dess förklaring är komplex. Operations-

sjuksköterskors omvårdnadsarbete och ansvar syftar till skydda patienten ge-

nom att förebygga postoperativa infektioner men deras handlande och erfaren-

heter när det gäller följsamheten till hygienrutiner är studerat i mycket liten 

omfattning. Syftet med denna studie var att beskriva operationssjuksköterskors 

handlande och erfarenheter kring följsamhet till hygienrutiner från uppdukning 

till såromläggning. Studien genomfördes med sex kvalitativa intervjuer och 13 

icke deltagande observationer på två olika sjukhus i norra Sverige. Data från 

intervjuer och observationer analyserades med kvalitativ innehållsanalys och 

resulterade slutligen i fyra kategorier: Ett övergripande ansvar, Ett samspel och 

samarbete behövs för optimal följsamhet, Bristen på tydliga rutiner försvårar, 

Ett behov av förbättringsarbete, fortbildning och uppföljning. Operationssjuk-

sköterskors handlande och erfarenheter gällande följsamhet till hygienrutiner 

visar att de syftar till att upprätthålla och följa hygienrutiner genom att ta ett 

övergripande ansvar för hygienen på operationssalen. De vill och försöker an-

vända sin specialistkunskap för att skydda patienten och förebygga postopera-

tiva infektioner men här uppstår problem i olika former. Både inom teamet och 

verksamheten, vilka alla försvårar följsamheten och i förlängningen hotar 

patientsäkerheten. Det goda teamarbetet med samarbete och respekt är istället 

viktigt för god följsamhet, precis som fortsatt utveckling och utbildning. 

 

Nyckelord: operationssjuksköterska, hygienrutiner, handlande, erfarenheter, följsam-

het, intervjuer, observationer, kvalitativ innehållsanalys  

Key words: Surgical nurse, hygiene procedures, adherence, interview, observation, 

qualitative content analysis 
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Syftet med denna studie var att beskriva operationssjuksköterskors handlande och erfarenheter 

kring följsamhet till hygienrutiner från uppdukning till såromläggning vid operation. Det är väl känt 

att hygien har stor betydelse för förebyggandet av postoperativa infektioner och i förlängningen 

ökad patientsäkerhet, livskvalitet och minskat lidande. Det är också en central punkt i operations-

sjuksköterskans ansvar och arbete. Trots detta är operationssjuksköterskors handlande och erfaren-

heter när det gäller följsamheten till hygienrutiner studerat i en begränsad omfattning inom vård och 

omvårdnadsforskning. Det saknas ett fokus som omfattar både handlande och erfarenheter kring 

problemställningen.  

 

Bakgrund 

Vårdrelaterade infektioner är ett välkänt problem inom vården. Enligt Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2014) är vårdrelaterade infektioner den vanligaste vårdskadan där infektion i hud 

och sår är bland de tre mest förekommande. Vårdrelaterade infektioner bidrar också till stora kost-

nader för samhället och sjukvården. Uppskattningsvis var den totala kostnaden för vårdskador i 

Sverige sex miljarder kronor år 2008 (SKL, 2013). De specifikt postoperativa infektionerna uppgår 

till drygt en femtedel av alla vårdrelaterade infektioner (SKL, 2013) och studier (Klouchea, Sari-

alib, Mamoudya, 2010; Whitehouse, Freidman, Kirkland, Richardson & Sexton, 2002) visar också 

att de postoperativa infektionerna kan förlänga vårdtid och rehabiliteringstid för patienten samt öka 

kostnaderna för vården.  

 

Postoperativa infektioner har även en stor påverkan på patienten. I en studie (Andersson, Bergh, 

Karlsson & Nilsson, 2010) gällande patienters upplevelse av sårinfektioner postoperativt framkom-

mer att det innebär ett mycket stort lidande under lång tid; allt från månader till år. Infektionen på-

verkar hela patientens liv negativt, både fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och ekonomiskt. De 

upplever både smärta, osäkerhet och isolering. Andra studier (Chahill, Shadbolt, Scarvell & Smith, 

2008; Swenne, Skytt, Lindholm & Carlsson, 2007; Whitehouse et al., 2002) har också visat på en 

kraftigt minskad livskvalitet i samband med den här typen av infektioner. Utifrån detta är det av 

största vikt att ta till alla tänkbara åtgärder för att undvika postoperativa infektioner. 

 

Sjuksköterskans fyra huvudansvar innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 
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lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Inom detta finns även specifika områden gäl-

lande hygien; sjuksköterskan har ansvar för att följa hygienrutiner och principer, förebygga smitta 

och smittspridning samt motverka komplikationer i samband med vård och behandling (Socialsty-

relsen, 2005). I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistutbildning inom operations-

sjukvård har dessa ansvarsområden lyfts fram ytterligare och innebär en mycket central del av arbe-

tet. Operationssjuksköterskan ska: “Självständigt ansvara för att hygieniska och aseptiska principer 

tillgodoses så att det kirurgiska ingreppet kan genomföras på ett betryggande sätt samt ansvara för 

att förebygga och begränsa smitta och smittspridning” (Riksföreningen för operationssjukvård & 

svensk sjuksköterskeförening, 2011). Att garantera patientsäkerheten vid operationer på detta sätt 

anses vara den centrala delen i operationssjuksköterskors arbete, vilket ofta är en ömsesidig syn 

bland operationssjuksköterskor. Patientfokus är viktigt och operationssjuksköterskor beskriver an-

svarskänsla för patientens välbefinnande genom att förebygga och skydda (Alfredsdottir & Bjorns-

dottir, 2007). Operationssjuksköterskans omvårdnadsarbete innefattar uppgifter så som sterilt ar-

bete, desinfektion av patientens hud samt handhavande av steril utrustning. Detta är mycket viktiga 

arbetsuppgifter under operativa ingrepp där syftet är att skydda patienten från skada och lidande ge-

nom att förebygga infektion.  

  

Riskfaktorer 

Riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner är många och har i flera studier (Ibrahimi, Sharon & 

Eisen, 2011; Loftus et al., 2012; Mangram, Horan, Pearson, Silver & Jarvis, 1999; Owens & Stoes-

sel, 2008; Swenne, Lindholm, Borowiec & Carlsson, 2004) undersökts men det har visat sig vara 

svårt att säkert fastställa orsak då många faktorer samspelar och en enkel förklaring saknas. Miljö-

mässiga, personalmässiga och patientmässiga faktorer spelar alla in när en patient får en 

postoperativ infektion (Loftus et al., 2012; Mangram et at., 1999; Owens & Stoessel, 2008). 

Swenne et al. (2004) menar däremot att det är viktigt att komma tillrätta med de miljö- och perso-

nalmässiga riskfaktorerna för att sedan kunna lägga fokus på övriga faktorer. Ibrahimi et al. (2011) 

har i sin studie undersökt möjliga vägar för bakterier att spridas, de visar där att fysisk kontakt mel-

lan personal och patient var en stor riskfaktor. 

 

Operationsavdelningen och operationssalen är utformade på ett speciellt sätt för att undvika konta-

minering av operationsfält och material som förs in i patienten. Tekniska riktlinjer för den mikrobi-

ologiska renheten på en operationssal finns beskriva av Swedish standards institute (SIS, 2012) och 
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tar upp ventilationskrav med bland annat minsta antal luftombyten per timme för att minimera anta-

let bakteriebärande partiklar i luften. Ventilationstyp, antal personer närvarande på salen och deras 

släpp av hudpartiklar påverkar luftens renhet (SIS, 2012). Om ventilationen störs på omfattande sätt 

genom exempelvis återkommande dörröppningar under pågående operation kan detta också påverka 

partikelantalet. Detta blir alltså en riskfaktor i kampen emot de postoperativa infektionerna. I en stu-

die av Andersson, Bergh, Karlsson, Eriksson och Nilsson (2012) överskreds rekommenderade vär-

den av bakteriebärande partiklar under drygt hälften av de mätta operationerna och korrelerade med 

trafiken in och ut ur operationssalen samt antalet personer närvarande under operationen. Även 

andra studier (Lynch, et al., 2009; Parikh, Grice, Schnell & Salisbury, 2010; Scaltriti, Bargellini, 

Cencetti & Borella, 2007; Young & O’Regan, 2009) har mätt trafiken in och ut ur operationssalen 

under pågående operation för att undersöka dess frekvens och utfall. Dörröppningar under pågående 

operation var betydligt fler än förväntat och antalet dörröppningar under infektionskänslig kirurgi 

kunde uppgå till 40 stycken per timme. Enligt Parikh et al. (2010) märktes ingen skillnad i antalet 

dörröppningar när personalen visste om att de var observerade gällande detta jämfört med då de inte 

visste det. Socialstyrelsen (2006) tar också upp krav på ventilation med ett tillägg om en närvaro på 

upp till 10 personer. Swenne (2004) skriver i sin studie att antalet personer på salen är av betydelse 

och en riskfaktor för hur väl ventilationen lyckas späda luften och antalet partiklar i luften. Scaltriti 

et al. (2007) tar upp samma problem med tillägget att dessa personers rörelsemönster på salen är av 

betydelse då stora rörelser ökar partikelsläppet. Även riktlinjer för personalens kläder, hårskydd, 

munskydd, handdesinfektion och patientens huddesinfektion finns beskrivet av Socialstyrelsen 

