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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
Vårdrelaterade infektioner orsakar patienter stort vårdlidande och kostar samhället mycket 

pengar. Operationssjuksköterskan ansvarar för hygienen under operationen och ska förhindra att 

smittspridning sker. 

Syfte 
Att undersöka operationssjuksköterskors upplevelser av att verka för hygienen på 

operationssalen samt vilka hinder och vilka möjligheter de upplever i detta arbete. 

Metod 
Kvalitativ design, semistrukturerade intervjuer med nio operationssjuksköterskor. Induktiv 

innehållsanalys av Elo & Kyngäs (2008) användes för analys av resultaten. 

Resultat 
De intervjuade operationssjuksköterskorna såg sig som patientens försvarare, som de skulle 

skydda mot infektioner. De ansåg att de var ansvariga för hygienen, men deras främsta ansvar 

var att skapa och hålla steriliteten. De menade att alla i operationsteamet hade ett eget ansvar för 

den basala hygienen, men att det var operationssjuksköterskans roll att informera och säga till på 

rätt sätt. Ökad erfarenhet, att alla arbetade åt samma mål, god kommunikation och engagerat 

ledarskap menade de ökade möjligheterna för att verka för hygienen. Hindrande faktorer var 

svårigheten att hålla koll på flera saker samtidigt, otillräckligt fysiskt utrymme, ett högt 

trafikflöde på operationssalen och otillräckligt med tid. 

Slutsats 
Operationssjuksköterskorna var patientens försvarare, de fick säga till andra personalkategorier 

och de kände att andra på operationssalen inte uppmärksammade hygienen lika mycket. Dock 

upplevde de ansvaret utvecklande och gillade att ha ett eget expertområde, det var tydligt vad 

som var deras. Operationssjuksköterskorna har en stor kompetens inom hygienområdet. Deras 

kunskap bör tas till vara och de hinder de upplever minskas, så att risken för sårinfektioner och 

därmed också vårdlidande kan minimeras.  
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ABSTRACT 
 
Background 
Health care associated infections cause patients’ great suffering and are very expensive. The 

theatre nurse is responsible for the hygiene during the operation and to prevent spreading of 

infections. 

Aim 
To investigate the theatre nurses experience of fending for the hygiene in the theatre room and to 

investigate what barriers and facilitators they experience in that work. 

Method 
Qualitative design, semi structured interviews was conducted on nine theatre nurses. An 

inductive content analysis by Elo & Kyngäs (2008) was used in the analysis of the result. 

Result 
The theatre nurses considered themself as the patients’ defender. They were responsible for the 

hygiene and the sterility. The theatre nurses also felt that everyone in the team had a 

responsibility of their own for the basic hygiene, but it was their responsibility to tell them if 

something was wrong. Increased experience, everybody striving towards the same goal, good 

communication and a committed leadership increased their opportunities to fend for the hygiene. 

Barriers were the difficulty to keep track of multiple things, not enough physical space, a high 

traffic-flow in and out of the theatre room and insufficient of time. 

Conclusion 

The theatre nurses felt that the others in the theatre room did not pay attention to the hygiene as 

much as they wanted. The theatre nurses have a great competence in the hygiene field, their 

knowledge should be utilized and the barriers they experience should be decreased for the 

purpose of reducing suffering related to health care.   
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BAKGRUND 

Vårdrelaterade infektioner  

Vårdrelaterade infektioner (VRI) definieras som ”infektion som uppkommer hos person under 

sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig 

vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin 

yrkesutövning” (Socialstyrelsen, 2011). Av alla skador i vården står VRI för drygt en tredjedel, 

vilket gör VRI till det enskilt största skadeområdet (Socialstyrelsen, 2015). Den vanligaste VRI 

på sjukhus är urinvägsinfektion, därefter kommer postoperativ sårinfektion och den tredje 

vanligaste VRI är lunginflammation (Socialstyrelsen, 2016a). Postoperativa sårinfektioner leder 

till högre mortalitet och förlängda vårdtider (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2015a), 

de orsakar också stort lidande för patienterna och kostar samhället mycket pengar (Broex, van 

Asselt, Bruggeman & van Tiel, 2009; De Lissovoy et al., 2009). I Sverige beräknas kostnaden 

för VRI vara 6,5 miljarder kronor årligen (SKL, 2015a). 

Smittor och smittvägar 

Det finns olika smittvägar för bakterier, kontaktsmitta, droppsmitta, blodsmitta och luftburen 

smitta är några exempel (Ransjö & Åneman, 2006). Hudens bakterieflora består av normalflora 

och tillfällig flora. Normalfloran lever i och på huden medan den tillfälliga floran är 

mikroorganismer som förts dit vid kontakt med koloniserade ytor eller personer. Den tillfälliga 

floran är lättare att tvätta bort medan normalfloran endast kan reduceras med alkoholbaserad 

tvätt (Hedin, 2006). Klorhexidinspriten som används vid den preoperativa tvätten av 

operationsområdet minskar antal bakterier på huden med en kvardröjande effekt (Lowbury & 

Lilly, 1973). Patienter som är extra utsatta för att drabbas av infektioner är de med dåligt 

näringstillstånd, fetma, hög ålder, hudskador eller andra infektioner. Även diabetes, rökning och 

steroidbehandling ökar risken att drabbas av en postoperativ sårinfektion (Emori & Gaynes, 

1993).  
 

Antibiotikaprofylax används idag inom operationssjukvården för att minska risken för 

postoperativ sårinfektion (Tammelin & Hambraeus, 2006). Det blir allt vanligare med fall av 

bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika, antal rapporterade fall av methicillinresistenta 

staphylococcus aureus (MRSA) ökade med 17 procent mellan 2012 till 2013. Eftersom 
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antibiotikaresistensen ökar i samhället, blir det förebyggande arbetet med goda hygienrutiner och 

följsamhet till dessa allt mer viktigt (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Basala hygienrutiner 

Alla verksamheter som innefattas av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska följa 

föreskriften om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS, 2015:10). Basala hygienrutiner, se figur 

1, innefattar grundläggande regler om hygien och vårdpersonalens utövande av dessa på ett 

korrekt sätt är det främsta verktyget för att förebygga VRI (Allegranzi & Pittet, 2009; 

Socialstyrelsen, 2016b).  

 

Basala hygienrutiner 

● Arbetsdräkten ska ha korta ärmar  

● Händer och underarmar ska vara fria från smycken eller armbandsur 

● Händer ska spritas omedelbart före och efter patientkontakt 

● Händer ska tvättas med tvål och vatten innan handdesinfektion om de kan antas vara 

smutsiga, alltid vid kontakt med kräkning eller avföring 

● Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor 

eller annat biologiskt material 

Figur 1: Basala hygienrutiner ur SOSFS 2015:10 

Följsamhet till hygienrutiner 

Flera studier visar att det finns brister i följsamheten till basala hygienrutiner i operationssalen 

(Krediet, Kalkman, Bonten, Gigengack & Barach, 2011; Megeus, Nilsson, Karlsson, Eriksson & 

Andersson, 2015; Swenne & Alexandrén, 2012). Mestadels handlar det om att man missar att 

desinfektera händerna och att användningen av handskar sker i för stor utsträckning utan att 

dessa byts ut mellan moment (Krediet et al., 2011; Swenne & Alexandrén, 2012). SKL gör 

tillsammans med alla landsting årliga punktprevalensmätningar av följsamhet till klädregler och 

basala hygienrutiner. Där framkommer att det finns en skillnad mellan olika professioner och 

följsamhet till hygienrutiner, sjuksköterskor och undersköterskor har till exempel större 

följsamhet än läkare. Mätningarna visar också att följsamheten generellt blir bättre varje år. 2015 

låg andelen korrekt klädsel på 94,5 procent och andelen korrekta hygienrutiner på 79 procent 



 8 

inom landstingsvården. Operationsavdelningarna i riket hade liknande resultat i klädregler med 

97,8 procent följsamhet, medan följsamheten till de basala hygienrutinerna var lägre än 

landstingsvården med 73,5 procent (SKL, 2015b). Detta kan jämföras med resultatet i en ny 

svensk studie där man undersökte hur ofta anestesipersonalen spritade händerna och den 

generella följsamheten hamnade under 10 procent (Megeus et al., 2015). Att resultaten skiljer sig 

i mätningar av följsamhet till hygienrutiner kan bero på att personer presterar bättre genom att de 

påverkas av att bli observerade, fenomenet kallas för Hawthornes effekt (Hagel et al., 2015; 

Srigley, Furness, Baker & Gardam, 2014).  

