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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Komplikationer i kirurgisk vård har varit huvudorsaken till vårdskador och dödsfall i 

hela världen. WHO:s strävan efter att minska antalet komplikationer i anslutning till kirurgi ledde år

2008 fram till utvecklingen av checklistan för säker kirurgi. Målet med checklistan är att stärka 

redan inarbetade säkerhetsrutiner och bidra till bättre samarbete och kommunikation mellan 

yrkesgrupperna inom vården. Forskning visar att följsamheten till WHO:s checklista är bristfällig 

vilket kan påverka patientsäkerheten.

Syfte: Att studera i vilken utsträckning operationssjuksköterskan medverkar i användandet av 

WHO:s checklista.

Metod: Observationsstudie genomfördes med en deskriptiv design och kvantitativ ansats. 24 

observationer genomfördes med hjälp av ett observationsprotokoll på två operationsenheter på ett 

sjukhus i Mellansverige.

Resultat: Timeout initierades i stor utsträckning men följsamheten till alla punkterna i Timeout var 

betydligt lägre. Bekräftelse av namn och roll, patient ID, planerad operation och antibiotikaprofylax

är de punkter som tas upp i störst omfattning. Operationssjuksköterskan ansvarsområden i Timeout, 

framför allt sterilitet och positionering av patienten berördes i liten grad. Under Förberedelse 

hälsade majoriteten av operationssjuksköterskor på patienten på operationssalen och alla utförde 

hudkontroll. En operationssjuksköterska frågade patienten om allergi/överkänslighet. I Avslutning 

deltog operationssjuksköterskan i liten utsträckning.

Slutsats: Studien visade att det är stora skillnader på följsamheten till de olika delmomenten i 

WHO:s checklista. Operationssjuksköterskan kan öka sin medverkan i checklistan genom att vara 

mer delaktig i kommunikationen inom operationsteamet och härigenom tydligare visa sitt ansvar i 

den perioperativa omvårdnaden. Omprövade rutiner och kontinuerlig uppföljning kan behövas för 

ökad följsamhet av checklistan.

Nyckelord: WHO:s checklista, kommunikation, teamarbete, operationssjuksköterska, 

patientsäkerhet, omvårdnad



ABSTRACT

Background: Surgical complications has been the main cause of medical injuries and deaths 

worldwide. In 2008 WHO developed the checklist for safe surgery to reduce the number of surgical 

complications. The objective of the checklist is to strengthen already established safety routines and

contribute to better cooperation and communication. Research shows that compliance to the 

checklist is deficient, which can affect patient safety. 

Aim: The aim was to study the extent to which theatre nurses participate in the use of the checklist. 

Method: Observational study was conducted with a descriptive design and quantitative approach. 

24 observations were carried out with aid of an observation protocol of two surgical units at a 

hospital in central Sweden. 

Result: The results showed that Timeout initiated widely but compliance to all items was 

considerably lower. Team member introductions, patient ID, planned surgery and antibiotic 

prophylaxis had highest compliance. Theatre nurse responsibilities in Timeout, particularly sterility 

and positioning of the patient had low compliance. During Sign In the majority of theatre nurses 

greeted the patient in the operating room and everyone performed skin control. One theatre nurse 

asked the patient about allergies/intolerance. The theatre nurses participated rarely in Sign Out.

Conclusions: The study showed that there are large differences in compliance between items of the 

checklist. Theatre nurses can increase their participation by being more involved in the surgical 

team communication and thus clearly demonstrate her responsibilities in the perioperative nursing. 

Revisited routines and continuous monitoring may be needed for increased checklist compliance.

Keywords: WHO checklist, communication, teamwork, theatre nurse, patient safety, nursing
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BAKGRUND

Kommunikation och teamarbete

Kirurgisk vård är en viktig del av hälso- och sjukvården i hela världen (WHO, 2009). Ett 

fungerande multiprofessionellt teamarbete i den högteknologiska miljö som en operationssal är 

kräver effektiv kommunikation. Brister i kommunikationen kan riskera patientsäkerheten (Sharp, 

2012; Leonard, Graham & Bonacum, 2004). Joint Commission, en oberoende organisation i USA 

som arbetar med standarder och ackrediteringar i hälso- och sjukvård, analyserade 2455 händelser i 

sjukvården som hade resulterat i komplikationer eller/och dödsfall. Ledande orsak till dessa, mer än 

75% av fallen var bristande kommunikation inom eller mellan yrkesgrupper (Leonard et al., 2004).  

Vårdpersonalens utbildningsbakgrund, stress, kön och brist på struktur och standardiserad 

kommunikation kan vara faktorer som försvårar en effektiv kommunikation (Wallin & Thor, 2008).

Personal på operationssalen arbetar ofta som individer, där var och en utför sina specifika uppgifter 

än tillsammans som ett team (Cvetic, 2011). Ett team kännetecknas av en grupp människor som 

genom att samordna sina olika insatser arbetar tillsammans för gemensamt mål. Teamarbetet är 

välfungerande när samarbete inom teamet ger positiva och tydliga resultat där hela teamets 

medlemmar är med och påverkar utgången (Sandberg, 2009).

Operationslag tenderar att vara hierarkiska och det kan försvåra kommunikationen mellan 

lagmedlemmar (Makary et al., 2006; Leonard et al., 2004). Hierarkiska strukturer skapar en 

maktobalans som motverkar en effektiv kommunikation eftersom det kan hindra folk att våga tala ut

(Cvetic, 2011). Det är viktigt att skapa en arbetsmiljö som känns trygg för alla teammedlemmar så 

att de har mod att framföra synpunkter och påpeka säkerhetsproblem så fort dessa uppstår (Leonard 

et al., 2004). Att sjuksköterskan vågar göra sin röst hörd är en viktig säkerhetsaspekt i 

operationssalen (Makary et al. 2006). Makary et al. (2006) och Mills et al. (2008) har noterat i sina 

studier att läkare och sjuksköterskor har olika syn på sitt samarbete. Båda studierna visar att läkare 

värderade sitt samarbete med sjuksköterskor högre än sjuksköterskorna själva gjorde (Makary et al.,

2008; Mills, Neily & Dunn, 2008). Sjuksköterskor upplever svårigheter med att våga tala ut och 

önskar att få vara mer delaktiga i beslutsfattandet. Sjuksköterskors uppfattning om gott samarbete 

handlar om att få sina synpunkter respekterade medan läkare ofta ser gott samarbete i 

sjuksköterskors förmåga att förutse deras behov och kunna följa instruktioner (Makary et al., 2006).
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I en intervjustudie av Lingard och medarbetare (2004) diskuteras att sjuksköterskan och kirurgen 

har skilda uppfattningar om sjuksköterskans roll och att detta är en källa till spänningar mellan 

dessa yrkeskategorier. Sjuksköterskor ser sig som patientens advokat och partner, någon som 

representerar och skyddar patienten. Men huvudsakligen beskriver de sin egen roll som passiv och 

en ”publik” för andras kommunikation. Kirurgen däremot ser sjuksköterskan som lagledare i 

operationssalen vilket kontrasterar mot sjuksköterskan egen uppfattning om sin roll (Lingard, 

Garwood & Poenaru, 2004). Tydliga roller i ett team och strukturerad kommunikation ökar 

förutsättningarna för att en säker vård bedrivs även i stressade situationer. Inom hälso- och 

sjukvården används olika typer av checklistor som verktyg för systematiserad kommunikation 

(Sharp, 2012). Ett exempel på en sådan checklista är WHO:s checklista för säker kirurgi (WHO, 

2009).