(2006). Detta är alla faktorer som kan innebära risker för infektion vid dålig följsamhet eller felan-

vändande hos hela teamet (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Vårdpersonalens följsamhet till hygienrutiner 

Ett flertal studier (Adams, Korniewicz och El-Masri, 2011; Cawich, Tennant,  McGaw, Harding, 

Walters & Crandon 2013; Creedon, 2005; Ganczak & Szych, 2007; Jeong, Cho & Park, 2008; 

Korniewicz & El-Masri, 2010; Luo, He, Zhou & Luo, 2010; Mortell, Balkhy, Tannous & Jongc, 

2013; Osborne, 2003; Tartari & Mamo, 2011; van Tiel, Elenbaas, Voskuilen, Verheggend, Mochtar 

& Stobberingha, 2006) har undersökt vårdpersonalens följsamhet till hygienrutiner på olika sätt, på 

olika personalkategorier och på olika arbetsplatser. Följsamheten till handdesinfektion är något som 

anses vara en av de mest kostnadseffektiva och enkla åtgärderna för att minska infektioner i vården 

(Ibrahimi et al., 2011). Dock visar studier ovan att följsamheten är långt ifrån fullständig, snarare 
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låg, ibland nedåt 34 procent (Korniewicz och El-Masri, 2010). En studie av Mortell et al. (2013) vi-

sar att läkares följsamhet till handhygienrutiner ökar då de blir påminda och uppmuntrade av sjuk-

sköterskor. Ganczak och Szych (2007) undersökte följsamheten till försiktighetsåtgärder hos sjuk-

sköterskor med avseende på handskar, rock, munskydd och ögonskydd och fann den låg i alla avse-

enden men där användandet av handskar fungerade bäst. Även hos operationssjuksköterskor var 

följsamhet låg till denna typ av skyddsutrustning (Jeong et al., 2008; Osborne, 2003).  

 

Icke sterilklädd personal på operationssalen hade lägst följsamhet till handdesinfektion (Krediet, 

Kalkman, Bonten, Gigengack & Barach, 201; Tartari & Mamo, 2011). Kirurgers och anestesiläka-

res användning och attityd gällande munskydd undersöktes och visade skillnader i kunskap om dess 

betydelse både för det egna och patientens skydd (Davis, Spady & Forgie, 2007). Detta blir också 

en del i operationssjuksköterskans arbete då det är hennes ansvar att ”agera på ett adekvat sätt i hän-

delse av oprofessionellt yrkesutövande hos medarbetare” allt för att värna om patientsäkerhet och 

kvalitet (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

 

Vidare tas ett flertal problem upp i studierna. Problem sågs med trafiken in och ut ur salen och des-

infektion av kringytor mellan operationer (Tartari & Mamo, 2011). Vid undersökning av följsamhet 

till aseptiska riktlinjer hos operationssjuksköterskor och salspass via självskattning ansåg sig de 

flesta följa klädregler för operationssalen men en stor del uppmärksammade inte brott i aseptiken 

(Adams et al., 2011). Den undersöka följsamheten till hygienrutiner bland all personal på operat-

ionssalen var så låg som 40 procent i studien av Cawich et al. (2013). Angelillo et al. (1999) har i 

samband med följsamheten även undersökt operationssjuksköterskors utförande, kunskap och atti-

tyder gällande förebyggande av infektion med hjälp av en enkät. Mer än en tredjedel tyckte inte att 

munskydd behövde bytas mellan patienter. Däremot var alla överens om att dörren borde hållas 

stängd under operationen, de flesta var överens om att det bör vara så lite personal som möjligt när-

varande och att riktlinjer och bestämmelser borde upprätthållas i största utsträckning. 

 

Möjliga förklaringar till bristande följsamhet 

Orsaker och faktorer som kan bidra till denna bristande följsamhet har också undersökts. Luo, He, 

Zhou och Luo (2010) fann att kunskap om försiktighetsåtgärder som ögonskydd, handskar och rock 

var ordentligt bristande. 25 procent förstod inte helt konceptet med detta. Brist på kunskap om 

skyddsåtgärder hängde även ihop med bristen på följsamhet till dem. Tillgänglighet till utrustning 
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var också en faktor som spelade in. Hopper och Moss (2010) skriver om speciellt riskfyllda moment 

inne på operationssalen då det sterila fältet och tekniken riskerar att brytas. För att undvika brott i 

sterilitet krävs det att alla i teamet har god kunskap i sterilteknik samt inte är rädda för att påpeka 

misstänka eller säkra brott i aseptiken. Vilket också kan indikera att okunskap kan vara en orsak till 

att följsamheten är bristande.  

 

Följsamhet till handdesinfektion bland personal utanför operationsavdelningen var bättre efter kon-

takt med patient, utförd behandling eller undersökning, än inför densamma. Detta kan bero på att 

personalen hellre skyddar sig själv än sina patienter (Korniewicz & El-Masri, 2010). Detta upp-

märksammades även i andra studier (Jenner, Fletcher, Watson, Jones, Miller & Scott, 2006; 

O’Boyle, Henly & Larson, 2001; Whitby, McLaws & Ross, 2006). Personalen kan även tro att de 

inte är kontaminerade innan start av undersökning/ingrepp/moment detta då följsamheten var låg 

trots att de visste att de var observerade (Korniewicz & El-Masri, 2010).  

 

Två studier (O’Boyle et al., 2001; Whitby et al., 2006) söker en beteendemässig förklaring till bris-

tande följsamhet bland vårdpersonal. O’Boyle et al. (2001) använder en tidigare framgångsrik mo-

dell inom vården för att förklara beteendet bakom bristande följsamhet till handtvätt och handdesin-

fektion. De fann att intensitet och arbetsbelastning på avdelningen var en stor orsak till bristande 

följsamhet. De såg även att den upplevda följsamheten via självskattning var högre jämfört med den 

observerade. Detta har även setts av Jenner et al. (2006) och Korniewicz och El-Masri (2010). 

Whitby et al. (2006) går djupare i den beteendemässiga förklaringen och talar om ett ärvt beteende 

och ett elektivt beteende när det kommer till sjuksköterskors följsamhet till handtvätt/handdesin-

fektion. De menar att sjuksköterskan har ett invant beteendemönster att tvätta händerna när de är 

synligt eller upplevt smutsiga. Det elektiva beteendet är däremot gånger då sjuksköterskan inte får 

denna känsla av att vara smutsig; exempelvis tar patientens puls eller ta hand om dennes kläder. 

Dessa situationer beskrivs enligt författarna potentiellt som gånger där följsamhet fallerar i störst 

utsträckning bland personalen. Handdesinfektion skedde således ibland utifrån en beräknad risk att 

drabbas av infektion eller erhålla bakterier. Författarna föreslår att man även måste angripa dessa 

beteendemässiga problem för att komma åt problemet med följsamhet bland personalen (Whitby et 

al., 2006). Även om dessa studier inte handlar specifikt om operationspersonal kan det dock visa att 

orsaken till följsamhetsproblem är komplicerad och mångfacetterad.  
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Rational 

Litterturgenomgången visar att postoperativa infektioner är ett stort problem inom hälso- och sjuk-

vården. Riskfaktorer är omfattande och komplexa vilket även försvårar exakta åtgärder. Ansvaret 

och den omvårdnad operationssjuksköterskor bedriver syftar till att skydda och säkra patienten ge-

nom att minska risken för postoperativa infektioner på omfattande sätt. Följsamheten till rutiner 

bland vårdpersonal och operationspersonal samt faktorer som påverkar denna finns beskrivet i vari-

erande utsträckning. Litteraturen tyder på att följsamheten är bristande i många fall. Både kunskaps-

brist och mer komplexa beteendemässiga förklaringar finns till varför det är så. Det finns däremot 

en tydlig kunskapslucka runt operationssjuksköterskors egna handlingar och erfarenheter gällande 

följsamhetsarbete, både gällande sig själv och sina kollegor. För att säkra patienten och patientsä-

kerheten är detta arbete däremot mycket viktigt men hur operationssjuksköterskor själv ser på detta 

och vilka svårigheter det kan innebära finns inte dokumenterat i någon känd utsträckning. Denna 

studie anses utifrån detta kunna belysa en hittills okänd del av operationssjuksköterskors arbete och 

identifiera områden som kan leda till utveckling och förbättring. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva operationssjuksköterskors handlande och erfarenheter 

kring följsamhet till hygienrutiner från uppdukning till såromläggning vid operation. 