 

Det finns begränsad forskning om att förbättra personalens följsamhet till hygienrutiner i 

patientvården (Flodgren et al., 2013; Megeus et al., 2015). Resultaten tyder dock på att 

marknadsföring (Megeus et al., 2015) och utbildningar som återkommer över tid kan ha viss 

effekt på personalens följsamhet till hygienrutiner (Flodgren et al., 2013; Gould, Moralejo, Drey 

& Chudleigh, 2010). Sjöberg och Eriksson (2010) visade att en lektion i basala hygienrutiner 

ökade konsumtionen av handsprit, även nio månader senare fanns en kvarstående ökning av 

konsumtionen. Dock fann Swenne och Alexandrén (2012) att följsamheten till hygienrutinerna 

ändå brister, trots att personalen har kunskaper i ämnet. 

Intraoperativ hygien  

Operationssår kan delas in i olika renhetsklasser där man pratar om “rena sår”, “rena 

kontaminerade sår”, “kontaminerade sår” och “smutsiga infekterade sår”. Rena sår innebär att 

man opererar i icke-infekterad vävnad och att inget organ med normalflora penetrerats, som 

exempelvis en höftprotesinläggning. Rena kontaminerade sår innebär att organ med normalflora 

öppnats, till exempel tarm eller gallvägar, men att inget spill skett i det övriga 

operationsområdet. Kontaminerade sår innebär att bakterieflora spridits till övrig vävnad, men 

också om vävnaden redan är inflammerad. Smutsiga infekterade sår är ingrepp i vävnad med 

pågående infektion (Tammelin & Hambraeus, 2006). Det finns olika krav på hygien när det 

gäller olika operationer, rena sår har högre krav på hygien än kontaminerade och smutsiga 

infekterade sår.  
 

Bakteriekontamination i luften mäts i colony forming units/kubikmeter (cfu/m3). Ökad cfu/m3 i 

luften leder till ökat antal postoperativa sårinfektioner (Birgand, Saliou & Lucet, 2015). På 
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operationssalen finns det förhållningsregler för att antalet cfu/m3 i luften inte ska öka. Dessa 

förhållningsregler innebär bland annat att rätt klädsel ska bäras (AORN, 2006a). De speciella 

arbetskläder som används på en operationsavdelning ska vara av tätt material för att förhindra att 

cfu ska spridas i luften från personalens hud. Operationsarbetskläderna ska vara 

avdelningsbundna och får inte bäras utanför operationsavdelningen utan skyddsrock. Vid särskilt 

infektionskänslig kirurgi, som exempelvis operationer där främmande material ska opereras in, 

ska operationsarbetskläder av engångstyp användas (Tammelin & Hambraeus, 2006). Allt hår 

och skägg ska vara täckt av operationsmössa eller operationshjälm för att förhindra att hårstrån 

ska hamna i operationssåret (Friberg, Friberg, Östensson & Burman, 2001).  

 

Det sterila fältet utgörs av området på patienten där operationen ska utföras, vilket är inramat av 

steril drapering. Personal som står närmast det sterila fältet ska använda steril rock och dubbla 

sterila handskar (Tammelin & Hambraeus, 2006). Personer utan steril klädsel bör hålla ett 

avstånd på minst 20 cm från det sterila fältet (AORN, 2006a). Utan munskydd sprids bakterier 

från munnen till omgivningen via saliv (Alwitry, Jackson, Chen & Holden, 2002) och bakterier 

riskerar att hamna i operationssåret, därför ska alla som står på minst en armlängds avstånd från 

det sterila fältet använda munskydd. Det finns dock ingen rekommendation att samtlig personal 

som vistas i operationssalen ska ha munskydd (Tammelin & Hambraeus, 2006).  

  
På en operationssal finns en speciell ventilation där principen vanligtvis är att luft blåses in från 

taket, sugs ut via ventilation nära golvet (Tammelin & Hambraeus, 2006) och ett övertryck 

skapas inne på operationssalen (AORN, 2006b). Syftet med ventilationen är att undvika att 

bakterier virvlar upp från golvet samt att minska antalet cfu/m3 i luften (Tammelin & 

Hambraeus, 2006). Eftersom dörröppningar orsakar ökad cfu/m3 (Andersson, Bergh, Karlsson, 

Eriksson & Nilsson, 2012) ska dörrarna till operationssalen vara stängda under ingreppet och 

onödiga dörröppningar undvikas. Antalet personer inne på operationssalen ska också begränsas 

(AORN, 2006b), då fler besökare kan leda till ökade sårinfektioner. Även frekventa 

personalbyten, höga ljudnivåer och snabba rörelser kan leda till ökade cfu/m3 och därmed ökade 

sårinfektioner (Birgand et al., 2015). Personalens beteende i operationssalen kan därför i hög 

grad påverka risken att patienten drabbas av en postoperativ sårinfektion (Andersson et al., 2012; 

Birgand et al., 2015).  
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Operationssjuksköterskans arbetsuppgifter  

Operationssjuksköterskan är en del av operationsteamet och yrket innebär att kombinera 

omvårdnad med tekniska kunskaper (Bull & Fitzgerald, 2006). Det kräver även 

situationsmedvetenhet, att man kan arbeta i team, kan kommunicera och hantera stress (Mitchell 

et al., 2011). Under en operation är det operationssjuksköterskans arbetsuppgift att instrumentera 

och assistera läkaren, att utföra kvalitativa och kvantitativa kontroller av operationsmaterial, 

positionera patienten på operationsbädden, ansvara för att vävnadsprov omhändertas, samt att 

förebygga vårdrelaterade skador och komplikationer. Operationssjuksköterskan har även ansvar 

för att operationen genomförs på ett hygiensäkert sätt samt att förhindra smittspridning 

(Riksföreningen för operationssjukvård, 2011). Att upprätthålla steriliteten är en 

patientsäkerhetsfråga, som inkluderas i Världshälsoorganisationens, WHOs checklista för säker 

kirurgi. Enligt checklistan är det operationssjuksköterskans uppgift att bekräfta steriliteten 

(WHO, 2008). Operationssjuksköterskans perioperativa uppgifter för att upprätthålla steriliteten 

består bland annat av den preoperativa handdesinfektionen, denna utgörs av noggrann tvätt av 

händer och underarmar med tvål och vatten följt av en applicering av alkoholbaserat 

huddesinfektionsmedel under en viss tid (Hedin, 2006). Därefter att klä sig sterilt genom att 

använda steril rock och handskar. Vidare är det operationssjuksköterskans arbetsuppgift att 

säkerställa huddesinfektion på patienten och drapering av operationsområdet samt kontrollera att 

ventilationen på operationssalen är fullgod (Tammelin & Hambraeus, 2006).  

Operationssjuksköterskans hinder och möjligheter att verka för hygienen 

Eftersom det är operationssjuksköterskan som ansvarar för att operationen genomförs på ett 

hygiensäkert sätt (Riksföreningen för operationssjukvård, 2011), behöver hon ges möjligheter till 

att verka i arbetet med hygien. Eftersom VRI är det största skadeområdet för patienter 

(Socialstyrelsen, 2016a) har operationssjuksköterskans möjligheter att verka för hygienen stor 

betydelse för patientsäkerheten. Inga studier har hittats angående operationssjuksköterskans 

hinder och möjligheter att verka för hygienen på operationssalen. Dock fanns studier om hur 

operationssjuksköterskan upplevde hinder och möjligheter i arbetet för patientsäkerheten och 

kommunikationen på operationssalen. 