WHO:s checklista

År 2008 publicerade Socialstyrelsen en undersökning av förekomster av vårdskador inom somatisk 

slutenvård. Där framkom att 62,1% av vårdskador patienter ådragit sig under sjukhusvistelsen 

uppstod inom de kirurgiska verksamhetsområdena. De vanligaste orsakerna till vårdskador var olika

typer av brister, inberäknat hygieniska, vid genomförandet av operativa och invasiva åtgärder. 

Dessa medför stort mänskligt lidande för patienter och deras anhöriga samt kräver en betydlig del 

av vårdens resurser (Socialstyrelsen, 2008).

Patientsäkerheten är högsta prioriteten vid alla kirurgiska ingrepp (Takala et al., 2011). 

Komplikationer i kirurgisk vård har varit huvudorsaken till vårdskador och dödsfall i hela världen.  

Världshälsoorganisationens (WHO) strävan efter att minska antalet dödsfall i anslutning till kirurgi 

ledde år 2008 fram till utvecklingen av checklistan för säker kirurgi. Checklistans syfte är att vara 

ett minnesstöd för att hjälpa operationslaget att konsekvent tillämpa de säkerhetsåtgärder som 

behövs för att operationen ska utföras säkert och med lyckat resultat (Patientförsäkringen, 2014; 

WHO, 2009). Enligt Semel et al. (2010) kan en checklista för säker kirurgi bespara samhället 

ekonomiskt och ge en bättre kvalitet på omvårdnaden för patienter inom operationssjukvård (Semel 

et al, 2010).

WHO:s checklista för säkerhet vid operationer (Bilaga 1) delar operationsprocessen i tre faser: före 

inledning av anestesi (Förberedelse), perioden efter anestesin inletts men före operationsstart 

(Timeout) och perioden under eller direkt efter operationens avslut men innan patienten flyttas från 
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operationssalen (Avslutning). I Förberedelsen tar anestesipersonalen emot patienten. Här 

kontrolleras patientens identitet och samtycke till operation, korrekt märkning av operationsområdet

och kända allergier samt eventuella risker lyfts fram. I Timeout ska alla medlemmar i 

operationslaget presentera sig med namn och roll, patientens identitet bekräftas igen och kirurgen 

informerar om vilket ingrepp som ska genomföras och viktiga faktorer om operationen. 

Operationssjuksköterskan ska bekräfta sterilitet, korrekt positionering av patienten och eventuella 

problem med aktuell utrustning. Administrering av antibiotika bekräftas före operationens start. I 

Avslutningen bekräftar operationslaget vilket ingrepp som har utförts och går genom viktiga 

punkter för det postoperativa omhändertagandet. Operationssjuksköterskan bekräftar att antal 

instrument, dukar och nålar stämmer och ansvarar för korrekt märkning och hantering av eventuella

preparat. I varje fas ska respektive personal i teamet bekräfta muntligt att de har utfört sina 

arbetsuppgifter innan arbetet fortsätter. Målet med checklistan är att stärka redan inarbetade 

säkerhetsrutiner som behövs för en riskfri operation och bidra till bättre samarbete och 

kommunikation mellan yrkesgrupperna inom vården (Patientförsäkringen, 2014; WHO, 2009).

Flera studier visar att sjuksköterskor jämfört med kirurger var mer nöjda med checklistans positiva 

effekter på säkerheten, teamarbetet och framför allt gällande kommunikationen mellan olika 

yrkesgrupper (Norton et al. 2014; O'Connor, Reddin, O'Sullivan, O'Duffy & Keogh, 2013; Takala et

al., 2011). Forskning visar att följsamheten till WHO:s checklista är bristfällig vilket kan påverka 

patientsäkerheten. Timeout utförs inte alltid som en teamaktivitet, till exempel att all berörd 

personal på operationssalen inte är delaktig, Timeout skyndas igenom utan att egentligen lyssna på 

vad som sägs eller att det förekommer andra aktiviteter som exempelvis förberedelser parallellt med

Timeout (O'Connor, Reddin, O'Sullivan, O'Duffy & Keogh, 2013; Papaconstantinou, Jo, Reznik, 

Smythe & Wehbe-Janek, 2013; Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman & Larsson, 2013; Vats et 

al., 2013). 

Studier visar att de punkter på checklistan som har störst följsamhet är kontroll av patient ID, typ av

ingrepp och antibiotikaprofylax (Rydenfält et al., 2013; Nilsson, Lindberget, Gupta & Vegfors, 

2010). Den punkten som följs sämst är där operationssjuksköterskan bekräftar sin del i de 

preoperativa förberedelserna (Rydenfält et al., 2013). En studie av Pickering et al. (2013) visar att 

Timeout initieras ofta (87,4 %), men att personalens delaktighet i detta moments olika delar är 

bristfälliga. Avslutning initieras enbart i 8,8% av alla operationer (Pickering et al., 2013). Van Klei 

et al. (2012) har kommit fram till att efter implementeringen av WHO:s checklista för säker kirurgi 

3



sjönk antalet postoperativa dödsfall från 3,13% till 2,85%. Dock är minskade dödsfall starkt 

associerade med fullständig följsamhet till checklistan: dödligheten är signifikant lägre bland 

patienter där checklistans alla punkter berörs, medan vid delvis eller icke-utförd checklista förblir 

dödsantalet oförändrat (Van Klei et al., 2012).

Teoretisk referensram

Operationssjuksköterskans yrkesroll kännetecknas av perioperativ omvårdnad i en avancerad 

vårdmiljö där patienten ska känna sig trygg och må bra vid sin operation (Dåvoy, Eide & Hansen, 

2012). Operationssjuksköterskan har en vviktig roll i att delge verksamheten av sin 

specialistkunskap och bedriva förbättringsarbete och kvalitetsutveckling inom omvårdnad 

(Hommel, Idvall & Andersson, 2013). Operationssjuksköterskan är ansvarig för patientens 

omvårdnad under hela den perioperativa processen och det förutsätter att hon har de specifika 

kunskaper som detta arbete kräver (Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). I samband med perioperativa omvårdnadsåtgärder ska 

operationssjuksköterskan tillsammans med övriga i operationslaget bevara och skydda patientens 

autonomi, värdighet och mänskliga rättigheter. 

Under operationen, när patienten är sövd och därmed inte själv kan tillgodose sina grundläggande 

behov har operationssjuksköterskan en skyldighet att avgöra vad som är bäst för patienten. En 

vårdteori som lämpar sig för den perioperativa vården är Virginia Hendersons omvårdnadsteori. 