 

Metod 

Design 

Denna studie har en kvalitativ ansats och har utförts med kvalitativa intervjuer samt observationer. 

Detta för att beskriva hur operationssjuksköterskor praktiskt utövar sitt hygienansvar genom hand-

lande och vilka erfarenheter hon har om det. För att analysera data användes en kvalitativ innehålls-

analys där intervjutext och fältanteckningar utgjorde grunden för analys. 

 

Deltagare och urval 

Informationsbrev (Bilaga 1) skickades ut till enhetscheferna för respektive operationsavdelning för 

godkännande av studien och dess genomförande. Urvalet av deltagare och operationer var ända-
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målsenligt (jfr Polit & Beck, 2008, s.357) utifrån studiens syfte. Koordinator för varje operationsav-

delning hjälpte författarna att välja ut operationer som bäst passade. På båda sjukhusen observera-

des allmänkirurgiska operationer. Observationerna skedde under tre dagar och innefattade totalt 13 

operationer av varierande typ och längd. Antalet ansågs rimligt utifrån ansats och beräknad mängd 

data. Observationerna startade i samband med att den sterila uppdukningen började och slutade i 

och med att förband lagts för att motsvara studiens syfte. Under tiden fördes deskriptiva fältanteck-

ningar enligt metoder beskrivna av Polit och Beck (2008, s.406). Fokus låg på att beskriva händel-

ser, samtal, information och sammanhang så objektivt som möjligt. För att undvika att påverka stu-

diens resultat meddelades personalen i direkt anslutning till operationen inte exakt vad som obser-

verades med undantag för syftet (jfr Polit & Beck, 2008, s. 259).  

 

Rekrytering av deltagare till intervjuer skedde med hjälp av enhetscheferna på operationsavdelning-

arna. På ena sjukhuset skickades sedan mail om studien ut till samtliga 40 anställda operationssjuk-

sköterskor via personalansvarig. Där framgick inklusionskriterierna som innebar att deltagare skulle 

vara operationssjuksköterskor med en arbetslivserfarenhet på minst ett år. Intresserade operations-

sjuksköterskor ombads hämta kuvert med förfrågan om deltagande (Bilaga 2) och svarstalong (Bi-

laga 3) på angiven plats. Då detta inte genererade i deltagare rekryterade författaren på aktuellt 

sjukhus deltagare genom att direkt tillfråga operationssjuksköterskor som var anställda vid avdel-

ningen vid den tidpunkten. Vid ena sjukhuset skedde rekrytering av deltagare via enhetschefen som 

fått kuvert med förfrågan och svarstalong i kuvert att dela ut till intresserade deltagare. Åtta operat-

ionssjuksköterskor blev direkt tillfrågade av författare eller enhetschef och sex legitimerade sjuk-

sköterskor med specialistutbildning inom operationsvård deltog. De hade varierande arbetslivserfa-

renhet inom operationssjukvård med ett spann mellan 9 och 17 år. Samtliga intervjuer spelades in, 

utfördes på operationssjuksköterskornas arbetsplats och varade mellan 25 och 45 minuter. 

 

Procedur och datainsamling 

Studien har genomförts vid två operationsavdelningar i norra Sverige. Vardera författare har samlat 

in data på varsitt sjukhus via individuella intervjuer och observationer. För att få en förståelse för 

operationssjuksköterskans erfarenheter gällande följsamhet till hygienrutiner och vilka problem och 

hinder som finns inom det här området i yrket har semistrukturerade intervjuer genomförts (jfr. 

Kvale & Brinkmann, 2009, s .146). En intervjuguide (Bilaga 4) upprättades med metoder beskrivna 

av Polit och Beck (2008, s.394-395) för att de frågor som ansågs relevanta skulle beröras under in-
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tervjun. Intervjupersonerna uppmuntrades att tala fritt om de ämnen som på förhand bestämts i gui-

den och att prata med egna ord (jfr. Polit & Beck, 2008, s.394-395).  

 

Inför observationerna gjordes en litteraturgenomgång av aktuell operationsavdelnings lokala före-

skrifter angående hygien. Utifrån detta valdes ett antal faktorer gällande hygien och operationssjuk-

sköterskors handlande runt dessa observeras. Som stöd utformades en mall eller ämnesguide för att 

säkerställa att författarna observerade samma faktorer och för att de områden som tänkt observeras 

blev observerade (jfr. Polit & Beck, 2008, s.406), (Bilaga 5). 

 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys med utgångspunkt i Downe-

Wamboldt (1992). Den kvalitativa innehållsanalysen är en vedertagen och vanligt använd metod för 

att analysera kvalitativ data. Polit och Beck (2008, s. 517) menar att kvalitativ innehållsanalys är en 

analys av kvalitativt innehållet vilket syftar till att identifiera framträdande teman och mönster. Ine-

hållsanalys ger en möjlighet att ta fram intressanta och teoretiskt användbara generaliseringar med 

minimal förlust av information från originaldata. Avsikten med innehållsanalys är att beskriva ett 

fenomen som är intressant för ett visst syfte (Down-Wamboldt, 1992).  

 

Data i denna studie bestod av intervjutext och fältanteckningar, dessa analyserades på samma sätt 

men var för sig. Analysarbetet inleddes med att all data överfördes till dator för att sedan läsas som 

helhet flera gånger av båda författarna. Intervjuer för sig och observationer för sig. Därefter har 

mindre enheter av innehåll som svarat mot syftet identifierats utan att mening och sammanhang gått 

förlorad. Drygt 300 textenheter som motsvarade syftet identifierades. För att sedan lättare urskilja 

och kunna analysera meningen i texten har dessa enheter formulerats om till att-satser; alla delar i 

textenheten som motsvarat syftet har brutits ner till enskilda meningar för att lättare kunna kategori-

seras, detta resulterade i över 800 att-satser motsvarande syftet. Att-satserna har granskats av båda 

författarna, delvis enskilt och sedan gemensamt under analysarbetet för att hitta liknande innehåll 

och återkommande mönster. Validering har säkerställts genom att hela tiden kunna gå mellan ur-

sprungsdata och analyserat material. Vid tveksamheter under analysarbetet har intervjun lyssnats 

igenom igen av båda författarna och sedan diskuterats. För att hela tiden enkelt kunna återgå till ur-

sprungskällan har textenheter och att-satser numrerats. Att-satserna har eftersom sammanförts uti-

från innehåll och placerats i kategorier som sedan breddats i steg tills ytterligare sammanslagning ej 

verkat rimlig, med tanke på att behålla skillnader mellan kategorier (jfr. Down- Wamboldt, 1992). 
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Analysen resulterade slutligen i fyra kategorier. 

 

Etiska överväganden 

Examensarbetets genomförande har prövats och godkänts av den lokala etiska gruppen vid Institut-

ionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Informationsbrev (Bilaga 1) skickades enligt 

ovan ut till enhetscheferna för respektive operationsavdelning. Deltagarna i intervjuerna fick ett in-

ledande informerande mail för att få kännedom om studien. Intresserade deltagare erhöll informat-

ionsbrev (Bilaga 2) samt även muntlig information om studien i samband med intervjun. Informerat 

samtycke; att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan krav på att förklara varför 

erhölls muntligt och skriftligt via svarstalongen (Bilaga 3) (Polit & Beck, 2008 s.176-178). Inform-

ation gavs också om att inga personliga data eller exakta geografiska platser kommer att framgå i 

rapporten, att all personlig data som underskrift och intervjuer inte kommer tillgås av någon än för-

fattarna och handledare och att de raderas eller förstörs efter denna studies publicering. Allt analogt 

och digitalt material är fria från personuppgifter. 

 

Medverkande personal under observationer är helt avidentifierade och ingen patient medverkade på 

något sätt i studien vilket meddelades personalen vid tid för observationerna. Endast personalen på 

salen har observerats och benämns aldrig med annat än sin yrkestitel i data. Data förvarades sedan 

så att ingen utomstående kunde tillgå det. Aktuella sjukhus och/eller landsting nämns inte vid publi-

cering utan endast dess översiktligt geografiska läge i Sverige. Dessa data kommer att förstöras i 

samband med godkännande och publicering av arbetet. I ett vidare perspektiv kan resultat ifrån 

denna studie bidra till att problem och hinder inom verksamheten uppmärksammas för att i förläng-

ningen bidra till en bättre arbetsmiljö och säkrare patientvård. 