Operationssjuksköterskor beskriver i intervjustudier att det är deras uppgift att hålla “ett vakande 

öga” över patienten och dennes vård under operationen (Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 
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2014; Vårdförbundet & Riksföreningen för operationssjukvård, 2006). I denna breda definition 

ingår att vara ansvarig, verka för och bestämma över hygienen. För att göra detta ville 

operationssjuksköterskorna gärna ha kontroll över vilka som kom in och ut ur salen och de 

reagerade intuitivt när något blev osterilt (Blomberg et al., 2014). Operationssjuksköterskorna 

övervakade övriga teammedlemmars följsamhet till hygien och upplevde att de ibland fick tjata 

och att de kände sig som poliser. De menade också att ett icke fungerande teamarbete var ett 

hinder för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Det framkom att det var av stor vikt att 

ta hänsyn och hålla kirurgen på bra humör för att operationen skulle fortskrida smidigt 

(Vårdförbundet & Riksföreningen för operationssjukvård, 2006). Liknande resultat sågs i 

Higgins och MacIntosh (2010) där operationssjuksköterskorna ansåg att ett dåligt bemötande 

från kirurgerna gjorde dem ofokuserade och att de utförde sitt arbete på ett sämre sätt. 

Engagemanget för operationen minskade också om kirurgen upplevdes som inkompetent och 

opålitlig (Sandelin & Gustavsson, 2015). Timmons och Tanner (2005) fann att 

operationssjuksköterskan ofta tog på sig en roll som värdinna, vilket innebar att inte göra 

kirurgen upprörd. Detta ledde oftast till att de undvek att säga till kirurgerna när de inte följde 

hygienreglerna, för att slippa argumentation och undvika att skapa dålig stämning. Dåligt 

bemötande från kirurgen leder ofta till kommunikationsproblem, vilket i förlängningen innebär 

hotad patientsäkerhet (Christian et al., 2006), därmed hindras operationssjuksköterskan att verka 

för hygienen. Kompentensen och prestationen hos de andra i operationsteamet försämrades också 

när kirurgen var otrevlig och aggressiv (Nestel & Kidd, 2006) och operationssjuksköterskorna 

som blev utsatta för beteendet kände sig förödmjukade (Sandelin & Gustavsson, 2015). De 

kände skuld för att vården inte blev optimal för patienterna (Sandelin & Gustavsson, 2015; 

Timmons & Tanner, 2005).  
 

För att kunna upprätthålla en god patientsäkerhet och hygien, krävs att operationssjuksköterskan 

ges möjlighet att framföra sitt budskap till operationsteamet. I studien av Nestel och Kidd (2006) 

menade operationssjuksköterskorna att de behövde lyssna, tala tydligt och att vara vänliga för att 

framföra budskapet på ett optimalt sätt. De menade att det som hindrade dem från att framföra 

sitt budskap kunde vara makt, hierarki och brist på bekräftelse, vilket ledde till frustration. Deras 

strategi var att ibland bara svara på tilltal och ibland säga ifrån. Upplevelsen av att kunna 

påverka patientsäkerheten påverkades i hög grad av personalomsättningen, där ny och oerfaren 
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personal ansågs kunna leda till sämre teamarbete (Sandelin & Gustavsson, 2015; Alfredsdottir & 

Björnsdottir, 2007). För lite personal var en risk för patientsäkerheten, samtidigt som för mycket 

personal kunde leda till distraktion. En ökad produktivitet och tempo upplevdes också som ett 

hinder mot att verka för patientsäkerheten, då operationssjuksköterskorna gavs kortare tid för att 

avsluta tidigare operation och förbereda inför nästa. Att ges möjlighet att arbeta förebyggande, 

att teammedlemmarna var kompetenta och att man kunde lita på varandra inom teamet ökade 

patientsäkerheten enligt operationssjuksköterskorna (Alfredsdottir & Björnsdottir, 2007).  
 

Ett hinder för att operationssjuksköterskor ska kunna verka för hygienen kan vara att rollen är 

otydlig för övriga teammedlemmar på operationssalen. I en översiktsartikel där hinder och 

möjligheter vid införandet av WHO’s checklista för säker kirurgi sammanställts, framkom att ett 

stort hinder var att rollerna var otydliga och ingen hade ansvar för att initiera användande av 

checklistan, därför blev användningen låg. Operationssjuksköterskorna upplevde att det 

underlättande om kirurgen var engagerad i att initiera checklistan (Bergs et al., 2015), vilket kan 

innebära att stöd och engagemang från kollegor är viktigt i hygienarbetet. 
 

Den etiska problematiken består i att operationssjuksköterskor kan uppleva svårigheter att verka 

för hygienen, trots att de vet vad som är den bästa vården för patienten. Varje patient har rätt till 

vård med en god hygienisk standard (SFS, 1982:763). Trots detta förekommer tillexempel 

dörröppningar i onödan på operationssalen, fast forskning visar att det innebär risker för 

patienterna (Andersson et al., 2012). Det strider mot etiska principer, såsom att göra gott och inte 

skada (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). En operation innebär i stort sett alltid att en skada 

uppstår, men operationen görs i syfte att förbättra något och tanken är att på sikt ska patienten bli 

bättre än innan. Om det då slarvas med hygienrutiner, innebär det att patienten utsätts för stora 

risker att drabbas av en postoperativ sårinfektion, det vill säga mer risk för skada än att göra gott. 

Att drabbas av en postoperativ sårinfektion 

Swenne, Skytt, Lindholm och Carlsson (2007) har undersökt patienters upplevelser av att ha 

drabbats av en postoperativ sårinfektion i bröstbenet. Patienterna beskriver känslor av 

övergivenhet, nedprioritering, depression och ångest. Då de opererades och sövdes flertalet 

gånger för sårrevisioner rapporterade många om trötthet, overklighetskänsla och på grund av de 

starka smärtmedicinerna upplevde några hallucinationer. Fastan som alla utsattes för inför 
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operationerna gjorde många hungriga. Antibiotikan gav dem diarréer och immobiliseringen 

gjorde dem förstoppade. I en liknande studie av Andersson, Bergh, Karlsson och Nilsson (2010) 

beskrivs patienternas upplevelser av få en postoperativ sårinfektion i olika faser; innan diagnos, 

under behandling och efter behandling. Innan patienterna erhöll en diagnos upplevde flertalet 

osäkerhet, smärta och en känsla av att inte tas på allvar. Under behandling och efter operationen 

rapporterade de flesta ett ständigt läckage från såret som gjorde livet svårt och de var tvungna att 

åka tillbaka till sjukhuset för frekventa omläggningar. Patienterna kunde även känna att de inte 

behandlades som vuxna och att de inte blev uppmärksammade. Som i studien av Swenne och 

medarbetare (2007) rapporterade även Andersson och medarbetare (2010) att patienter fick 

magproblem, en patient fick svåra diarréer och slutade ta antibiotika när hon kom hem. 

Patienterna i studien rapporterade även hallucinationer och “oklarhet” i huvudet kopplade till den 

starka medicineringen. Patienterna upplevde efter behandlingen känslor av smärta, oro, trötthet, 

depression, isolering och nedsatt autonomi (Andersson et al., 2010). 

Teoretisk referensram: Vårdlidande 

Vårdlidande är ett komplicerat begrepp då vårdens intention är att göra gott och inte orsaka 

patienten skada. När patienten får ett ökat istället för minskat lidande efter kontakt med vården, 

uppkommer vårdlidande. Vårdlidande kan innebära sidoeffekter från en behandling (Arman & 

Rehnfeldt, 2006a) som exempelvis att drabbas av en sårinfektion efter sin operation (Andersson 

et al., 2010; Swenne et al., 2007). När vårdpersonal aktivt väljer att inte vårda skapas vårdlidande 

(Eriksson, 1994). Att följsamheten till hygienregler är lågt (Krediet et al., 2011; Megeus, et al., 

2015; Swenne & Alexandrén, 2012) kan vara ett exempel på att personal väljer att inte vårda. 

Här skulle det kunna vara operationssjuksköterskans uppgift att träda in och försvara hygienen 

genom att säga till personalen när hygienrutinerna brister. Detta görs inte alltid då 

operationssjuksköterskorna inte vill skapa en dålig stämning (Timmons & Tanner, 2005). 

Arman, Rehnfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) förklarar vårdlidandet som bland 

annat att patienten inte blir sedd som en likvärdig människa och att vårdpersonalen inte tar sig tid 

i mötet. I dagens sjukvård upplever operationssjuksköterskorna att tidsbrist är ett hinder för att 

verka för patientsäkerheten (Alfredsdottir & Björnsdottir, 2007). Vårdlidandet kan även 

beskrivas av patienterna som att det blir deras eget ansvar att kämpa för att få vård och en rädsla 

kan uppstå för att bli sedd som en siffra i en stor grupp och inte som en unik person (Arman et 
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al., 2004). Att ta eget ansvar för sin vård som patient inom operationssjukvården är oftast en 

omöjlighet, eftersom de flesta patienterna blir sövda under operationen och blir således helt 

utelämnade till personalens vård. För att patienternas bästa ska tillgodoses vill 

operationssjuksköterskorna skydda sin patient och att patienten alltid ska vara i centrum 

(Alfredsdottir & Björnsdottir, 2007). 
 