Henderson beskriver fjorton komponenter som ingår i allmän omvårdnad. Bland dessa hittar vi, 

hjälpa patienten inta och upprätthålla en lämplig kroppsställning, skydda patienten mot skador och 

faror från omgivningen, skydda patientens hud och upprätthålla normal kroppstemperatur 

(Henderson, 2003). Dessa uppgifter ingår i operationssjuksköterskas omvårdnadsåtgärder där hon 

ansvarar för att patientens kropp vilar skönt och säkert på operationsbordet och genom hennes 

ansvar för hygien och aseptik skydda patienten mot bakterier och infektioner.

Operationssjuksköterskan förebygger uppkomsten av vårdrelaterade skador genom att skydda 

patientens hud och bevara patientens normala kroppstemperatur (Riksföreningen för 

operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011; Lindwall & Post, 2008). Att dessa 

åtgärder vidtagits korrekt ska operationssjuksköterskan bekräfta muntligt för övriga i 

operationsteamet vid Timeout (Patientförsäkringen, 2014; WHO, 2009). Alla i operationsteamet har 

sina uppgifter och alla behövs för att patientens vård ska bli säker och professionell. Henderson 
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betonar samarbetet mellan yrkeskategorierna runt patienten där varje profession har sin unika 

funktion som kompletterar varandra (Henderson, 2003). 

Problemformulering

Efter implementeringen av WHO:s checklista minskade dödsfall och komplikationer inom kirurgisk

vård signifikant- andelen dödsfall minskade från 1,5% till 0,8% internationellt efter införandet av 

checklistan (Haynes et al., 2009). Författarnas erfarenhet från den kliniska verksamheten är att 

operationssjuksköterskans delaktighet i WHO:s checklista är varierande och att hon inte alltid 

medverkar fullt ut. Eftersom operationssjuksköterskan enligt Henderson kan sägas ha ett ansvar att 

skydda patienten från faror och skador från omgivningen kan observationer av hur 

operationssjuksköterskan medverkar under Förberedelse, Timeout och Avslutning vara värdefull 

kunskap för både den professionella utvecklingen och operationssjukvården.

Syfte

Syftet är att studera i vilken utsträckning operationssjuksköterskan medverkar i användandet av 

WHO:s checklista.

Frågeställningar

1. Hur ser följsamheten av Timeout ut med särskilt fokus på operationssjuksköterskan?

2. Hur delaktig är operationssjuksköterskan i WHO:s checklistans tre delar, Förberedelse, Timeout 

och Avslutning?

METOD

Design

Studien var en deltagande observationsstudie. Denna studie genomfördes som prospektiv icke-

experimentell studie med en deskriptiv design och kvantitativ ansats. Deltagande observation var 

lämplig för denna studie för att denna metod fångar handlingar i en specifik grupp i ett naturligt 

sammanhang i samma stund som de inträffar (Carlson, 2012; Patel & Davidson, 2011).

Urval

24 observationer har genomförts på en allmänkirurgisk och ortopedisk operationsavdelning på ett 

sjukhus i Mellansverige. Operationer som observerades valdes ut med bekvämlighetsurval som 

innebar att alla operationer som uppfyllde inklusionskriterier kunde bli aktuella för att inkluderas i 

studien (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna var operationer som stod på 
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operationsprogrammet de dagar som observationerna genomfördes och beräknades ta upp till fyra 

timmar. Operationer som var längre än fyra timmar exkluderades.

Kontext

Det fanns inte några bestämda rutiner för vem som skulle göra/initiera de olika momenten i WHO:s 

checklista på operationsenheterna där observationerna genomfördes. För att checklistan ska fungera 

bör enligt WHO:s rekommendationer en person utses som ansvarig för att checklistan tillämpas 

inför varje operation och som ska se till att varje steg i checklistan behandlas tillfredställande innan 

operationsteamet kan fortsätta med nästa fas i operationen (WHO, 2009).

Datainsamlingsmetod

För att kunna studera följsamheten av WHO:s checklista och operationssjuksköterskans medverkan 

i checklistans delmoment genomfördes deltagande observation (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). Ett observationsprotokoll (Bilaga 2) användes för att dokumentera hur WHO:s checklista 

används (Polit & Beck, 2012). Observationsprotokollet utarbetades av författarna utifrån 

kommunikation med kliniskt verksamma operationssjuksköterskor och erfarenheter från klinisk 

verksamhet. Observationsprotokollet utformades i fem delar. Del ett bestod av fyra påståenden om 

moment i Förberedelsen och besvarades med ”ja” eller ”nej”. De fyra påståendena var: 

operationssjuksköterskan hälsar på patienten, operationssjuksköterskan utför hudkontroll 

(hudstatus/markering), operationssjuksköterskan frågar patienten om allergi/överkänslighet och 

hypotermi förebyggs med värmetäcke. Del två bestod av tre moment som besvarade följande frågor:

vem som initierar checklistan i operationsteamet, vem stannar inte upp för Timeout och vem 

bekräftar sitt namn och roll. Del tre bestod av eventuella aktiviteter som operationssjuksköterskan 

utförde parallellt med Timeout: steriltvättade patienten, draperade, plockade/räknade instrument, 

samtalade med undersköterska, klädde på kirurgen och annat.

Del fyra var alla punkter i WHO:s checklista under Timeout (Patientförsäkringen, 2014). Del fem 

var en modifierad version av checklistans Avslutning och besvarades med ”ja” eller ”nej”.

Tillvägagångssätt

För att kunna genomföra studien söktes skriftligt tillstånd från verksamhetschefen. 

Operationsavdelningens verksamhetschef informerades och tillfrågades om genomförandet av 

studien. Informationsbrev (Bilaga 3) om studien skickades ut till berörd personal i samband med 

veckobrevet på den operationsenhet där observationerna genomfördes. Efter genomgång av 

operationsprogrammet på morgonen valdes operationer ut efter tidigare beskrivna urvalskriterier. 
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Observatören gick in i operationssalen tillsammans med operationssjuksköterskan när patienten 

kommit in på operationssal och då började observationen. Observationerna gjordes genom 

iakttagelser under genomförandet av WHO:s checklista och skrevs ned i det avsedda 

observationsprotokollet. För att bedöma reliabiliteten av observationsprotokollet genomfördes en 

interrater bedömning som är en aspekt av tillförlitlighet med fokus på observatörernas bedömningar

och graden av överensstämmelser mellan olika observatörer (Polit & Beck, 2012). Den första 

observationen genomförde observatörerna tillsammans. Detta som en försäkran av att vi som 

observatörer tolkade protokollet och fyllde i det likadant. Det blev inga ändringar i 

observationsprotokollet för att observatörerna uppfattade alla delar i protokollet på samma sätt. De 

resterande observationerna gjorde vi var och en för sig.

En observatör pilottestade protokollet under två operationer på en annan operationsenhet före 

studiens start för att säkra instrumentets validitet och reliabilitet (Kristensson, 2014). 