 

Resultat  

Analysen resulterade i fyra kategorier som presenteras i Tabell 1 samt i löpande text. Data från ob-

servationerna redovisas i slutet av respektive kategori. 
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Tabell 1 Översikt av kategorier 

Kategorier 

Ett övergripande ansvar för hygien 

Ett samspel och samarbete medför optimal följsamhet 

En avsaknad av tydliga rutiner försvårar 

Behov av förbättringsarbete, fortbildning och uppföljning 

 

Ett övergripande ansvar för hygien 

Operationssjuksköterskor beskriver ett övergripande hygienansvar på operationssalen med ansvar 

för hygienrutiner före, under och efter operationen. Operationssjuksköterskor resonerar att målet är 

att hela tiden arbeta infektionsförebyggande för patientens bästa där instrumentering och val av ut-

rustning ingår i dessa ansvarsområden. En ständig noggrannhet över sitt arbetssätt, att behålla det 

sterila sterilt och att inte tillåta avvikelser från detta beskrivs. Operationssalens hygienmässiga skick 

samt se över hur resten av teamet arbetar hygienmässigt är också något som framkommer som an-

svarsområden. För att få med sig resten av teamet på detta arbete intar operationssjuksköterskor en 

informerande och utbildande roll inom sitt specialistområde. Det kan innebära att informera sig om 

kollegors och nya medarbetares tidigare erfarenhet av operation samt att utbilda dem i hur det hy-

gienmässiga arbetet går till på salen och avdelningen för att det ska utföras korrekt. Hur denna in-

formation förmedlas ses som viktigt för att den ska mottas på rätt sätt. 

 

“… det gäller som att vara lite smidig så där, så att man inte blir som sån där polis 

utan att... Och så brukar jag alltid säga “nu har jag lagt på förbandet, nu kan ni gå ut” 

då blir det som ett inlärningstillfälle för alla där; “ja just det så är det, man måste 

lägga förbandet innan man får öppnar någon dörr…” (Intervju 3) 

 

Utifrån ansvarsområden framkommer ett flertal faktorer som försvårar operationssjuksköterskors 

arbete för följsamhet. Att tappa kontrollen är centralt. När operationssjuksköterskor har en minskad 

kontroll över situationen, teamet, salen och utrustningen kan inte längre steriliteten garanteras vilket 

ses som ett hinder och en svårighet att övervinna. Exempel på hinder är akuta situationer som inte 

innebär samma situationskontroll, ökat antal personer på salen som skymmer sikt och försvårar 

överblick, ovana medarbetare där man inte litar på eller känner till deras hygienkunskap. Kollegors 

beteenden kunde också hindra och försvåra. 
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“… det här med onödigt spring i dörrarna, det tycker jag fungerar mindre bra. Och det 

är helt omöjligt att komma till en förändring. Det är mycket onödigt spring skulle man 

vilja säga, för många gånger kan man ta telefonen, man kan använda genomräcknings-

skåp och vi är bättre på det när vi har låst dörr. Då blir det inte det dära okynnes.” (In-

tervju 2) 

 

Både utifrån ansvar och svårigheter berättar operationssjuksköterskor om hur de gör för att upprätt-

hålla hygien och vilka åtgärder de vidtar vid eventuella hygienavvikelser för att minska risk för in-

fektioner hos patienten. Hygienavvikelser och bristande följsamhet dokumenteras i journalen eller 

tas upp med ansvarig kollega. Vid speciellt stora brott mot rutiner skrivs en regelrätt avvikelserap-

port. För att bibehålla sterilitet utförs extra insatser och material byts ut vid tveksamhet om sterilite-

ten. Operationssjuksköterskor ser också till att teamet bär rätt utrustning som passar ingreppet. 

 

“ … sen är det ju som mitt ansvar då när jag ska tvätta och klä patienterna att man lik-

som.. gör det man ska... man kommer inte åt någonting annat och man gör det man ska 

och.. minsta tveksamhet att någonting inte är okej, då byts det ut… jag menar tror man 

att man har kommit åt nånstans; man tar på en lösärm eller byter handskar…” (Intervju 

4) 

 

Utifrån de observationer som genomförts är det möjligt att se att operationssjuksköterskor informe-

rade sig om operationsvana och undervisade läkarstudenter. Operationssjuksköterskor påpekade när 

det övriga på salen och utrustning blivit osteril och åtgärdade detta själv eller vidtalade det för att 

låta kirurgen besluta om lämplig åtgärd, vilket kan förstås som ett övergripande ansvar för hygien 

och dess upprätthållande. Utrustningen och personalens placering utifrån sterilt och osterilt material 

kontrollerades och justerades ständigt av operationssjuksköterskorna. Munskydd på personal som 

befann sig mindre än en armslängds avstånd ifrån operationssåret fanns inte alltid. Det som operat-

ionssjuksköterskor beskrev vid de intervjuer som genomförts gällande “onödigt spring i dörren” 

(kortare ärenden in på salen som kan vänta, inte använda telefon eller genomräckningsskåp) under 

uppdukning och/eller pågående ingrepp kunde också bekräftas utifrån de observationer som gjor-

des. 

 

Ett samspel och samarbete medför optimal följsamhet 

Operationssjuksköterskor berättar om vikten av att alla i teamet på operationssalen hjälper och stöd-

jer varandra för att upprätthålla hygienrutiner och hålla det sterila sterilt. Det innebär att påminna 
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och påminnas om rutiner på olika sätt och att vara varandras ögon med en gemensam strävan emot 

samma mål: att göra det så bra för patienten som möjligt. 

 

“Man måste samarbeta, vi måste alla vara ute efter liksom samma grej... och det ska ju 

vara det på en operationsavdelning. Målet är ju att alla ska sträva åt att det ska bli så 

bra för patienten som möjligt vilket innebär att… då ska alla följa dom rutiner vi har.“ 

(Intervju 5) 

 

Operationssjuksköterskor berättar om hur andra medlemmar i teamet ser på deras arbete, yrkesroll 

och hygienansvar. Operationssjuksköterskor yrkesmässiga beslut på salen och det egna specialist-

området sterilitet uppges tas på allvar och ingen ifrågasätter hur de utför sitt arbete. Däremot upple-

ver de sig inte alltid bli lyssnade på, deras kunskap och infektionsförebyggande arbete uppskattas 

inte och upplevs inte alltid tas tillvara av övriga kollegor. Upplevd hierarki, rang och kollegors atti-

tyder anses av deltagarna således vara en del som försvårar följsamheten till hygienrutiner. 

 

“... det finns operatörer som .. har haft uttalade exem och uppenbarligen inte ska vara 

på operation.. men du kanske inte kan… du kanske inte kan säga det, eller påpeka det. 

För att det är en överläkare. Och vem skulle bry sig om det. Ingen.” (Intervju 6) 

 

Operationssjuksköterskor beskriver att de har ett större övergripande hygienansvar över personalen 

i teamet men även att medlemmarna själva ansvarar över att veta vad som gäller hygienmässigt på 

en operationsavdelning, för sin egen del samt operationssköterskors del. Operationssjuksköterskor 

berättar också om tillfällen då kollegor inte tar sitt hygienansvar utan avsiktligt bryter mot lokala 

rutiner trots bättre vetande. 

 

“… nu har vi väl ett delat ansvar men det är ju som... till syvene och sist så är det ju 

ändå kanske vi som står och säger.. att man får inte komma in och det ska inte vara 

onödigt spring och där det är salar, där det krävs hjälm och munskydd så får man... 

påpeka och påminna, så det kan jag känna är vårat ansvar.” (Intervju 4) 

 

 

Observationerna visade att operationssjuksköterskor hade ett ständigt samarbete och en kontinuerlig 

dialog med annan personal på salen för att kunna bevara steriliteten. Ett exempel var kontroll av ste-

rilt emballage vid uppdukning och en annan att andra yrkeskategorier assisterade operationssjuk-

sköterskor vid draperingen. Påminnelser om uppsatta rutiner förkom också. Vid påpekanden av op-

erationssjuksköterskan om bruten sterilitet på personal eller utrustning uppmärksammades detta. 
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Dock fanns även tillfällen då operatörens beslut frångick operationssjuksköterskors trots hotad steri-

litet och upprepade påpekanden om detta. 

 

En avsaknad av tydliga rutiner försvårar 

Operationssjuksköterskor beskriver att tydliga och klargjorda rutiner är viktigt för att alla ska följa 

dem på rätt sätt. Det underlättar både för den egna yrkesgruppen så att alla gör likadant, för övriga 

kollegor så att de lär sig dem men speciellt för nya medarbetare som behöver extra tydlighet. Det 

upplevs därför positivt med den tydlighet som råder i vissa sammanhang och negativt med de oklar-

heter och osäkerheter som finns i andra. Ändå grundas vissa rutiner på oskrivna regler som operat-

ionssjuksköterskor lär sig när de börjar arbeta och av varandra i arbetsgruppen. De nuvarande ruti-

nernas tydlighet tycks stundvis oklara bland operationssjuksköterskor då de å enda sidan beskrivs 

tydliga och å andra sidan så gott som obefintliga. 