Arman & Rehnfeldt (2006b) talar om att ha rätt attityd till vårdandet genom att vårda med kärlek 

för att förhindra vårdlidande. Kärlek kan hjälpa sjuksköterskan att komma till kärnan i vårdandet 

genom att komma närmare sin egen personlighet för att kunna ge bättre vård. Att ge vård med ett 

kärleksperspektiv är mer än att bara göra de korrekta praktiska handlingarna, det handlar om att 

kunna reflektera över vårdens aspekter och vad det innebär för att förhindra och lindra 

vårdlidande. För operationssjuksköterskan skulle detta innebära att det inte enbart räcker att 

utföra sina praktiska arbetsuppgifter för att skydda steriliteten (Tammelin & Hambraeus, 2006; 

Hedin, 2006), utan att även reflektera över varför vården utförs. 
 

Vad som hindrar sjuksköterskor från att lindra patientens lidande menar Arman och Rehnfeldt 

(2006b) kan vara ekonomi och vårdkultur, men de menar också att detta inte är hela sanningen. 

Det är upp till varje vårdare att ta upp kampen mot patientens vårdlidande. 

Operationssjuksköterskorna menar dock att det finns flera bidragande faktorer som gör att 

patientsäkerheten hotas (Alfredsdottir & Björnsdottir, 2007). Att vårda med kärlek är inte något 

man kan lära sig med kunskap, utan något som alla bär inom sig, som måste ges rätt möjligheter 

för att utvecklas (Arman & Rehnfeldt, 2006b). Eriksson (2002) menar att alla vårdare vill ta 

ansvar, vara goda och förhindra vårdlidande, men de rätta förutsättningarna måste finnas. Att 

operationssjuksköterskorna får dåligt samvete och känner skuld när vården inte blir optimal för 

patienten (Timmons & Tanner, 2005; Sandelin & Gustavsson, 2015), kan tyda på att de går emot 

sin vilja att vara goda och förhindra vårdlidande.  
 

En annan anledning till att sjuksköterskan går emot sina egna övertygelser och känslor för gott 

vårdande kan vara en rädsla att förlora gemenskapen på grund av strukturer på arbetsplatsen 

(Eriksson, 1994). Liknande resultat fann Higgins och MacIntosh (2010) där 

operationssjuksköterskorna upplevde att de blev utfrysta om de försökte säga ifrån när kirurgen 

hade ett dåligt bemötande. Arman och medarbetare (2004) menar att det krävs mod av vårdaren 
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att möta patientens vårdlidande. Både mod att stå emot yttre faktorer och ett inre mod att våga 

möta patientens behov och lidande, att våga ta risken att bli berörd (Arman et al., 2004). Mod är 

kanske det som krävs av operationssjuksköterskan för att våga säga till kirurgen och skapa den 

dåliga stämningen, i syfte att undvika att patienten ska drabbas av en infektion och det lidande 

det medför. 

Problemformulering 

Patienter har rätt till en operation utan postoperativa infektioner. Det är ett problem idag att 

hygienrutiner inte följs på operationssalar (Swenne & Alexandrén, 2012), eftersom det kan leda 

till vårdrelaterade infektioner (Andersson et al., 2012; Birgand et al., 2015) och därmed också 

vårdlidande för patienterna (Arman & Rehnfeldt, 2006a; Eriksson, 1994). Eftersom 

antibiotikaresistensen ökar i samhället finns risken att antibiotika blir verkningslöst, därför blir 

det förebyggande arbetet allt mer viktigt (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Operationssjuksköterskan har stor kunskap inom hygienområdet (Riksföreningen för 

operationssjukvård, 2011) och enligt WHO (2008) är det dem som ska bekräfta steriliteten, de 

har därför ett stort ansvar för hygienen. Det finns forskning om hur operationssjuksköterskor 

upplever att verka för patientsäkerheten, men forskning saknas på hur det upplevs att verka för 

hygienen som operationssjuksköterska och vilka hinder och möjligheter som upplevs i detta 

arbete. Denna studie kan leda till ökad förståelse för operationssjuksköterskans roll, minska de 

hinder operationssjuksköterskan upplever i sitt hygienarbete samt öka följsamheten till 

hygienrutinerna. Detta kan i sin tur leda till en mer patientsäker vård med mindre postoperativa 

sårinfektioner och mindre vårdlidande.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka operationssjuksköterskors upplevelser av att verka för 

hygienen på operationssalen samt vilka hinder och vilka möjligheter de upplevde i detta arbete. 
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METOD 

Design 

Kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer har valts för denna studie. Detta valdes 

eftersom informanterna får samma öppna frågor och tillåts tala fritt om fenomenet, samt att 

intervjuarna tillåts ställa följdfrågor (Henricson, 2012).  

Urval 

Sammanlagt nio operationssjuksköterskor intervjuades i denna studie. Åtta av dessa valdes ut 

med strategiskt urval med variation på erfarenhet och ålder, eftersom det ansågs ge en rikare 

beskrivning av fenomenet (Henricson, 2012). De åtta operationssjuksköterskorna arbetade på en 

operationsavdelning på ett sjukhus i Mellansverige med gynekologiska, obstetriska och 

allmänkirurgiska ingrepp. Avdelningen valdes eftersom de hade en blandning av både rena och 

kontaminerade ingrepp. Även provintervjun inkluderades i materialet då svaren ej skilde från 

resten av intervjuerna samt att intervjuguiden ej reviderades avsevärt efter genomförd 

provintervju. Operationssjuksköterskan i provintervjun arbetade på en operationsavdelning med 

en thoraxkirurgisk inriktning på samma sjukhus. Inklusionskriterierna i studien var 

operationssjuksköterskor som arbetat minst sex månader i yrket samt arbetade minst 50 procent 

kliniskt. Operationssjuksköterskorna tillfrågades om ålder och antal år i yrket för att så stor 

spridning bland informanterna som möjligt skulle uppnås. Operationssjuksköterskan med kortast 

erfarenhet i yrket hade arbetat nio månader och den med längst erfarenhet hade arbetat 40 år. 

Medelvärdet på erfarenhet i yrket var 12,3 år och medianen var 5 år. Åldern på 

operationssjuksköterskorna varierade mellan den yngsta på 26 år och den äldsta på 63 år, 

medelvärdet var 43,5 år och medianen var 44 år. Samtliga operationssjuksköterskor var kvinnor 

och arbetade minst 50 procent kliniskt. Inget bortfall från studien kan rapporteras då samtliga 

informanter fullföljde studien. 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom de innehåller öppna 

frågor som tillåter informanten att tala fritt om fenomenet (Henricson, 2012). Intervjuerna 

genomfördes enligt en intervjuguide, se bilaga 1. Intervjuguiden var ett stöd för att alla frågor 

skulle omnämnas men inte nödvändigtvis i en specifik ordning, stödord kunde användas för att 
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inte störa interaktionen i intervjusituationen (Henricson, 2012, Polit & Beck, 2010). Då inga 

liknande vetenskapliga studier genomförts utformades en studiespecifik intervjuguide med 

frågeområden utifrån syftet. Frågorna innefattade hur operationssjuksköterskan såg på att verka 

för hygienen samt vilka möjligheter och hinder hon upplevde i detta arbete. Fem frågor med 

stödord skapades utifrån författarnas egna erfarenheter från utbildningen till 

specialistsjuksköterska inom operationssjukvård samt efter genomläsning av relevant litteratur 

(Hansen, Loraas & Brekken, 2012; Hedin, 2006; Tammelin & Hambraeus, 2006). Två av dessa 

frågor influerades även av intervjuguiden i Hambergs (2012) examensarbete, där de aktuella 

frågorna omformulerades för att passa denna studies syfte. En provintervju genomfördes av 

författarna för att testa intervjuguiden. Provintervjun var även ett sätt för intervjuarna att testa sin 

intervjuteknik (Henricson, 2012). Efter författarnas gemensamma genomgång av provintervjun 

krävdes ingen större ändring av intervjufrågorna, dock framkom att två stödord på en fråga 

behövde läggas till för att få ett mer heltäckande svar. 