Forskningsetiska överväganden

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (Svensk författningssamling, Lag 

2003:460) behöver examensarbete på avancerad nivå inte granskas av etisk kommitté. Lagen 

skyddar enskilda människan och respekterar människovärdet genom att garantera informerat 

samtycke och forskning med värdighet för deltagarnas liv, privatliv och hälsa. Observationsstudien 

har utförts med ett objektivt synsätt och observatörerna har bara fokuserat på de aktiviteter som var 

relevanta för studien för att bevara personalens och patientens integritet (SFS 2003:460). Inga 

uppgifter om personliga egenskaper, uppfattningar och handlingar har kunnat härleda till specifika 

personer. Uppgifter som skulle kunna upplevas som känsliga har inte spridits. Den berörda 

personalen informerades om frivilligt deltagande och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan i studien. Deltagarnas integritet skyddades genom att all information som inhämtades 

behandlades konfidentiellt (SFS 2003:460). Under observationsstudien följdes de etiska riktlinjerna 

för sjuksköterskor gällande tystnadsplikt och sekretess (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2015). 

Forskning inom omvårdnad grundas på fyra etiska principer: autonomi, göra gott, icke skada och 

rättvisa (Vetenskapsrådet, 2003). Denna studies etiska princip var att göra gott så att resultatet skulle

kunna vara en grund för framtida arbete gällande patientsäkerhet och 

operationssjuksköterskeprofessionen.

Bearbetning och analys 

På checklistan gjordes beräkningar på Timeout och Avslutning i sin helhet, samt på varje 

delmoment. De delmoment som bekräftades muntligt poängsattes med 1 poäng. Varje Timeout 
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kunde få totalt 14 poäng och varje Avslutning 5 poäng om samtliga delmoment bekräftats. Om 

följsamheten i alla delmoment i Timeout skulle vara 100% skulle det ge maximalt 336 poäng, 

respektive 120 poäng för Avslutning. Poängen på den faktiska följsamheten dividerades med den 

maximala poängen vilket gav en procent på den faktiska följsamheten. Förutom procent redovisades

också medelvärdet, median och standardavvikelsen på den faktiska följsamheten. För varje enskilt 

delmoment i Timeout, Förberedelse och Avslutning beräknades frekvens i antal och procent.

All data i observationsprotokollet låg på nominal skalnivå och har bearbetats och analyserats i SPSS

version 22.0. Det kvantitativa materialet från observationsprotokollen redovisades med deskriptiv 

statistik och resultatet presenterades i tabeller, figurer och löpande text (Polit & Beck, 2012).

RESULTAT

Observationerna gällande följsamheten till WHO:s checklista genomfördes på två 

operationsavdelningar under en vecka. Antal observationer var 24 varav två var pilottest och 

utfördes ett antal veckor innan på en tredje operationsavdelning. 

Operationssjuksköterskans delaktighet i Förberedelse

Under Förberedelsen framkom att hudkontroll utfördes av operationssjuksköterskor vid alla 

observationerna. Majoriteten (79%) av operationssjuksköterskorna hälsade på patienten före 

anestesi. Enbart vid ett tillfälle frågade operationssjuksköterskan patienten om allergi och 

överkänslighet mot tejp och förband. Värmetäcke användes vid drygt hälften av operationerna.  

Beslutet om värmetäcke skulle användas togs av anestesisjuksköterskan eller gemensamt mellan 

anestesi- och operationssjuksköterskan. (Tabell 1).                             

Tabell 1. Följsamhet av momenten i Förberedelse

Moment Antal förekomster (n=24)

Operationssjuksköterskan hälsar på patienten 19 (79%)

Operationssjuksköterskan utför hudkontroll 24 (100%)

Operationssjuksköterskan frågar patienten om allergi 1 (4%)

Hypotermi förebyggs med värmetäcke 14 (58%)
Resultaten i tabellen redovisas i procent som är avrundade till närmaste heltal.

Följsamheten av Timeout med särskilt fokus på operationssjuksköterskan

Kirurgen var den som vid hälften av observationerna tog initiativ till Timeout. 

Operationssjuksköterskan initierade genomförandet av Timeout endast vid tre tillfällen. Vid två 
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observationer initierades ingen Timeout (Figur 1).

 Figur 1: Beskrivning av vilken profession som tar initiativ till Timeout.

 

92% av kirurgerna och 96% av anestesisjuksköterskorna stannade upp vid Timeout medan 

operationssjuksköterskorna gjorde det 33% av fallen (Figur 2). 

Figur 2. Andelen av de olika professionerna som inte stannar upp vid Timeout.
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De yrkeskategorier som närvarade i början av Timeout bekräftade till ≥ 75% sitt namn och roll 

(Figur 3).

Figur 3. Andelen av olika professioner som bekräftar namn och roll i Timeout.

Anestesiläkare närvarade vid Timeout endast vid två observationer varpå den yrkeskategorin inte 

har presenterats i figurer 1, 2 och 3.

Vid 16 tillfällen stannade operationssjuksköterskan inte upp för Timeout. Hälften av gångerna 

klädde hon på kirurgen. Det var inte ovanligt att hon utförde flera aktiviteter under Timeout. 

Varannan gång av tillfällena plockade/räknade hon instrument eller höll på med ”annat” som t.ex. 

iordningställande av medicinteknisk utrustning (Tabell 2).

Tabell 2. Aktiviteter som operationssjuksköterskan utför parallellt med Timeout

Aktiviteter Antal förekomster (n=16)

Draperar 1 (6%)

Plockar/räknar instrument 4 (25%)

Samtalar med undersköterskan 2 (13%)

Klär på kirurgen 8 (50%)

Annat 4 (25%)
Resultaten i tabellen redovisas i procent som är avrundade till närmaste heltal

Timeout initierades vid 92% (22/24) av observationerna. Följsamheten till alla delmoment i Timeout 

var 37%. Ingen operation fick maximala 14 poäng under detta moment. En operation fick 13 poäng 
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och en 12 poäng. Två operationer fick 0 poäng då Timeout inte genomfördes alls. Medianen var 5 

och medelvärdet 5,13 (SD 3,03). De punkter som i störst utsträckning togs upp var patient ID (88%), 

bekräftandet av namn och roll (79%), planerad operation (67%) och antibiotikaprofylax (75%). 

Checklistans punkter som operationssjuksköterskan ska verifiera berördes i liten omfattning. 

Steriliteten bekräftades två gånger av 24 Timeout och huruvida patienten är korrekt upplagd en gång.

Punkten där operationssjuksköterskan bedömer om det finns några problem med utrustning eller 

annat togs upp vid fyra tillfällen (Tabell 3).

Tabell 3.  Följsamhet av WHO:s checklistans punkter under Timeout.