 

“Ja, att det finns klara och tydliga rutiner. Helst nedtecknade som går att följa och visa 

upp att när det här “så här är det... och så här gör vi” väl utarbetade.“ (gällande vad 

som underlättar följsamheten till hygienrutiner) (Intervju 4) 

 

“Det är då i all fall tydligtgjort, klar och tydlig hur många vi ska vara på kirurg… 

alltså gynsalar, hur många man få vara på en ortopedsal och det här med stängda salar 

och sånna saker... det är som tydligt…“ (Intervju 2) 

 

“Inte så att det är nerskrivet (rutiner) … /… Nej utan mycket är sånt som man har ja; 

“så har vi gjort och så blev jag lärd och så gör vi här i X (stad).“ (Intervju 3) 

 

Operationssjuksköterskor har olika erfarenheter runt rådande rutiner på avdelningarna. Vissa oper-

ationers rutiner ifrågasätts och har undersökts av operationssjuksköterskor för att ta reda på om hy-

gienkraven behöver skärpas. Andra rutiner ses som självklara och följs utan att ifrågasättas. 

 

“… det här med renluftssalarna, hur ska det vara, hur ska det inte vara? För på X 

(operationssal) säger man.. alltså, det är ju samma rutiner för renluftssal som vi har 

på båda, men.. samtidigt kan det kännas, det sunda förnuftet, om du går på X (operat-

ionssal) – och det är ett icke infektionskänsligt ingrepp  – behöver man ha munskydd 

när man sitter som pass längst ut i hörnet?“ (Intervju 5) 
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Observationerna visade att operationssjuksköterskor inte alltid gjorde lika eller har likadana stånd-

punkter samt att uppsatta rutiner inte åtföljdes av alla. Att inte gå in och ut på salen under uppduk-

ning av sterilt material var exempel på rutin som inte följdes av all personal under observationerna. 

Ett exempel på tydlig rutin som följdes vid alla observerade ingrepp var användandet av munskydd 

under uppdukning. Det samtalades även på salen om gällande rutiner under observationerna. 

  

Behov av förbättringsarbete, fortbildning och uppföljning 

Operationssjuksköterskor beskriver olika förbättringsarbeten som utförts på senare tid och vikten av 

detta. Fokusen på hygien anses idag vara större än tidigare och hygienrutiner inne på salen som 

länge varit konstanta börjar ifrågasättas och förändras allt mer. Det anses behövas konstant kvali-

tetsutveckling i arbetssätt där utvärderingar och återkoppling till personalen ses som självklara och 

bra sätt att åstadkomma detta på. Bra verktyg för detta saknas däremot vilket leder till osäkerhet om 

hur arbetet fungerar och upplevelsen av att förändringar “bara görs” utan att personalen vet vad de 

leder till.  

 

“Man skulle ändå vilja ha ett steg till, har det blivit nåt bättre eller har det blivit sämre 

eller har det inte blivit någonting? Man kan ju införa en massa saker och sen har du 

ingen som mäter någonting och då vet du ju inte, är det bra eller dåligt? Så att… det är 

ju samma med alla projekt man genomför, man måste ju få veta; blev det bra eller blev 

det dåligt?” (Intervju 5) 

 

Vid införande av nya rutiner vill operationssjuksköterskor ha ett tydligt syfte och anledning till var-

för ett till synes fungerande arbetssätt förändras. Det är viktigt att förändring bygger på kunskap och 

forskning samt införs på sådant sätt att alla hinner lära sig dem. Det egna ansvaret för att hålla sig 

ajour med forskningen nämns men i samband med det också en frustration över den upplevda bris-

ten på forskning och studier inom operationssjukvården. Resursbrist och dåligt intresse från led-

ningshåll nämns som hinder för fortbildning och ger försämrad möjlighet till att undersöka områden 

av intresse. 

 

“... jag tycker att det bör finns alltså, om man har en rutin som fungerar tycker jag, in-

nan man förändrar den så bör man… det måste finnas en ganska stor orsak till det. Och 

jag menar, vi har inga problem så till vida att vi har några problem med infektion och 

så. Men det inte därför man göra förändringen. Varför gör man förändringen? Det 

tycker jag är konstigt.” (Intervju 3) 
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“... många gånger vill man ju ha fakta, man vill veta: finns det en vetenskaplig studie 

till exempel? Och det kan jag ju känna inom operationsbiten, så finns det mycket påstå-

enden men lite studier och det är ju väldigt störande.” (Intervju 5) 

 

Vid egna idéer och förbättringsförslag beskriver operationssjuksköterskor dem till hygienansvarig 

och låter dem jobba vidare med frågan. Hygienansvarig på avdelning och sjukhuset ses som en re-

surs i hygienarbetet och som en viktig källa för ny kunskap, reflektion och informationsutbyte. Dis-

kussion nämns överlag som något viktigt för ökad förståelse för rutiner och varför de införs. Både 

mellan kollegor i den egna yrkesgruppen samt tvärprofessionellt. Därför önskas fler forum och möj-

ligheter att diskutera och lyfta frågor, förslag och åsikter som finns. Operatörens åsikter och med-

verkan är viktig enligt operationssjuksköterskor och önskas i större utsträckning för enklare imple-

mentering av nya rutiner i verksamheten. 

 

“… om man har liksom någon fundering kan man skriva; det här vill jag att vi ska dis-

kutera. Och det är otroligt värdefullt att sätta sig, bara opsköterskorna då och; “hur 

tänkte du, har du funderat på det här?” “Vi gjorde såhär, det här tänkte jag var jätte 

bra” och då är det någon annan som säger: “jo men det kanske var bra då men tänkte 

du på det här och det här?” … /… så att det är värt massor att sitta i grupp och disku-

tera.” (Intervju 4) 

 

Operationssjuksköterskor berättar om hur synen på förändring av arbetssättet ser ut. Motsträvighet 

till förändring finns ibland i personalgruppen och äldre kollegor har svårare att lära och ta till sig ny 

rön än yngre. Föråldrade åsikter och resonemang bland kollegor ”sitter i väggarna”. Det som lärs ut 

i skolan till nya operationssjuksköterskor och hur verksamheten ser ut i verkligheten beskrivs skilja 

sig åt och nya operationssjuksköterskor förväntas godta det rådande arbetssätt som finns. 

 

“ ... men sen är det ju så som med allting annat, så skiljer sig det vi lär oss på skolan 

och det man gör ute i praktiken… / … och sen är det lite grann att man tar seden... ditt 

man kommer… man köper faktiskt lite grann det här “så här har vi alltid gjort” jag tror 

att det skulle vara svårt för dom (nya operationssjuksköterskor) om man skulle säga 

“nej, på min sal när jag här i dag då ska alla ha hjälm och...” det tror jag inte.” (Inter-

vju 1) 

 

Observationerna visade att det även inne på salen under arbetets gång fanns resonemang gällande 

ny utveckling på avdelningen. Ibland var det utrustning eller material som personalen ifrågasatte 

och önskade skulle bytas ut. Inför utförandet av en nyligt införd rutin tillfrågades ansvarig operatör 



 

19 

för godkännande. Brist på utbildning i specifik utrustning bidrog till att komplicera operations-

gången med förlängd operationstid och irritation i teamet som följd.  

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva operationssjuksköterskors handlade och erfarenhet kring 

följsamhet till hygienrutiner från uppdukning till såromläggning vid operation.  Analysarbetet resul-

terade i fyra kategorier: Ett övergripande ansvar för hygien, Ett samspel och samarbete medför opti-

mal följsamhet, En avsaknad av tydliga rutiner försvårar och Behov av förbättringsarbete, fortbild-

ning och uppföljning. 

 

I denna studie beskrevs flera problem som hindrade följsamheten för upprätthållande av hygienruti-

ner. Dörröppningar var ett problem som beskrevs återkommande av operationssjuksköterskorna. 

Trots detta påpekade inte operationssjuksköterskor denna typ av hygienavvikelser under observat-

ionerna, trots att det upprepades gång på gång av olika yrkeskategorier. Anledningen till varför op-

erationssjuksköterskor inte påpekade när många dörröppningar förekom och hotade renligheten och 

patientsäkerheten skulle kunna förstås i relation till eventuell maktbalans på operationssalen. Hie-

rarki, rang och kollegors attityder beskrevs i denna studie som existerande problem och specifikt 

läkares position nämns som en orsak till att inte kunna ta upp risker och potentiella hygienavvikel-

ser. Flera studier (Gardezi, Lingard, Espin, Whyte, Orser, & Baker, 2009; Riley & Manias, 2004; 

Reynolds & Timmons, 2005) tar upp detta. I studien av Reynolds och Timmons (2005) gällande re-

lationen mellan läkare och sjuksköterskor i operationssalen framkommer att det finns en hierarki 

där läkare har mer makt och att respekten för läkare är större. Relationen håller på att bli mer jämlik 

över tiden, men förändringen beskrivs ske på läkarnas villkor. Läkare och sjuksköterskor har en nå-

got mer jämställd roll i operationssalen än på avdelningen, men en ännu mer jämställd roll anses 

kunna öka vårdkvaliteten från både sjuksköterskor och läkare.  