Tillvägagångsätt 

Ett tillstånd från verksamhetschefen inhämtades innan studiens början, se bilaga 2. Därefter 

lämnades ett informationsbrev ut till alla operationssjuksköterskor på operationsavdelningen, se 

bilaga 3. På ett möte tillfrågade avdelningschefen operationssjuksköterskorna om intresse för 

deltagande i studien och fick ett positivt svar. Sedan gavs författarna tillgång till en lista på 

operationssjuksköterskorna. Därefter valdes de första fyra operationssjuksköterskor ut som 

passade studiens urvalskriterier, där samtliga tillfrågade tackade ja till deltagande. När dessa 

intervjuer genomförts, tillfrågades ytterligare fyra operationssjuksköterskor som tackade ja. 

Därefter ansåg författarna att mättnad i materialet uppstått, vilket innebar att informationen 

började upprepa sig samt att ingen ny information framkom (Thorén-Jönsson, 2012).  

 

Avdelningschefen på den aktuella operationsavdelningen gav tillstånd till att intervjuerna 

genomfördes på arbetsplatsen och under arbetstid. Intervjuerna skedde i ett enskilt rum, 

tidsåtgången var mellan 12 och 27 minuter med ett medelvärde på 18,6 minuter per intervju. 

Intervjuerna utfördes av författarna tillsammans, där en intervjuade och den andra förde 

anteckningar. Innan intervjuerna inleddes informerades operationssjuksköterskorna återigen om 

studiens syfte samt om intervjuns upplägg. Information gavs även att deltagandet var anonymt 

och att avhopp kunde göras närsomhelst under studiens gång utan förklaring. 
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Operationssjuksköterskorna tillfrågades om tillstånd att spela in intervjun, samtliga gav samtycke 

till detta och därefter spelades intervjun in via dubbla mobiltelefoner. Författarna bar samma 

arbetsklädsel som informanterna, det vill säga operationsarbetsdräkt och operationsmössa. 

Datainsamlingen pågick under två veckor, där författarna besökte operationsavdelningen vid fyra 

tillfällen. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, behöver inte ett 

högskolearbete på grund- eller avancerad nivå etikprövas. Trots detta var det viktigt att 

fortfarande avväga riskerna för våra informanter mot den kunskapsvinning som skulle kunna 

erhållas (Etikprövningsnämnderna, 2016). Eftersom detta var en intervjustudie bedömdes den 

fysiska risken för våra informanter som obefintlig. Vi bedömde även risken för psykologisk 

skada på våra informanter som låg, självklart kunde någon bli illa berörd av ett minne, men det 

bedömdes som att kunskapsvinsten var mycket högre än risken för skada hos våra informanter. 

Informanterna informerades noga så de verkligen hade förstått och accepterat sitt deltagande i 

studien (Etikprövningsnämnderna, 2016). Ett informationsbrev om studien skickades ut till alla 

operationssjuksköterskor på den utvalda avdelningen i god tid innan studiens början. I detta 

informationsbrev stod det att deltagandet var valfritt och att avhopp från studien kunde göras 

utan förklaring under hela studiens gång, de fick även muntlig information. Kontaktuppgifter 

med namn, telefonnummer och mailadress till författarna lämnades skriftligen i 

informationsbrevet till informanterna, detta för att tillgodose svar på eventuella frågor eller 

tankar angående studien. Enligt publikationen God forskningssed av Vetenskapsrådet (2011) 

finns det flera forskningsetiska kodex, bland annat finns det ett som förklarar förvaring av 

material. För att följa denna kodex förvarades materialet i denna studie oåtkomligt för obehöriga, 

allt avidentifierades och kodades så att ingen information kunde härledas tillbaka till någon 

informant. Alla intervjuer kodades med siffror mellan ett och nio som kastades om 

slumpmässigt, så att ingen intervjuordning skulle gå att härleda till citaten. Ett skriftligt 

godkännande för att få genomföra studien från verksamhetschefen inhämtades, se bilaga 2. 

Bearbetning och analys 

Författarnas förförståelse består av en bakgrundskunskap inom ämnet eftersom de är studenter på 

specialistsjuksköterskeprogrammet inom operationssjukvård. En av författarna har genomfört 
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verksamhetsförlagd utbildning under fem veckor på arbetsplatsen och den andra författaren 

sommarvikarierade som undersköterska på operationsavdelningen sex år tidigare. Då ingen av 

författarna kände någon av operationssjuksköterskorna personligen bedömdes det ändå som 

acceptabelt att genomföra studien. 

 

Kvalitativ innehållsanalys användes, då det är en beskrivande och tolkande analys av texten 

(Henricson, 2012). Eftersom det område som skulle studeras var relativt outforskat valdes den 

induktiva metod som Elo och Kyngäs (2008) presenterat när innehållsanalysen av 

examensarbetets intervjuer genomfördes. Metoden utgick från tre faser, förberedelsefas, 

struktureringsfas och rapporteringsfas. I förberedelsefasen transkriberades intervjuerna och lästes 

ordagrant flera gånger för att nå en djupare förståelse och för att sätta in sig i det informanterna 

beskrev (Elo & Kyngäs, 2008). 

  
I struktureringsfasen lästes den transkriberade texten samtidigt som beskrivande rubriker skrevs i 

marginalen på det utskrivna dokumentet med intervjumaterialet. Citat som hörde samman med 

rubrikerna markerades i texten med överstrykningspennor, för att senare kunna koppla samman 

rubriken med rätt citat. Rubrikerna samlades ihop och skrevs ned i ett dokument, därefter parades 

rubrikerna ihop och 12 underkategorier skapades. Underkategorierna bildade tillsammans fyra 

allmänna kategorier som ytterligare sammanfattade vad texten handlade om. Tills sist parades de 

allmänna kategorierna ihop till en huvudkategori, se exempel på abstraktionen av resultatet i 

bilaga 4. Syftet med att skapa kategorier var att föra ihop rubriker som liknade varandra genom 

att författarna tolkade innehållet, vilket ledde till att en djupare förståelse av fenomenet 

uppnåddes. I rapporteringsfasen presenterades resultaten med hjälp av kategorier, se under 

“resultat” (Elo & Kyngäs, 2008). 

 

RESULTAT 
Resultatet presenteras med en huvudkategori, fyra allmänna kategorier och 12 underkategorier 

med tillhörande citat som framkommit vid intervjuerna med operationssjuksköterskorna. Nedan 

presenteras en schematisk bild av samtliga kategorier, se figur 2. 
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Figur 2. Samtliga kategorier från resultatet av innehållsanalysen (Elo & Kyngäs, 2008). Från vänster till höger: 

underkategori, allmän kategori och huvudkategori. 
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Att	  få	  tillräckligt	  med	  
tid	  
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Att verka för hygienen som patientens försvarare 

Operationssjuksköterskorna beskrev sig som patientens försvarare och talesperson. De menade 

att anledningen till att de verkade för hygienen var för att minska risken för postoperativa 

sårinfektioner hos patienten. De beskrev att de upplevde att patienten lämnade över sig själv i 

operationssjuksköterskans vård, att patienterna inte kunde försvara sig och hävda sin rätt när de 

senare sövdes. Operationssjuksköterskorna menade att de behövde stå på sig i sitt arbete för att 

skydda patienten mot infektioner, samt beskrev vikten av att se patienten som en medmänniska 

och inte enbart som en operation som ska utföras. 

Att vara den ytterst ansvariga för hygienen 

Operationssjuksköterskorna kände ett stort ansvar för hygienen som helhet, de menade dock att 

upprätthålla steriliteten var deras huvudansvar. Ansvaret för hygienen innebar att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett tillförlitligt sätt och att vara medveten om när man själv gjort fel och kunna 

rätta till det. De ansåg att det var deras uppgift att se till att det hölls en hög hygienisk standard 

under operationen, där inkluderades ansvaret att tala om för andra när de inte följde 

hygienreglerna. För det mesta ansåg operationssjuksköterskorna att det var tydligt vad som var 

deras roll. Många operationssjuksköterskor uttryckte att de gillade att bestämma över hygienen 

och att det var utvecklande att ha ett eget expertområde. 