Checklistans punkter Antal förekomster (n=24)

1. Alla i laget bekräftar namn och roll 19 (79%)

2. Anestesiolog/anestesisjuksköterska och 

operationssjuksköterska, operatör bekräftar muntligt

2.1. Patient ID 21 (88%)

2.2. Plats för incision 7 (29%)

2.3. Planerad operation 16 (67%)

3. Anestesipersonalens bedömning

3.1. Finns några patientspecifika eller anestesiologiska 

problem 

15 (63%)

4. Operationssjuksköterskans bedömning

4.1. Har steriliteten bekräftats 2 (8%)

4.2. Finns några problem med utrustning eller annat 4 (17%)

4.3. Är patienten korrekt upplagd 1 (4%)

5. Operatörens bedömning 

5.1. Finns kritiska eller oväntade moment 3 (13%)

5.2. Operationens längd 3 (13%)

5.3. Förväntad blodförlust 3 (13%)

6. Har antibiotikaprofylax givits 18 (75%)

7. Har trombosprofylax givits 2 (8%)

8. Visas nödvändig bildinformation 3 (13%)
Resultaten i tabellen redovisas i procent som är avrundade till närmaste heltal. 

Operationssjuksköterskans delaktighet i Avslutning

Avslutning initierades vid 50% (12/24) av observationerna men följsamhet till alla delmoment i 

Avslutningen var 22%. Medianen var 0,5 och medelvärdet 1,08 (SD 1,53). Under Avslutningen var 
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utfört ingrepp och postoperativa omhändertagandet de punkter som berördes oftast. 

Operationssjuksköterskans verifiering av att antal instrument, nålar och torkar stämmer, gjordes 

mindre än en femtedel av alla observationer. Att preparat är korrekt märkta och eventuella problem 

med utrustningen togs upp mer sällan än en gång på tio.

Tabell 4. Följsamhet av WHO:s checklistans punkter under Avslutning

Muntlig bekräftelse av Antal förekomster (n=24)

Vilket ingrepp som har utförts 7 (29%)

Antal instrument, torkar och nålar stämmer 4 (17%)

Att preparat är korrekt märkta 2 (8%)

Finns problem med utrustningen 2 (8%)

Genomgång av det postoperativa omhändertagandet 11 (46%)
Resultatet i tabellen redovisas i procent som är avrundade till närmaste heltal.

DISKUSSION

Resultatet visade att Timeout initierades till utsträckningen av 92%, men följsamheten till alla 

punkterna i den delen av checklistan var 37%.  Kirurgen tog oftast initiativet till Timeout med 46% 

följd av anestesisjuksköterskan med 29%. Operationssjuksköterskan var den som i största andel inte

stannade upp vid Timeout med 67% av fallen. De punkter som vanligtvis tas upp under Timeout är 

operationslagets bekräftelse av namn och roll (79%), patient ID (88%), planerad operation (67%) 

och antibiotikaprofylax (75%). De delar i Timeout som hör till operationssjuksköterskans 

ansvarsområden, framför allt sterilitet och positionering av patienten berördes 8% respektive 4% av 

alla operationer. 79% av alla operationssjuksköterskorna hälsade på patienten på operationssalen 

och alla utförde hudkontroll före anestesi. En operationssjuksköterska frågade patienten om allergi 

och överkänslighet. I Avslutningen bekräftade 17% av operationssjuksköterskorna muntligt att antal

instrument, torkar och nålar stämde och 8% av operationssjuksköterskorna verifierade att preparat 

var korrekt märkta.

Resultatdiskussion

Resultatet för denna studie visade att initiering till Timeout görs i hög grad (92%) men sällan (37%)

genomförs i sin helhet, det vill säga, att alla delmoment berörs. Detta bekräftas i andra studier där 

skillnaden mellan initiering och fullkomligt genomförd Timeout är stor (Pickering et al. 2013; 

Rydenfält et al, 2013; Van Klei et al., 2012). 
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Kirurgen var den som oftast tog initiativ till Timeout följt av anestesisjuksköterskan. En tänkbar 

förklaring till detta kan vara att det inte finns en skriftlig rutin för vem som ska ansvara för 

initieringen, men att det blivit tradition på operationsenheterna där observationerna gjordes att 

kirurgen tar initiativet. En orsak till det kan vara att Timeout inleds med punkter som är mest 

angeläget för kirurgen och anestesipersonalen. Kirurgen kommer in på salen och behöver veta vem 

som ligger på operationsbordet, patient ID, vilka åtgärder anestesin vidtagit, om patienten fått 

antibiotikaprofylax osv. Detta kan förklara varför kirurgen och anestesisjuksköterskan är de mest 

aktiva under Timeout och att checklistan blir som en dialog dem emellan. I vår studie framkom att 

delmoment med högst följsamhet var bekräftelse av patient ID (88%), planerad operation (67%) och

antibiotikaprofylax (75%), vilket också har bekräftats i flera andra studier (Rydenfält et al., 2013; 

Hannam et al., 2013). 

Föreliggande studie visade på hög följsamhet angående delmomentet namn och roll (75-83%).  

Författarna tror att en vinst med att operationslaget presenterar sig med namn och roll är att det 

skapar ett öppnare arbetsklimat, tillåtande frågor och dialog samt ger en trygghetskänsla när man 

vet vilken funktion och kompetens de på salen har. Att operationslagets teammedlemmar 

presenterar sig för varandra hjälper till att skapa en bättre arbetsmiljö där teamkänslan förstärks och 

medlemmarna vågar tala ut (Takala et al., 2012). I studien av Vats et al. (2010) var sjuksköterskorna

den yrkesgruppen som var mest positiva till att teamet presenterade sig för varandra vilket 

klargjorde varandras roller och gjorde det lättare att förstå varandra. Anledningar till att 

operationslaget inte presenterar sig kan vara att alla på sal redan känner varandra och ytterligare 

presentation under Timeout kan kännas onödigt vilket Rydenfält et al. (2013) bekräftar. I en svensk 

enkätstudie om operationspersonalen inställning till checklistan ansåg nästan hälften av 

respondenterna att det var oviktigt att presentera sig och att det kunde kännas obekvämt och till och 

med pinsamt (Nilsson et al., 2010).

Under våra observationer framgick det att anestesisjuksköterskan och kirurgen oftast stannade upp 

vid Timeout medan operationssjuksköterskan bara stannade upp 33% av alla operationer. Det visade

sig också att operationssjuksköterskan och undersköterskan ofta var upptagna med andra 

arbetsuppgifter under Timeout. Ofta förekom det att Timeout initierades av kirurgen medan 

operationssjuksköterskan klädde på kirurgen. Det var heller inte ovanligt att 

operationssjuksköterskan inte hunnit klart med förberedelserna inför operation som exempelvis 

kontrollräkning av instrument eller iordningställande av medicinteknisk utrustning. Rydenfält et al. 
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(2013) har också observerat att det är vanligt att andra aktiviteter förekommer parallellt med 

Timeout som påklädning och andra förberedelser inför operation (Rydenfält et al., 2013). När 

Timeout skyndas genom innan kollegorna fullgjort sina förberedelser kan man undra om Timeout 

ses som en teamaktivitet eller som en komihåglista. Flera studier visar att momenten i checklistan 

bockas av hastigt snarare än att den används som ett verktyg för informationsutbyte mellan alla 

teammedlemmar (O`Connor et al., 2013; Papaconstantinou et al., 2013; Vats et al., 2013). I Nilsson 

et al. (2010) enkätstudie framgick att det var en signifikant skillnad i åsikter mellan respondenterna:

kirurger och anestesisjuksköterskor tyckte inte att Timeout försåg dem med ytterligare information 

än de redan hade om patienten medan operationssjuksköterskorna däremot upplevde att Timeout 

tillförde ny information (Nilsson et al, 2010). Vi tror att en möjlig orsak till det kan vara att i den 

kliniska verksamheten har anestesisjuksköterskan och kirurgen ofta träffat patienten innan 

operationen. Operationssjuksköterskan däremot kan ha svårigheter att få till ett preoperativt samtal 

innan patienten kommer in på operationssalen på grund av tidsbrist. En möjlighet skulle kunna vara 

ett snabbt samtal mellan patienten och operationssjuksköterskan inne på operationssalen innan 

patienten sövs.