 

I denna studie framgår att operationssjuksköterskor ville framföra information på rätt sätt då de på-

pekar något gällande hygien bland kollegor. Operationssjuksköterskor berättar att det skulle kunna 

upplevas som ”poliser” annars vilket skulle kunna vara en del i varför operationssjuksköterskor inte 

påpekar hygienavvikelser eller oansvarigt beteende hos kollegor. Detta skulle också kunna förstås 

utifrån maktbalansen på salen och hur bekväm operationssjuksköterskor känner sig med att lyfta 

problem som uppstår och till vem av kollegorna det väljer att lyftas. Två studier (Gardezi et al., 
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2009; Riley & Manias, 2004;) beskriver att operationssjuksköterkor har en undvikande konflikthan-

tering; kvinnliga operationssjuksköterskor ville oftast ta sig igenom dagen utan konfrontationer med 

operatören och operationssjuksköterskor pratar ofta med varandra när ett problem uppstår istället 

för att tala direkt med kirurgen. Trots att situationen är av den karaktären att den direkt kunnat lösas 

genom att fråga en medlem av kirugteamet. Just hierarki eller maktdistans hämmar ofta människor 

från att kommunicera på ett tydligt sätt vilket beskrivs i en studie av Leonard, Graham och Bo-

nacum (2004). Utifrån denna studie kan alltså maktbalans anses hindra operationssjuksköterskor att 

utöva sitt fulla ansvar kring hygienrutiner. En jämställd relation mellan operationssjuksköterskan 

och alla övriga medlemmar i teamet skulle då istället kunna underlätta hygienarbetet. Operations-

sjuksköterskor bör kunna känna sig bekväm att påpeka hygienavvikelser till all personal oavsett titel 

för att öka patientsäkerheten. För att komma tillrätta med dessa problem beskriver Leonard et al. 

(2004) att det behövs effektiva ledare som arbetar för att plana ut hierarkin, skapa förtrogenhet och 

göra att det känns tryggt att säga sin åsikt. Det anses också vara viktigt att skapa en miljö och en dy-

namik där gruppmedlemmar känner sig trygga och kan säga ifrån och uttrycka sin oro krig säker-

heten. 

 

Operationssjuksköterskor i denna studie berättar även att det var viktigt att alla i teamet på operat-

ionssalen hjälper och stödjer varandra för att upprätthålla hygienrutiner. God kommunikation och 

bra samarbetet i teamet var viktigt för att få optimal följsamhet samtidigt som det motsatta sågs som 

hinder för följsamheten. Trots detta upplevde de inte alltid att de blev lyssnade på och deras kun-

skap och infektionsförebyggande arbete upplevdes inte alltid tas tillvara av övriga kollegor. Team-

arbetet behöver fungera på en operationssal och arbetet som operationssjuksköterskor gör behöver 

värdesättas. Att inte få stöd från kollegor skulle kunna sänka operationssjuksköterskors självförtro-

ende och deras infektionsförebyggande arbete skulle kunna påverkas. Missnöje och bristande kvali-

tet anses finnas när samarbete och respekt saknas men sjukvårdspersonal anses kunna ge en säkrare 

vårdkvalité som bl.a. gynnar patienter, anhöriga till sjukvårdspersonal och studenter genom att 

skapa en kultur av ömsesidig respekt (Kaplan, Mestel & Feldman, 2010). Stella (2010) beskriver att 

konfliktsituationer kan uppstå i operationssalen då operationsmiljön är fylld med olika personlig-

heter som ger patienten vård på olika sätt. Men med hjälp av effektiv kommunikation kan konflikt-

situationer förebyggas och lösas. Konfliktsituationen ska omfamnas och tas på ett avkopplat sätt. 

Det gör att kommunikation inleds. 

 

Utifrån denna studies resultat kan slutsatser dras om att tydlig och klar kommunikation behövs för 

att nya och befintliga rutiner ska kunna följas. I denna studie nämns tydliga och klara rutiner som en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kaplan%2525252525252525252520K%252525252525252525255BAuthor%252525252525252525255D&cauthor=true&cauthor_uid=20362215
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kaplan%2525252525252525252520K%252525252525252525255BAuthor%252525252525252525255D&cauthor=true&cauthor_uid=20362215
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=feldman%2525252525252525252520dl%252525252525252525255bauthor%252525252525252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=20362215
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viktig del för upprätthållandet av följsamhet. Operationssjuksköterskor berättade att när ny kunskap 

och nya rutiner implementerades kunde en osäkerhet råda under en tid då den information som var 

given inte alltid var tydlig. Det beskrevs som en problematisk situation som kunde resultera i att op-

erationssjuksköterskor inte gjorde lika och att det bildades en osäkerhet i arbetsgruppen och teamet. 

Det framkom också en större önskan att lyfta hygien som ämne på arbetsplatsen och förenkla sättet 

att diskutera detta på. För att komma till rätta med dessa problem med både otydligheten i rutiner 

och teamet beskriver flera författare varför förbättrad kommunikation behövs och vad det leder till. 

Moss, Xiao och Zubaidah (2001) skriver att något av operationssjuksköterskors viktigaste uppgifter 

är kommunikation och samordning i operationssalen och att ingen teknisk utrustning för att för-

bättra samordningen i operationssalen kan införas utan att först förstå operationssjuksköterskans 

roll. Leonard et al. (2004) bekräftar i sin studie behovet av effektivt lagarbete och kommunikation 

för att förhindra oavsiktliga misstag från att ge följdskador. Kommunikation och teamarbete anses 

fundamentalt för säker patientvård då ofullständig kommunikation är en mycket vanlig orsak till 

oavsiktlig patientskada. 

 

I denna studie berättar operationssjuksköterskor om vikten och behovet av olika typer av förbätt-

ringsarbete. I denna studie beskrevs däremot osäkerhet gällande antalet infektioner postoperativt 

och samtidigt ett behov om en utökad uppföljning. Operationssjuksköterskorna berättade också om 

saknad av återkoppling på effekten av sitt arbete, de vill veta vad som händer när rutiner införs och 

vad det egentligen leder till, vilket kan anses vara fullt förståeligt och nödvändigt för ökad patient-

säkerhet. Att veta vad som händer när rutiner införs och vad de leder till borde kunna vara stående 

punkter som utvärderas efter förändringar på avdelningen. Betydelsen av förbättringsarbete och 

saknad av uppföljning och återkoppling är också något som nämns i flera studier (Rassool, 2006; 

Strandberg, 2011; Squires, Hutchinson, Boström, O'Rourke, Cobban & Estabrooks, 2011; Tinkham, 

2013; Wallin, Gustavsson, Ehrenberg & Rudman, 2012). Strandberg (2011) skriver att det är viktigt 

att mäta forskningsanvändningen men också att undersöka och följa upp patientresultat av tilläm-

pade forskningsbaserade metoder eller riktlinjer. Med kännedom om dessa två kan sedan en upp-

fattning mellan åtgärder och deras resultat skaffas. Något som Squires et al. (2011) också bekräftar. 

De uttrycker i enlighet med resultatet också ett behov av studier som undersöker sjuksköterskors 

användning av forskning och dess inverkan på patientvård. Bristen på denna typ av studier; som be-

dömer vilken effekt forskning på olika nivåer har på behandlingsresultat beskrevs som oroande 

(Squires et al., 2011). 
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Operationssjuksköterskor berättar i denna studie om hur synen på förändring av arbetssättet ser ut 

och beskrev att motsträvighet till förändring fanns i personalgruppen. Att personal inte ställer sig 

positiv till förändringar skulle utifrån denna studie kunna innebära ett hinder för användning av 

forskning, något som skulle kunna innebära att uppsatta rutiner inte ses över utan fortsätter att gälla 

trots att omvårdnadsforskningen går framåt. Operationssjuksköterskorna i denna studie berättade 

också att det nya kollegor lär sig från skolan skiljer sig för mycket åt jämfört med verkligheten. 

Detta skulle kunna vara ett tecken på att operationsavdelningar inte följer forskningsutvecklingen 

på ett optimalt sätt.  Omvårdnadskunskapshinder i den kliniska vården beskrivs av Rassool (2006) 

som ofullständig kännedom om omvårdnadsforskning och bristande förmåga att förstå forsknings-

rapporter. Det skapade en negativ attityd bland sjuksköterskor till att använda omvårdnadsforskning 

i sin kliniska utövning. Forskningen kunde gå från den akademiska världen till den praktiserande 

sjuksköterskan men kunde inte göra så att sjuksköterskan använde den.  