Olika ansvar inom teamet 

Även om operationssjuksköterskorna ansåg att de hade det yttersta ansvaret för steriliteten, 

menade de att all personal hade ett eget ansvar för sina handlingar. Operationssjuksköterskorna 

menade att de inte hade möjlighet att kontrollera alla och om alla tog ansvar för sina handlingar 

så ledde det till en bättre hygiensäkerhet. 

 

“Sen har vi ju alla, för det ingår ju i våran basala omvårdnad, att ha en basal 

hygienrutin som fungerar. Och det tycker jag ligger på allas ansvar. Den rollen läkaren 

har är ju att ta sitt eget ansvar för att arbeta hygiensäkert vad gäller basala, patientnära 

kontakt och så. Alla har ju ett ansvar. Vi jobbar ju tillsammans.” (3) 

 

Operationssjuksköterskorna menade att de hade en annan hygienutbildning än den övriga 

personalen i teamet, de beskrev sin kunskap som unik. Utbildningen gjorde att de kunde se saker 
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i ett större perspektiv än till exempel undersköterskan. Operationssjuksköterskorna ansåg att de 

lättare kunde förstå varför de skulle göra rätt, eftersom de kunde överblicka de konsekvenser 

som skulle kunna drabba patienten. Med denna kunskap kom ansvaret att informera andra, för att 

öka förståelsen hos sina kollegor om hur viktig hygienen är.  

 

“För att vi kanske vet mycket mer än alla andra och då kan vi informera om det och då 

ökar man ju också förståelse för hur viktigt det är.”(7) 

 

Operationssjuksköterskorna berättade om hur de upplevde en skillnad i rollerna inom teamet. De 

menade att läkarna inte hade samma fokus som operationssjuksköterskorna, de fokuserade på 

operationen och hade det medicinska ansvaret medan operationssjuksköterskorna hade ansvar för 

hygienen. De berättade att undersköterskorna var viktiga i teamet för att hjälpa 

operationssjuksköterskan att upprätthålla steriliteten och att de inte klarade sig utan dem.  

 

“Jag känner ju personligen att jag kan ju inte bestämma vad kirurgen ska göra eller inte 

göra. Utan det är ju han som har det medicinska ansvaret för patienten, det har inte jag. 

Utan jag har ju ansvar för steriliteten och att liksom jag sköter det så långt jag kan, men 

sen måste jag informera läkaren om brister tillexempel att nu är det här inte rent. Vill du 

ha den här grejen igen, då vet du att den har varit där, men det är upp till dig att 

bestämma om vi ska ta den eller inte. Eller här är det inte sterilt, och hur tycker du att vi 

ska göra nu för att lösa den här situationen? Jag kan ju liksom inte ordinera antibiotika 

och såna saker, men det kan ju han göra...” (6) 

Att hålla fokus på flera saker samtidigt  

Operationssjuksköterskorna beskrev problematiken med att vara ansvarig för hygienen och 

samtidigt vara hundraprocentigt fokuserad på att instrumentera och assistera läkaren. De 

upplevde att det då var svårt att hålla fokus på vad övrig personal gjorde i operationssalen. Ordet 

“ögon i nacken” nämndes när de beskrev personalen som rörde sig utanför deras synfält. 

 

“Så fort man märker att någon är bakom ryggen så måste man kolla och titta att de inte 

kommer åt någonstans där de inte ska komma åt och sådana saker. Man måste ha 

överblick, man måste ha ögon i nacken i princip.”(8) 
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Erfarenhetens betydelse 

Operationssjuksköterskorna berättade att de upplevde en skillnad i hur det var att ansvara för 

hygienen när man hade arbetat längre respektive kortare tid. De menade att det var lättare för de 

med längre erfarenhet på grund av att de hade en annan pondus. Nya operationssjuksköterskor 

kunde ha ett annat fokus i början och ha svårt att ha en bredare blick, då deras koncentration 

mestadels riktades mot att lära sig operationsmetodiken. Operationssjuksköterskorna med kortare 

erfarenhet berättade om att de som nya kände att de fick tänka om från utbildningen, för att 

anpassa sig till de rutiner som fanns på den nya arbetsplatsen. Att ha lång erfarenhet behövde 

inte alltid enbart vara positivt, de beskrev att nya operationssjuksköterskor hade färskare kunskap 

och därmed lättare att anpassa sig till nya rutiner medan äldre kunde fortsätta arbeta som de alltid 

gjort. 

 

“Man ska inte vara så rädd för det men, man blir ju det automatiskt för att man är ny och 

ovan, och själv har lite annat fokus i början, att man jobbar väldigt mycket med 

metodiken och hur allting ska vara helt enkelt. Men sen när man har jobbat ett tag då blir 

det ju lättare, och då ser man ju också större system, att man är en del i ett team, det blir 

ju mycket tydligare för varje år.” (6)  

Att arbeta tillsammans med operationsteamet 

Operationssjuksköterskorna menade att operationsteamets samarbete var av stor vikt för att 

kunna upprätthålla en god hygienstandard.  

Bra kommunikation underlättar samarbete 

De flesta av operationssjuksköterskorna menade att kommunikation var den viktigaste faktorn 

till ett bra samarbete. Att teamet “pratade ihop sig” innan operationen ledde till att samarbetet 

blev bättre, irritation undveks och det underlättade därmed arbetet med hygienen. 

Operationssjuksköterskorna ansåg att möten på arbetsplatsen med fördel skulle kunna användas 

till att informera och diskutera frågor om hygien. Det framkom även att olika team fungerade 

olika bra ihop och att okänd personal kunde skapa svårigheter i samarbetet. 

 

“Oftast så tycker jag nog att det funkar jättebra, om man tar upp det liksom innan, på 

något vis. Man kanske vet att aa men nu ska jag vara på den salen, nu ska vi göra dom 
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typerna av operationer där det kanske genomförs på ett sätt som man kanske inte tycker 

är på ett hygieniskt sätt eem och vet man om det innan och man pratar om det så tycker 

jag oftast att det funkar bra. (…) Bra kommunikation så blir det oftast bättre samarbete. 

Istället för att man går och irriterar sig eller att man går och pratar om det på sidan om 

kanske.” (2) 

Att arbeta åt samma mål 

Operationssjuksköterskorna upplevde att deras arbete underlättades när alla i teamet arbetade 

mot samma mål, det vill säga att patienten inte skulle drabbas av någon postoperativ infektion. 

De menade att de kunde hamna i konflikter när de upplevde att andra i operationsteamet inte 

värderade följsamheten till hygienreglerna lika högt som operationssjuksköterskorna. 

 

“Men så då är det lite upp till de man jobbar med, har man inte samma inställning till 

hur man ska jobba då blir det ju konflikter, då blir det ju problem liksom att hålla 

steriliteten” (4) 

Begränsning av trafikflöde på operationssalen 

Trafikflödet på operationssalen sågs som ett stort hinder av operationssjuksköterskorna för att 

upprätthålla en god hygienisk standard. De berättade att det tillåtna antalet personal på 

operationssalen ibland överskreds. Det berodde ofta på att flera studenter samtidigt behövde få 

utbildning eller att operationen krävde att flera personalkategorier fanns på plats. 

Operationssjuksköterskorna ansåg att det var deras uppgift att reglera antalet personer på 

operationssalen då det var en viktig hygienaspekt, men att de inte alltid blev lyssnade på. Att 

bestämma vem som skulle få lämna salen och vem som skulle få stanna upplevde 

operationssjuksköterskorna som mycket svårt.  

 

“Sen att det i vissa situationer inte hörsammas eller amen på snitt tillexempel, som vi har 

här. Att det är så många som vill vara med, det är kandidater, barnmorskestudenter, 

sjuksköterskestudenter, vi har egna studenter och upplärningar och sådär. Det är ju det 

mest trickiga situationen vad gäller hygien, vad gäller antal personer på sal. Då är det 

vem ska gå först, det är det absolut svåraste.” (4)  
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Operationssjuksköterskorna upplevde att antalet dörröppningar var för många och att de i många 

fall utgjordes av anledningar som skulle gå att begränsa, som tillexempel att någon behövde gå 

för att hämta material, gå på fikarast eller fråga om hjälp. De upplevde att dörröppningarna var 

ett stressmoment när de inte kunde påverka dem, eftersom de var övertygade om att 

dörröppningar var dåligt för patienten.  