De delmoment i Timeout som ingår i operationssjuksköterskans bedömningsområden berörs i låg 

utsträckning. Att operationssjuksköterskan är mindre aktiv i Timeout kan ses i tidigare forskning 

(Rydenfält et al., 2013). Allra sämst följsamhet har delmomentet där operationssjuksköterskan ska 

bekräfta att patienten är korrekt upplagd. Varför hör detta moment till operationssjuksköterskans 

domän när hon delar ansvaret för korrekt positionering av patienten med de övriga i 

operationslaget? Risken finns att detta moment inte bekräftas av någon muntligt. Dels för att flera 

professioner gemensamt positionerar patienten och det blir som en icke uttalad bekräftelse på att 

denna uppgift är korrekt genomförd. En annan orsak till det kan vara att detta moment tas som 

självklart och därmed inte lika viktigt att bekräfta muntligt. Detta styrks i en studie av Nilsson et al. 

(2009) där delmomentet ”korrekt upplagd patient” inte ansågs lika viktigt som de andra momenten i

checklistan.  Att lägga patienten till rätta på operationsbordet är en viktig omvårdnadsåtgärd för att 

undvika vårdskador till exempel tryck- och nervskador vilket orsakar patienten onödigt lidande. 

Henderson säger att en sjuksköterska måste känna till principerna för kroppens balans, ställning och

stöd för att kunna lägga patientens kropp tillrätta på ett behagligt och säkert sätt. En kompetent 

sjuksköterska måste kunna förhindra uppkomsten av trycksår (Henderson, 2003). 
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I vår studie verifierade operationssjuksköterskan steriliteten i mycket låg utsträckning. Skapandet 

och bevarandet av ett sterilt operationsområde är uppgifter som operationssjuksköterskan ensam 

sköter och ansvarar för. Dessa uppgifter är starkt förknippade med operationssjuksköterskans 

profession och kompetens. En möjlig orsak till varför operationssjuksköterskan inte muntligt 

bekräftar steriliteten under Timeout kan vara att kommunikationen på operationssalen följer ett 

inrotat mönster och att det kan krävas mod för att bryta detta. Om det inte förväntas att 

operationssjuksköterskan ska säga något kan en situation när hon faktiskt tar ton få förhöjd 

uppmärksamhet av övriga i operationsteamet och kan kännas ovant och till och med obekvämt för 

samtliga. Å andra sidan kan efterlysning av en muntlig bekräftelse av steriliteten uppfattas som ett 

ifrågasättande av operationssjuksköterskans kompetens. En annan aspekt av detta kan vara att de 

frågor i Timeout som prioriteras är de som tydligast berör hur patienten faktiskt kan skadas. Om 

steriliteten fallerar äventyras inte patientens liv här och nu men kan leda till allvarliga 

komplikationer i form av postoperativa infektioner. Förutom att skapa onödigt lidande för patienten 

kan postoperativa infektioner förlänga vårdtiden vilket blir kostsamt för både patienten och 

sjukvården. I enlighet med operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning åligger det henne att 

ansvara för en god och patientsäker omvårdnad genom att förebygga smitta samt samverka i team 

på operationssalen och använda WHO:s checklista (Riksföreningen för operationssjukvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Henderson beskriver att sjuksköterskan bör skydda patienten 

mot sjukdomsframkallande mikroorganismer och betonar sjukvårdsteamets komplementära 

funktion i omvårdnaden (Henderson, 2003). 

I Förberedelsen har operationssjuksköterskan möjlighet att möta patienten strax före ingreppet och 

försäkra sig om att operationsområdet är markerat, att huden runt omkring ser bra ut och fråga om 

allergi och överkänslighet. Resultatet i vår studie visade att alla operationssjuksköterskor utförde 

hudkontroll före operationsstart men bara en frågade om allergi/överkänslighet. Hudstatus 

kontrolleras inte minst för att upptäcka eventuella hudskador utan också för att kunna välja 

passande medel för huddesinfektion och lämpligt material för drapering. Det är förvånande att 

operationssjuksköterskan inte frågar patienten om allergi mot exempelvis tejp, häfta och 

draperingsmaterial när hon ändå inspekterar huden. Informationen om eventuell allergi eller 

överkänslighet är mycket viktig och bör därför alltid finnas i patientjournalen, men i verkligheten 

kan journalföringen vara bristfällig eller journalen inte uppdaterad med senaste upplysningar och 

därför är det av ytterst vikt att fråga patienten personligen.
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Resultatet i vår studie visade att Avslutning initierades vid hälften av operationerna medan alla 

punkter i momentet bara gicks igenom vid två operationer. Den låga följsamhet som bekräftas i flera

studier (Hannam et al., 2013; Cullati et al., 2013) kan bero på att Avslutning ska genomföras i slutet 

av ingreppet samtidigt med andra uppgifter som ska slutföras innan patienten vaknar. De punkter i 

checklistans Avslutning som operationssjuksköterskan ska bekräfta, ”att antal instrument, torkar och

nålar stämmer” och ”hur preparat är märkta” hade låg följsamhet. En möjlig orsak till det kan vara 

att kirurgen och anestesisjuksköterskan ofta påbörjar och genomför Avslutningen under tiden 

operationssjuksköterskan är upptagen med exempelvis att lägga förband, avlägsna 

draperingsmaterial och kontrollräkna instrument. Fram till februari 2009 var räkning av instrument, 

torkar och nålar samt bland annat märkning av preparat nationellt reglerat i följande författningar: 

SOSFS 1982:19- föreskrifter om åtgärder mot att materiel oavsiktligt kvarlämnas i samband med 

operation och SOSFS 1989:1- föreskrifter om åtgärder för att förhindra förväxlingar inom hälso- 

och sjukvården (Socialstyrelsen, 2009). Efter upphävandet av dessa föreskrifter blev det upp till den

enskilda verksamheten utarbeta riktlinjer gällande dessa moment. Detta kan ha påverkat hur och i 

vilken utsträckning operationssjuksköterskan bekräftar ”att antal instrument, torkar och nålar 

stämmer” och ”hur preparat är märkta” .