 

I denna studie berättar operationssjuksköterskor om vikten av att ha en hygiensjuksköterska på sjuk-

huset och hygienansvarig på avdelningen. De sågs som resurser i förbättringsarbetet då de ansågs 

komma med förslag på förbättringar och deltagarna berättar att det var bra att det fanns någon som 

hade lite större ansvar för att se över ny forskning och förmedla den. Detta skulle kunna förstås som 

att forskning uppskattas mer om den är mer användarvänlig vilket den i denna studie ansågs bli med 

en speciell hygienansvarig på avdelningen. Rassool (2006) fann nämligen att forskning som var mer 

användarvänlig var en av de viktigaste handlingarna för ökad utbredning av forskning i klinisk vård 

och Tinkham (2013) såg att förståelsen av värdet på forskning och evidesbaserad omvårdnad var en 

färdighet som sjuksköterskor behövde för att kunna ge kvalitetssäkrad patientvård. Denna tydliga 

vilja att använda och söka ny kunskap som kan ses i denna studies resultat borde alltså tas tillvara 

på ett bättre sätt att verksamhet och chefer.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes med syfte att beskriva operationssjuksköterskors handlande och erfaren-

heter gällande följsamhet till hygienrutiner från uppdukning till såromläggning vid operation. Då 

syftet var riktat till att beskriva handlande och erfarenheter valdes en kvalitativ ansats. Detta lämpar 

sig väl då den kvalitativa forskningen handlar om att förstå fenomen som en helhet. Gemensamt för 

all kvalitativ forskning är viljan att nå kunskap med fokus på det som sägs och interaktioner mellan 

människor (jfr. Holloway & Wheeler, 2006, s.10; Polit & Beck, 2008, s. 219). För att säkerställa 



 

23 

tillförlitlighet i studien har de fyra kriterierna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och över-

förberhet genomsyrat arbetet genom forskningsprocessens samtliga delar vilket även beskrivs av 

Holloway och Wheeler (2006, s. 250-264) samt Polit och Beck (2008, s. 195-196, 536-555). Data 

har insamlats via kvalitativa intervjuer och icke deltagande observationer. Dessa två datain-

samlingsmetoder har använts för att skapa en större förståelse för fenomenet; sjuksköterskors hand-

lande och resonamang gällande följsamheten till hygienrutiner. Studien anses således ha gynnats av 

denna metod då de hjälpt till att svara mot syftet på ett tydligt sätt samtidigt som en större 

trovärdighet har skapats. Holloway och Wheeler (2006, s. 256) samt Polit och Beck (2008, s. 543, 

196) menar att användandet av datainsamlingsmetoder på detta sätt kan öka trovärdigheten i en stu-

die då det kan ge en mer autentisk och komplex bild av ett fenomen. 

 

För att öka validiteten har författarna haft tillgång till originaldata i dataanalysens alla steg. Resulta-

tet redovisades också med citat från deltagare för att visa dess trovärdighet och relevans till den 

skrivna texten (jfr. Downe-Wamboldt, 1992). Denna studiens pålitlighet och stabilitet över tid 

stärks genom att ha en väl beskriven metod som gör att studien kan upprepas av utomstående fors-

kare. I bilagor finns informationsbrev, svarstalong samt intervju och observationsguide för att ste-

gen ska kunna följas och återskapas. Detta kan öka både trovärdighet och pålitlighet. Dataanalysens 

alla steg finns inte beskrivna annat än i löpande text vilket kan ses som en svaghet då det inte går att 

utesluta att tolkning skett eller nyanser gått förlorade. Risk för tolkning har dock varit en medveten-

het hos författarna under alla steg i dataanalysprocessen. Analysen har genomförts både enskilt på 

delar av datan och sedan tillsammans på all data. Stegen i dataanalysprocessen har diskuterats mel-

lan författarna, med utomstående personer och handledare för att försöka undvika tolkningar i möj-

ligaste mån. Holloway och Wheeler (2006, s.259) samt Polit och Beck (2008, s.539) menar att stu-

dien har större pålitlighet om resultatet skulle bli liknande i liknande sammanhang, grupper och 

kontext men av andra författare. Objektivitet har varit målet genom denna studie. Den manifesta in-

nehållsanalys som genomförts syftar till att undvika tolkningar varvid detta hela tiden varit målet 

för ökad bekräftelsebarhet (jfr. Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Denna studie har utförts på två sjukhus med totalt sex intervjuer och tretton observationer, dess 

överförbarhet kan anses bristande med tanke på detta begränsade urval. Däremot kan de utskrivna 

citaten från deltagare i studien anses öka överförbarheten. Polit och Beck (2008, s. 202, 539) menar 

att överförbarhet kan säkras med en tydlig och djup beskrivning av kontexten och deltagarna i stu-

dien men också att citat kan påverka detta positivt (Polit & Beck, 2008, s.550). Urvalet i studien är 
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inte representativt för en hel population utan är ändamålsenligt vilket också var syftet. Detta för att 

kunna rekrytera de deltagare som bäst hjälper till att svara på uppställd forskningsfråga. Det viktig-

aste är att urvalet passar studiens syfte och hjälper till att förstå problematiken som undersöks. An-

talet deltagare i studien är beroende av flertalet faktorer; syftet, resurser, tidsramar och antal fors-

kare. Ett mindre antal deltagare behöver inte innebära att resultatet är mindre viktigt eller har sämre 

kvalitet då det inom kvalitativ forskning vanligen inte syftar till att generalisera resultat (jfr. Hollo-

way & Wheeler, 2006, s.127-129).  

 

Fel i en studie är alltid en reell möjlighet men har på ovanstående sätt försökt undvikas. Bias som 

alltid kan uppstå i studier och som är viktigt att ha i åtanke som författare är det faktum att delta-

garna kan ha framställt sig själv i bästa dager vid intervjuerna och observationerna. Detta har för-

sökt undvikas specifikt under observationerna genom att inte berätta exakt vad som observerades 

utifrån observationsguiden (jfr. Polit & Beck, 2008, s.259). Däremot har syftet med studien fram-

gått för deltagarna. Observationerna är gjorda som “icke deltagande” däremot är det svårt att be-

finna sig i en miljö utan att på något sätt påverka personerna i den eller själv påverkas av den som 

forskare. Författarna har mer eller mindre utgått från att deltagare under observationerna betett sig 

annorlunda än de brukar en vanlig arbetsdag just på grund av att observationer utförts.  Denna risk 

att påverka och påveras av det som studeras bekräftas även av Holloway och Wheeler som något 

som måste beaktas som möjlig felkälla (2006, s.102) Polit och Beck (2008, s.370, 438) skriver 

också om dessa möjligheter till fel.  

 

En viss förförståelse för operationssjukvården dess miljö och för verksamheten fanns inför denna 

studie. Området hade studerats via aktuell teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning vilket kan 

haft betydelse under observationerna. Tolkningar och antaganden har dock i sådant fall skett omed-

vetet då syftet var att nedteckna allt enligt observationsguiden och så objektivt som möjligt. Förför-

ståelse för erfarenheterna hos deltagarna i intervjun anses inte funnits innan studien utan frågor 

ställdes med syfte att låta operationssjuksköterskorna själva berätta så fritt som möjligt utifrån egna 

ord. Att helt kunna friskriva sig ifrån förförståelsens inverkan på en studie är dock svårt. Polit och 

Beck (2008, s.370) påpekar detta speciellt vid observationer. Att vara medveten om dessa möjliga 

fel och reflektera över dem samt sin egen roll och inverkan som forskare har varit ett sätt för förfat-

tarna att försöka undvika bias eller ta med detta i bedömningen av resultatet.  
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Konklusion och implikationer  

Operationssjuksköterskors handlande och erfarenheter kring följsamhet till hygienrutiner från upp-

dukning till såromläggning vid operation visar att de syftar till att upprätthålla och följa hygienruti-

ner genom att ta ett övergripande ansvar för hygienen på operationssalen. De vill och försöker an-

vända sin specialistkunskap på olika sätt för att skydda patienten och förebygga postoperativa in-

fektioner men stöter här på problem i olika former. Både inom teamet i form av okunskap och atti-

tyder samt inom verksamheten i form av otydliga rutiner och bristande uppföljning. Dessa problem 

försvårar följsamheten och kan i förlängningen hota patientsäkerheten. Det goda teamarbetet med 

samarbete och respekt är istället viktigt för god följsamhet, precis som fortsatt utveckling och ut-

bildning. Att belysa detta kan bidra till lösningar som förbättrar operationssjuksköterskors yrkesutö-

vande och vårdkvalitén för patienter. Att se över befintliga rutiner och öka tydligheten, erbjuda 

tvärprofessionella diskussionsforum och sätta av tid för utvecklingsarbete och uppföljning är några 

exempel på tillämpningar som skulle kunna vara av klinisk betydelse. Studier (Kim, Jeffe, Evanoff, 

Mutha, Freeman & Fraser, 2001; Sjögren & Eriksson, 2010; van Tiel, Elenbaas, Voskuilen, Verheg-

gend, Mochtar & Stobberingha, 2006) har visat att utbildning och interventioner inriktade på bete-

endeförändringar hos personalen kan öka följsamheten.  Whitby, Sax, Pessoa-Silva, Larson, Seto, 

McLaws, Donaldson, Allegranzi och Pittet (2007) påpekar däremot att det krävs ett större engage-

mang från ledningshåll och systemförändringar för att komma tillrätta med följsamhetsproblemen. 