 

“Det är ju svårt när det är mycket spring på salen, att folk kommer in öppnar dörrar och 

går ut och kommer in för att bara titta, sveper förbi så att det liksom fladdrar lite i alla 

papper och sådana saker “(8) 

 

Operationssjuksköterskorna tog upp att det var vanligt att andra personalkategorier kom in på 

operationssalen när operationssjuksköterskan och undersköterskan utförde en steril uppdukning. 

De menade att den övriga personalen inte respekterade deras arbetsuppgifter och reglerna kring 

att dörrarna ska vara stängda under uppdukningen. När operationssjuksköterskan sedan var 

sterilklädd och patienten var tvättad och sterildraperad upplevde operationssjuksköterskorna att 

de fick en större respekt från den övriga personalen när det gällde att följa hygienreglerna. 

 

“Sen tycker jag att alla är ju medvetna om det sterila området, eller det sterila fältet, så 

att jag tror att när man väl klätt in och sådana saker så då är det lättare att hålla 

hygienen. Men det kanske är sådär, när man har tvättat och innan man har klätt å så, 

som de inte tänker sig för” (1) 

Att säga till på rätt sätt 

När andra i operationsteamet inte följde hygienreglerna ansåg operationssjuksköterskorna att det 

var deras uppgift att uppmärksamma dem på detta. Att säga till andra var inte alltid lätt, det 

framkom tydligt i studien att operationssjuksköterskorna upplevde att för att kunna få fram 

informationen gällde det att ha ett visst mått av smidighet. De menade att budskapet behövde 

framföras på ett snällt sätt, att rätt tillfälle skulle väljas och att de skulle vara försiktiga. Det var 

inte alltid informationen togs emot på ett bra sätt, ibland kunde tillsägelsen upplevas som kritik 

och dålig stämning uppstå. Operationssjuksköterskorna kunde känna sig tjatiga när de behövde 

påminna andra att följa hygienreglerna, en operationssjuksköterska beskrev det som att hon 

kände sig som en polis. I det stora hela menade de ändå att det fungerade bra.  
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“Det beror ju också på hur mycket man vågar säga ifrån. Det kan ju vara svårt. Det 

beror på vem man står med (...) jag tror att när dom (läkarna) kommer in så tänker dom 

bara inte på det utan man måste påkalla uppmärksamhet, och det kan kännas lite jobbigt 

om dom är lite tvära och sura.” (6) 

Att släppa på kontrollen 

Operationssjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att känna en kontroll över att hygienen 

och steriliteten utfördes på bästa tänkbara sätt. Av olika anledningar var de dock tvungna att 

släppa på kontrollen av hygienen under sin arbetsdag. 

För att orka med 

Operationssjuksköterskorna beskrev att det var svårt för dem att känna total kontroll över 

hygienen under sitt arbetspass. De menade att eftersom det bland annat på operationsavdelningen 

hade blivit accepterat att personalen hade hår utanför mössan trots att det var emot reglerna, var 

det en omöjlighet att stoppa det. De kände en uppgivenhet över detta, att det inte blev någon 

skillnad hur de än gjorde. Som en strategi för att själva orka med arbetet beskrev de att de 

behövde släppa på kontrollen. De menade också att som operationssjuksköterska behövde man 

lära sig att lita på andra personalkategorier eftersom det inte fanns någon möjlighet att 

kontrollera att alla gjorde rätt. 

 

“Asså det blir ju att man får släppa på kontrollen och sina principer, det man har från 

skolan får man släppa på jättemycket, för att man ska, för att det ska gå att arbeta. Om 

man, som man är lärd, inget utstickande hår, korrekt munskydd, sådana saker. Alla har 

utstickande hår i stort sätt av kirurgerna... och passen... och narkospersonalen. Sånt får 

man släppa på. Spring på salen får man släppa på för det är jättemycket spring eem jaa 

typ sånna saker. Men man måste släppa också på det eller för att orka jobba. Men jag 

tycker att det är fel att man måste släppa på det.“ (1) 

 

Långa, smutsiga och akuta operationer 

Operationssjuksköterskorna upplevde även att de ibland fick släppa kontrollen över hygienen 

relaterat till vilken typ av operation som skulle utföras. Långa operationer var en svårighet då 
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instrumenten kunde stå framme under en längre period, vilket upplevdes som problematiskt av 

operationssjuksköterskorna då instrumenten bland annat kunde bli förorenade av luftpartiklar. 

Långa operationer innebar även personalbyten som ledde till fler dörröppningar. Om operationen 

krävde att kirurgen gick mellan det vaginala området och buken, räknade 

operationssjuksköterskorna instrumenten som smutsiga och kunde därmed känna en oro över att 

bakterier skulle spridas. 

 

“Dels tänker man ju liksom att, här kanske jag skulle vilja liksom, lägga bort dom här 

instrumenten eller jag skulle vilja göra på nåt annat sätt. men jag har en operatör som 

kanske rör sig både uppifrån och nedifrån, i princip samtidigt. Så det blir ju så svårt att 

säga ”jamen nu måste du byta handskar” och ”nu måste du göra det”. Fast ens 

operationssjuksköterskereflex är ju alltid att säga nej till det där. För att det är som 

intränat. Men man måste ju förstå att det liksom inte går att göra operationen på nått 

annat sätt. Men då kan det ju vara svårt.” (2) 

 

När en akut operation för att rädda livet på patienten skulle genomföras fick vissa av 

operationssjuksköterskans vanliga hygienarbetsuppgifter nedprioriteras, så som noggrann 

steriltvätt och drapering av patienten. Detta eftersom patientens liv gick före risken för en 

eventuell postoperativ infektion. Operationssjuksköterskorna berättade även att om en patient 

blev sämre i vitalparametrarna under operationens gång och anestesipersonalen behövde tillgång 

till patienten, var det självklart att de backade från det sterila området och åtgärdade steriliteten 

sen. 

 

“Om det kommer någon på jourtid, nån som kanske blöder kraftigt då. Då måste man ju 

också tänka, det är samma sak när det är urakuta snitt här. Det är ju enda gången man 

frångår hygienreglerna, alla principer och allt man lär sig. Då handlar det om att rädda 

liv. Mm. Så då kan man inte sköta allt som man gör till ett planerat snitt, utan då måste 

man, då gäller det att få ut barnet.“ (9) 

Att ges rätt förutsättningar 

För att klara av att vara ansvarig för hygienen och att göra sitt arbete på ett tillitsfullt sätt, 

menade operationssjuksköterskorna att de behövde optimala förutsättningar på arbetsplatsen.  
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Operationsavdelningens fysiska miljö 

Operationssjuksköterskorna upplevde ett begränsat fysiskt utrymme för att utföra sitt arbete. På 

operationssalen fanns det inte alltid tillräckligt med plats för att röra sig på ett hygiensäkert sätt 

när apparater och instrument skulle rymmas på en liten yta. Vidare menade de att ett 

förberedelserum skulle öka hygiensäkerheten i uppdukningsfasen genom att undvika onödiga 

dörröppningar när narkospersonalen samtidigt ville förbereda inför patienterna. 

Operationssjuksköterskorna menade att dörröppningarna under operationerna skulle kunna 

minskas om de hade haft möjlighet att förvara material i närheten av eller i operationssalen samt 

om operationsavdelningen hade haft genomräckningsskåp. Mycket av det som skulle underlätta 

hygienen fanns redan på plats, men användes inte i den utsträckning de skulle önska, som att 

använda telefonen istället för att öppna dörren och fråga något. Det var också viktigt för 

operationssjuksköterskorna att material fanns placerat på rätt ställen och att allt fanns påfyllt.  

  

“Asså det är ju när det är liksom, är det trångt kring patienten, och man ibland får ställa 

sig med ryggen mot sina instrument och sådära. Man får ju tänka på det, men ibland är 

det ju, man kan ju inte, man kan inte undvika det helt och hållet. Att man snuddar med 

ryggen mot sitt bord eller, så. För att man måste ju räcka instrument eller hålla nån hake 

eller så.” (3) 

Engagerat ledarskap 

Att ha ett stöttande ledarskap som är engagerat i hygienfrågor kändes viktigt för 

operationssjuksköterskorna. De menade att deras åsikter om hygienen hade svårt att få gehör i 

personalgruppen om inte ledningen prioriterade frågan. De ville gärna ha en hård ledning, som 

vågade ta beslut och som kunde stå fast vid dem. Riktlinjer om beteende på operationssalen var 

viktigt som stöd för operationssjuksköterskorna, eftersom de kunde hänvisa till dem om någon 

inte följde hygienreglerna. Operationssjuksköterskorna funderade dock över hur rimliga 

riktlinjerna var och tyckte ibland att det gick emot vad de lärt sig om hygien. 