Vår studie visade att i likhet med Timeout så var kirurgen och anestesisjuksköterskan de 

dominerande under Avslutning och de punkter som hade högst följsamhet var ”genomgång av det 

postoperativa omhändertagandet” och ”vilket ingrepp som har utförts”. Vårt resultat kan bekräftas i 

andra studier (Hannam et al., 2013; Cullati et al., 2013; Kasatpibal, Seraratana, Chitreecheur, 

Chotirosniramit, Pakvipas & Junthasopeepun, 2012). Att dessa delmoment har hög följsamhet tror 

vi kan förklaras med att de är mest väsentliga för det postoperativa omhändertagandet. 

Om WHO:s checklista inte följs fullt ut så kan det få konsekvenser som kan utsätta patienten för 

fara. Patientsäkerhet beskrivs enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som ”skydd mot 

vårdskada”. Lagen fastställer i och med detta också samhällets krav på att personalen inom vården 

ska ha rätt kompetens för att skydda patienten mot vårdskador. Vården ska utgå från beprövad 

erfarenhet och vetenskap och framför allt vara säker för patienten (SFS 2010:659). För att kunna 

tillgodose dessa föreskrifter krävs operationssjuksköterskans specifika kompetens när patienten ska 

genomgå sin operation. Etiska koden ska styra professionella operationssjuksköterskans handlingar 

inom vården. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att ”Sjuksköterskan delar ansvar med 

samhället för att initiera och främja insatser som tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet sårbara 
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befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov” (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2015). 

Studiens resultat visar dock motsatsen till denna bestämmelse genom att operationssjuksköterskans 

delaktighet i användandet av checklistan hade varierande grad. Enligt kompetensbeskrivning för 

operationssjuksköterska ska operationssjuksköterskan ”ansvara för en god och patientsäker 

perioperativ omvårdnad genom att i teamsamverkan på operationssalen använda WHO:s checklista”

(Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Det kan finnas 

flera orsaker varför operationssjuksköterskan inte tar sitt fulla ansvar genom att muntligt bekräfta 

utförda omvårdnadsåtgärder enligt checklistans rekommendationer. Delmomenten i checklistan som

operationssjuksköterskan ensam ansvarar för, exempelvis sterilitet och räkning av instrument, torkar

och nålar tas som en självklarhet, att allt är ordentligt kontrollerat, inte bara från övriga 

yrkesgrupper i operationsteamet utan förmodligen också från operationssjuksköterskan själv. 

Kanske frågar ingen operationssjuksköterskan om detta på grund av rädslan att såra kollegans 

yrkesstolthet? En orsak kan vara operationssjuksköterskans egen synsätt på sin profession, att 

operationssjuksköterskan ibland kan känna sig underordnade andra kompetenser och i och med det 

inte blir respekterade av sina kollegor, detta har också påvisats i en svensk studie som undersökte 

operationssjuksköterskornas förhållningssätt till sin profession (Blomberg, 2014). I hierarkiska 

förhållanden kan finnas risk att operationssjuksköterskan inte vågar säga emot exempelvis kirurgen 

och åsidosätter sig själv i samverkan med operationslaget i tron att ett annorlunda agerande kan 

riskera patientsäkerheten. Hög arbetsbelastning kan vara anledningen till varför 

operationssjuksköterskan helt enkelt inte hinner vara fullt delaktig under genomförandet av WHO:s 

checklista. Eventuella brister i verksamhetens föreskrifter om vilken kompetens 

operationssjuksköterskor besitter kan vara orsak till varför denna kompetens inte tas tillvara. I den 

kliniska verksamheten är det oftast andra yrkeskategorier än operationssjuksköterskor på 

chefspositioner som kanske inte är helt medvetna om vilka kunskaper som ingår i 

operationssjuksköterskans kompetens. 

För att undvika vårdskador har inte bara den enskilda individen, operationssjuksköterskan sitt 

ansvar utan också arbetsgivaren bär på ansvaret att se till att verksamheten bedrivs enligt gällande 

rutiner som rör bland annat användandet av WHO:s checklista. Följsamhet till checklistan reducerar

komplikationer och dödsfall vid kirurgiska ingrepp och minskar både lidande för patienten och 

hans/hennes anhöriga samt samhällskostnader för vårdskador. Enligt etiska koden för 

sjuksköterskor ska sjuksköterskan agera för att skydda enskilda patienten när det finns risk att 

patientens hälsa är i fara (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2015). Genom att hjälpa en enskild 
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patient med sina unika kunskaper bidrar operationssjuksköterskan till att stödja samhället i kampen 

mot ökade kostnader som vårdskador orsakar.

Metoddiskussion

Data till denna studie samlades in genom deltagande observationer. Observationsstudie valdes för 

att denna metod svarade mot syftet och för att få en så sanningsenligt bild av 

operationssjuksköterskans deltagande i WHO:s checklista som möjligt. En styrka med 

observationsstudie är att få förståelse för ett fenomen genom att betrakta det i sin naturliga kontext. 

Alternativa metoder hade varit att göra en intervjustudie eller enkätstudie. Nackdelen med de 

metoderna är att vårt material då hade varit baserat på informanterna och respondenternas 

subjektiva uppfattningar (Olsson & Sörensen, 2011). En annan fördel med observationsstudier är att

deltagarna inte kan påverka resultatet lika mycket som i intervju- och enkätstudier (Polit & Beck, 

2012). 

Strukturerade observationer utfördes med hjälp av ett observationsprotokoll. Fördelar med 

strukturerade observationer är att alla observationstillfällen följer en given ordning (Kylèn, 2004). 

Observation lämpar sig när observatörerna har ingen eller liten erfarenhet av denna metod (Polit & 

Beck, 2012). Att författarna inte hade varit observatörer tidigare kan ha påverkat resultatet på så vis 

att all kommunikation på salen kanske inte uppfattades helt klart. En annan orsak till att 

kommunikation eventuellt kan ha missats var hög ljudnivå på operationssalen. Risken finns också 

att någon oväntad händelse på operationssalen tillfälligt avleder uppmärksamheten från det som 

observeras (Kylèn, 2004). 

Observationsprotokollet som användes var baserat på WHO:s checklista och har modifierats av 

författarna för att kunna besvara studiens frågeställningar. Även om checklistan inte är ett 

mätinstrument är det ett väl beprövat verktyg på sjukhus världen över (Haynes et al., 2009). Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) uppnås en hög begreppsvaliditet om det föreligger ett starkt samband 

mellan valt mätinstrument och andra närstående begrepp/mätinstrument. Författarna anser därmed 

att studiens observationsprotokoll besitter hög begreppsvaliditet.

För att testa observationsprotokollets tydlighet, disposition och hur observationen rent praktiskt 

skulle genomföras i sin miljö, gjordes en pilotstudie med två observationer. Författarna utvärderade 
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pilotstudien tillsammans och bedömde att observationsprotokollet var enkelt att fylla i som enligt 

Olsson och Sörensen (2011) är en viktig princip vid observationer. 

Eftersom vi gjorde observationer på var sin sal och för att försäkra oss om att vi tolkade protokollet 

på samma sätt gjordes en observation tillsammans. Våra resultat jämfördes i en interrater 

bedömning som ger ett mått på i vilket utsträckning observatörernas iakttagelser överensstämmer 

(Polit & Beck, 2012; Olsson & Sörensen, 2011). Vår beräknade överensstämmelse var 83% vilket 

enligt Polit & Beck (2012) var mycket god överensstämmelse och visar på god reliabilitet. 