Utifrån denna studie kan slutsatser dras att implementering av ny forskning på operationssalen leder 

till förbättring men att det framför allt behöver ske en förändring kring uppföljningen och utvärde-

ring av ny insatta rutiner. På så sätt skulle operationssjuksköterskors förutsättning för evidensbase-

rad omvårdnad optimeras. För att komma tillrätta med dessa problem föreslår Svensk sjuksköters-

keförening (2013) att med hjälp av avsatt tid, utbildning, handledning och utrustning så kan ansva-

rige arbetsgivare inom vård och omsorg se till att implementering införs och används. Huvudaan-

svariga sjuksköterskor, chefer och andra vårdledare har alltså ett ansvar vid implementering av 

forskningsresultat i klinisk praxis. Detta beskrivs även i en studie av Kajermo, Undén, Gardulf , 

Eriksson, Orton, Arnetz och Nordström (2008). Det anses också vara viktigt att de skapar strategier 

för att stödja sjuksköterskors utveckling och möjlighet för implementering av forskningsresultat i 

klinisk verksamhet. Det beskrivs genomföras med hjälp av att skapa tydliga och realistiska mål för 

arbetsplatsen inklusive krav på evidensbaserad omvårdnad. Arbetsledare bör ta tillvara på operat-

ionssjuksköterskors intresse av exempelvis infektionsstatistik och möjliggöra så att uppföljning på 
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arbetet kan utvärderas och förbättras. Wallin et al. (2012) såg nämligen att sjuksköterskors använd-

ning av forskning ökade under de fem första arbetsåren och Rassool (2006) fann att forskning som 

tas fram av sjuksköterskor bidrog till ökad vårdkvalitet i den kliniska vården, och att ny kunskapen 

erhölls men såg ett problem att spridningen av den nya kunskapen var låg.  

 

Det finns fortsättningsvis stort behov av ytterligare forskning inom området. Hur följsamheten till 

hygienrutiner upprätthålls på operationssalen trots hinder och problem samt hur operationssjukskö-

terskan kan handla och resonera för en förändring behöver studeras, förslagsvis genom intervent-

ionsstudier. Det behövs även fler kvalitativa studier som fokuserar på operationssjuksköterskors re-

sonemang och upplevelse kring yrkesroll och ansvar. 
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Bilaga 1 

 
 

Luleå tekniska universitet     Till enhetschef vid operationsavdelning 

Institutionen för hälsovetenskap      

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan om genomförande av observationsstudie och förmedlande av deltagande till intervju 

 

Denna studie har till syfte att beskriva operationssjuksköterskors handlande och erfarenhet kring följsamheten till 

hygienrutiner från uppdukning till omläggning vid operation. Det är sedan länge känt att hygien har stor betydelse 

för förebyggandet av postoperativa infektioner och att det i sin tur påverkar både patient och samhälle på flera 

nivåer. 

 
Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att genomföra observationer vid din enhet under 6-8 

allmänkirurgiska ingrepp. Vi hoppas också att du kan vara oss behjälplig med att vidareförmedla en förfrågan till 

operationssjuksköterskor om deltagande i en intervju. Vi behöver hjälp att rekrytera 4-5 deltagare från er 

avdelning för detta. Deltagarna ska vara specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård sedan minst 1 år 

tillbaka. 

 

Vår förhoppning är att du som enhetschef kan informera om vår observationsstudie på din arbetsplats och att 

uppmana de som vill delta i intervjun att ta ett kuvert. I kuvertet finns information om studien samt svarstalong 

med ett förfrankerat svarsbrev adresserat till oss. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

att några skäl behöver anges. Vi har för avsikt att genomföra intervjun i anslutning till eller under deltagarnas 

arbetspass. Intervjun beräknas ta ca 30-45 min. Resultatet kommer att sammanställas i en skriftlig rapport och 

kommer finnas tillgänglig på LTU:s hemsida www.ltu.se. 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

 

Med vänlig hälsning 

Sofie Mellberg     Belén Eriksson   Handledare Malin Olsson 

Leg. Sjuksköterska/   Leg. Sjuksköterska/   Leg. Sjuksköterska 

operationssjuksköterskestudent  operationssjuksköterskestudent  Universitetslektor i omvårdnad 

Tel.      Tel.    Institutionen för hälsovetenskap 

sofwal-8@student.ltu.se   marerq-3@student.ltu.se  Luleå tekniska universitet. 

         Tel. 0920-49 10 00 vx, 
         malin.olsson@ltu.se 
 

 

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid……………………………………… samt 

att verksamheten tar ansvar över personalen och dess deltagande i studien. 

 

Namn: ………………………………………. 

 

Befattning: ………………………………………… 

 

Underskrift: ………………………………………...  

mailto:malin.olsson@ltu.se
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 Bilaga 2  

 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervju 

 

Aktuell studie har till syfte att beskriva operationssjuksköterskors handlande och erfarenheter kring följsamhet till 

hygienrutiner från uppdukning till såromläggning vid operation. Det är sedan länge känt att hygien har stor 

betydelse för förebyggandet av postoperativa infektioner och att det i sin tur påverkar både patient och samhälle 

på flera nivåer. Vi är intresserade av hur operationssjuksköterskan arbetar med hygienrutiner och ser på den här 

delen av sitt arbete. 

 

Ditt deltagande i denna studie innebär att du får chansen att under en intervju med en av författarna delge dina 

uppfattningar och tankar gällande ditt hygienansvar som operationssjuksköterska. Intervjun, beräknas ta ca 30 min 

och det är frivilligt att delta i studien. 

 

Vi som gör studien heter Belén och Sofie och detta är vårt examensarbete och magisteruppsats som ingår i den 

specialistutbildning med inriktning mot operationssjukvård som vi studerar vid Luleå tekniska universitet. 

 

Sofie Mellberg    Belén Eriksson   Handledare Malin Olsson 

Leg. Sjuksköterska/   Leg. Sjuksköterska/   Leg. Sjuksköterska 

operationssjuksköterskestudent  operationssjuksköterskestudent  Universitetslektor i omvårdnad 

Tel.     Tel.    Institutionen för hälsovetenskap 

sofwal-8@student.ltu.se   marerq-3@student.ltu.se  Luleå tekniska universitet. 

         Tel. 0920-49 10 00 vx, 

         malin.olsson@ltu.se 
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Bilaga 3 

          
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

Svarstalong 

 
 

Till dig som har 1 års erfarenhet som specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård och vill delta 

i en studie vars syfte är att beskriva operationssjuksköterskors handlande och erfarenheter kring följsamhet till 

hygienrutiner från uppdukning till såromläggning vid operation. 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte. Jag är också medveten om att jag kan avbryta 

mitt deltagande när som helst under studien utan att uppge någon orsak. 

 

 
 

Jag vill gärna ha mer information om studien:  
 

 

Jag vill gärna delta i studien:     
 

 
 

Namn: 

Telefonnummer: 

E-post: 
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Bilaga 4 

Intervjuguide angående operationssjuksköterskans handlande och erfarenheter kring följsamhet 

till hygienrutiner; från uppdukning till såromläggning vid operation 

 ______________________________________________________________________________ 

Operationssjuksköterskan 

 

Berätta om: 

Operationssjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter 

 

Hygienrutiner som ansvarsområde 

 

Ansvaret för att hygienrutiner följs 

 

 

Teamet: 

Vad betyder teamarbete för följsamhet till hygienrutiner? 

 

Vad fungerar bra/mindre bra/ svårigheter? 

 

Hur ser kommunikationen i teamet ut i relation till hygienrutiner? 

 

 

Ny kunskap och utveckling 

Hur får ni tillgång till aktuella riktlinjer?  

 

Hur används dessa och hur förankras de i arbetet? 

 

Hur arbetar ni för att implementera ny kunskap? (Finns det svårigheter?) 

 

 

Problem och hinder för följsamheten till hygienrutiner 

Vilka svårigheter och hinder finns det för att följa hygienrutiner? 

 

Vad ser ni som betydelsefullt för att minska hinder? 

 

 

Faktorer som underlättar följsamheten till hygienrutiner 

Vad underlättar arbetet att följa hygienrutiner? 

 

Finns behov av att utveckla uppföljningen av de hygienrutiner som finns? 
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 Bilaga 5 

Observationsguide angående handlande och erfarenheter kring följsamhet till hygienrutiner; 

från uppdukning till såromläggning vid operation 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

1. Iordningställande av sterila instrument 

 

2. Handhavande av material och instrumentbordet 

 

3. Miljöfaktorer som kan påverka renheten i salen 

 

4. Operationssjuksköterskans förhållningssätt i salen 

 

5. Operationssjuksköterskans förhållningssätt till övriga personer i salen  

 

6. Drapering och tvätt inför incision 

 

7. Upprätthållande av sterilitet på sal 

 

8. Såromläggning 

 

 