Observatörernas närvaro i operationssalen kan ha påverkat resultatet i studien. Hawthorne effekten 

kan uppstå när de som blir observerade, omedvetet ändrar sitt beteende i och med att de observeras 

och agerar därför annorlunda (Polit & Beck, 2012). Att operationsteamet påverkades av vår närvaro 

kunde möjligen märkas under första observationen för dagen. Operationsteamet vande sig snabbt 

med att vi var där och verkade arbeta på som vanligt så vår närvaro har troligtvis inte påverkat 

resultatet nämnvärt. Personalen på de operationsenheterna där observationerna gjordes hade 

informerats om vår studie och att ämnet var följsamheten till WHO:s checklista med särskilt fokus 

på operationssjuksköterskan medverkan. Denna information kan ha påverkat resultatet. Enligt Lag 

om etikprövning av forskning som avser människor (Svensk författningssamling, Lag 2003:460) 

måste de som observeras informeras om övergripande planen och syftet med forskningen.

Urvalet av de operationer som observerades skulle kunna vara en faktor som påverkat resultatet i 

denna studie. En nackdel med ett subjektivt urval är att generaliserbarheten begränsas på grund av 

ett skevt urval (Olsson & Sörensen, 2011). Bekvämlighetsurval valdes för att hinna observera så 

många operationer som möjligt inom den begränsade tid vi hade för datainsamling. Kristensson 

(2014) medger att bekvämlighetsurval ökar risken för skevhet men att det ändå är en passande 

strategi för uppsats eftersom det är tidsbesparande och ett enkelt sätt att få tillgång till deltagare. En 

svaghet med detta urval kan vara skevheten på grund av att samma operationsteam observerades 

flera gånger vilket kan ha påverkat den interna validiteten (Kristensson, 2014). En styrka med 

studien är att miljön där observationerna genomfördes var representativ för det som observerades.  

Resultatet i denna studie kunde inte generaliseras då bekvämlighetsurval gjorts och antalet 

observationer var för få.
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Klinisk relevans

Studiens resultat kan ge värdefull information till kliniken om hur användandet av WHO:s 

checklista ser ut i verkligheten och hur delaktig operationssjuksköterskan är i de för henne aktuella 

momenten i checklistan. Checklistans två huvudmål kan inte tillräckligt uppmärksammas; 

konsekvent garantera patientsäkerheten och uppmuntra till en kultur som sätter värde på att detta 

uppnås. Det är en viktig del i patientsäkerheten att operationssjuksköterskan muntligt bekräftar 

steriliteten, att instrument, torkar och nålar stämmer samt att preparat är korrekt märkta. Studiens 

resultat kan ligga till grund för förbättringsarbete på kliniken gällande rutiner kring användandet av 

WHO:s checklista.

Slutsats 

Studien visade att det är stora skillnader på följsamheten till de olika delmomenten i WHO:s 

checklista. De moment som hör till operationssjuksköterskans ansvarsområden, framför allt 

steriliteten, att instrument, torkar och nålar stämmer samt korrekt märkning av preparat har låg 

följsamhet vilket kan äventyra patientsäkerheten. Operationssjuksköterskan kan öka sin medverkan 

i checklistan genom att vara mer delaktig i kommunikationen inom operationsteamet och härigenom

tydligare visa sitt ansvar i den perioperativa omvårdnaden. Operationssjuksköterskan har 

tillsammans med övriga yrkeskategorier ett ansvar att checklistan genomförs. Operationsteamet bör 

inte gå vidare med nästa steg i operationen förrän alla muntligt har verifierat momenten dem 

ansvarar för. Det kan finnas behov av interprofessionella utbildningar för att säkerställa att 

befintliga rutiner följs. Även omprövade rutiner och kontinuerlig uppföljning kan behövas för ökad 

följsamhet av checklistan.
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Bilaga 1. WHO:s checklista för säkerhet vid operationer
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Bilaga 2. Observationsprotokoll

DEL 1: Förberedelse

Moment JA NEJ

Op.ssk  hälsar på patienten

Op.ssk utför hudkontroll (hudstatus/markering)

Op.ssk frågar patienten om allergi/överkänslighet

Hypotermi förebyggs med värmetäcke

DEL 2: Början av Timeout

Moment An.ssk An.dr Op.ssk Kirurg Usk

Initiering

Stannar inte upp

Bekräftar namn och roll

DEL 3: Eventuella aktiviteter som op.ssk utför parallellt med Timeout

Steriltvättar patienten

Draperar

Plockar/räknar instrument

Samtalar med usk

Klär på kirurgen

Annat
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DEL 4: Timeout

Checklistans punkter JA NEJ

1. Alla i laget bekräftar sig med namn och roll

2. Anestesiolog/anestesisjuksköterska och 
operationssjuksköterska, operatör bekräftar muntligt

2.1. patient ID

2.2. plats för incision

2.3. planerad operation

3. Anestesipersonalens bedömning:

3.1. finns några patientspecifika eller anestesiologiska problem

4. Operationssjuksköterskans bedömning:

4.1. har steriliteten bekräftats

4.2. finns några problem med utrustning eller annat

4.3. är patienten korrekt upplagd

5. Operatörens bedömning:

5.1. finns kritiska eller oväntade moment

5.2. operationens längd

5.3. förväntad blodförlust

6. Har antibiotikaprofylax givits

7. Har trombosprofylax givits

8. Visas nödvändig bildinformation

DEL 5: Avslutning 

Muntlig bekräftelse av: JA NEJ

Vilket ingrepp som har utförts

Att antal instrument, torkar och nålar stämmer

Att preparat är korrekt märkta 

Finns problem med utrustningen 

Genomgång av det postoperativa omhändertagandet
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Bilaga 3. Informationsbrev till berörd operationspersonal

Informationsbrev till berörd operationspersonal.

Föreliggande studie är ett examensarbete vars syfte är att undersöka följsamheten till WHO:s 

checklista med särskilt fokus på operationssjuksköterskans medverkan. Datainsamlingen kommer 

att ske genom observationer under vecka 16. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som 

helst avbrytas utan orsak. Vi förbinder oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Alla 

resultat kommer att redovisas så att personer och berörd enhet inte kan identifieras. Resultaten i 

studien kommer att publiceras i form av examensarbete.

Vid frågor angående denna studie får du gärna kontakta oss eller vår handledare.

Med vänlig hälsning

Handledare

Stina Olsson Camilla Fröjd

Leg. sjuksköterska MD, klinisk lektor

Operationssjuksköterskestudent Specialistsjuksköterska intensivvård

(Stina.Olsson.3388@student.uu.se) (camilla.frojd@surgsci.uu.se)

Eneli Valdna Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Leg. sjuksköterska Uppsala Universitet

Operationssjuksköterskestudent

(Eneli.Valdna.3679@student.uu.se)
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