Operationssjuksköterskorna nämnde att de önskade feedback från ledningen i form av hur många 

infektioner de hade för närvarande samt att de önskade mer utbildning och uppföljning av sina 

kunskaper. 

 



 29 

“Har du ledningen bakom dig så har du inga svårigheter för att få det materialet du 

behöver, du får platserna du vill ha materialet på. Du har mandat att säga till. Och du 

får också, blir det tjafs eller nånting så är det ju jätteviktigt att man har ledningen bakom 

sig. Det är ju a och o” (5) 

Att få tillräckligt med tid 

Operationssjuksköterskorna berättade om en hög produktion på operationsavdelningen, de 

menade att många patienter skulle opereras på kort tid och att operationsprogrammet ibland var 

för optimistiskt planerat. De upplevde en press att arbeta snabbt och att de då inte kunde arbeta 

lika hygiensäkert eftersom de inte kunde vara lika noggranna i sina arbetsuppgifter. Framförallt 

kändes tidspressen mellan operationerna, i bytet mellan patienter. Under tiden operationen 

pågick kände de att de kunde styra själva över tidsåtgången och där upplevde de mindre stress. 

 

“Jag kan tycka att det är svårt när tiden är pressad, eem, och man förväntas ha snabba 

byten mellan operationerna, då upplever jag det som svårt (…) Och inte bara svårt, det 

går inte, det ges inte den tiden som behövs. Om man ska göra det helt enligt alla 

principer och regler. Såattee, dee och det blir lite en konflikt med en själv, att inte känna 

att man gör riktigt och rätt som man ska, så är det. (...) visst det är klart att det är vi 

själva som skapar den här stressen men jag tror också att, kulturen på avdelningen att 

man står varje morgon och säger att idag är det så här och så här mycket inplanerat det 

måste gå fort, de det sätter sig som en kultur bland vi som arbetar där att eee hålla det 

tempot varje dag. (...) Under operationen (…) då har jag inte alls dom kraven på mig för 

då kan ju jag styra upp det själv.” (7) 

 

DISKUSSION 
I denna studie framkom det att de nio intervjuade operationssjuksköterskorna såg sig själva som 

patientens försvarare, som de skulle skydda mot infektioner. De ansåg att de var ansvariga för 

hygienen, men deras främsta ansvar var att skapa och hålla steriliteten. De menade att alla i 

operationsteamet hade ett eget ansvar för den basala hygienen, men att det var 

operationssjuksköterskans roll att informera och säga till på rätt sätt. Av olika anledningar kände 

operationssjuksköterskorna att de ibland var tvungna att släppa på kontrollen över hygienen. 
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Ökad erfarenhet, att alla arbetade åt samma mål, god kommunikation och engagerat ledarskap 

menade de ökade möjligheterna för att verka för hygienen. Hindrande faktorer var svårigheten att 

hålla koll på flera saker samtidigt, otillräckligt fysiskt utrymme, ett högt trafikflöde på 

operationssalen och otillräckligt med tid. 

Resultatdiskussion 

Operationssjuksköterskorna i studien såg sig själva som ansvariga för hygienen, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning (Blomberg et al., 2014; Vårdförbundet och 

Riksföreningen för operationssjukvård, 2006). De menade att det var viktigt att säga till andra på 

rätt sätt när de inte följde hygienrutinerna. Trots det står det inte uttryckligen i 

kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor att ansvaret att säga till ligger på 

operationssjuksköterskan. Dock står det att operationssjuksköterskan har ett ansvar för att 

operationen utförs på ett hygiensäkert sätt och att hon ska förebygga smittspridning 

(Riksföreningen för operationssjukvård, 2011), vilket skulle kunna tolkas som detta.  
 

Arman och medarbetare (2004) menar att det krävs mod att våga möta patientens vårdlidande, 

vilket inom operationssjukvården kan innebära att säga ifrån när någon inte följer 

hygienreglerna. Diskussion när hygienregler inte följs på en operationssal kan enligt våra 

informanter leda till en anspänning inom operationsteamet. Operationssjuksköterskornas 

upplevelse stöds av Lingard och medarbetare (2002) som menar att tid, säkerhet och sterilitet 

ofta är de samtalsämnen som skapar spänning/irritation i teamet på operationssalen. Även att 

välja fel tillfälle att framföra informationen kan vara en risk att den missförstås eller inte 

uppfattas (Lingard et al., 2004). Faran med att få ett dåligt bemötande när 

operationssjuksköterskan försöker verka för hygienen är att de tillslut undviker att säga till 

kirurgerna (Sandelin & Gustavsson, 2015; Timmons & Tanner, 2005), vilket innebär en ökad 

risk för infektioner för patienterna.  
 

Det är intressant att det framkommer så tydligt i materialet om vikten att framföra sitt budskap på 

”rätt” sätt. Det kan ses som att operationssjuksköterskorna är lägre i hierarkin och blir överkörda 

av kirurgerna, men det kan också vara en medveten strategi. Operationssjuksköterskor har 

tidigare berättat i studier att de värnar om patienten, genom att hålla kirurgen på bra humör så 

undviks skador i själva operationsförfarandet (Higgins & MacIntosh, 2010; Vårdförbundet & 
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Riksföreningen för operationssjukvård, 2006). Sjuksköterskor ska enligt ICNs etiska kod ingripa 

för att skydda individers hälsa när den är hotad av andra medarbetares handlingar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Detta blir svårt för operationssjuksköterskorna om de möter ett 

otrevligt beteende från övriga personalkategorier. Operationssjuksköterskorna kan då hamna i ett 

etiskt dilemma, där de tvingas välja mellan att säga till och orsaka ett dåligt humör hos kirurgen, 

samtidigt som de då riskerar att själva operationen går dåligt. Det andra alternativet, att inte säga 

till, riskerar att patienten får en postoperativ sårinfektion. Det ena alternativet är inte bättre än det 

andra, men denna studies resultat kan tolkas som att en attitydförändring bör ske bland övriga 

personalkategorier på operationssalen. Operationssjuksköterskorna i vår studie menade dock att 

även om det ibland var svårt att vara “polisen” som verkade för hygienen vägdes detta upp av att 

de gillade sitt yrke och att ha ett eget område att bestämma över. 
 

Operationssjuksköterskorna upplevde sig som tjatiga, vilket överensstämmer med Vårdförbundet 

och Riksföreningen för operationssjukvårds (2006) resultat. Att vara den som verkar för 

hygienen på operationssalen genom att övervaka och tjata på andra när de inte följer 

hygienreglerna, behöver inte alltid vara förgäves. I flera studier har personer som varit medvetna 

om att de blivit observerade faktiskt förbättrat sin följsamhet till hygienrutiner (Hagel et al., 

2015; Pittet et al., 2004; Srigley et al., 2014). Detta tyder på vikten av att någon ser ansvaret för 

hygienen som sin roll. När man försökte införa WHOs checklista för säker kirurgi sågs det som 

ett hinder att personalen inte visste vem som var ansvarig för att initiera listan (Bergs et al., 

2015). Att operationssjuksköterskorna önskar en tydligare roll framkom inte i denna studie, dock 

önskade de respekt för sina arbetsuppgifter.  

 

Operationssjuksköterskorna menade att en ökad erfarenhet ledde till att de lättare kunde säga till 

andra, eftersom de hade mer pondus och fick mer respekt. Kanske innebar detta också att de hade 

mer mod (Arman et al., 2004) då de lärt sig hantera dålig stämning via tidigare situationer. 

Samtidigt menade informanterna i vår studie att nyutbildade kunde ha färskare kunskap och ett 

öppnare sinne för nya arbetssätt. Arman och Rehnfeldt (2006b) talar om att vårda med ett 

kärleksperspektiv, att ha rätt attityd i vårdandet och att kunna reflektera över vården, något som 

kanske nyutbildade gör mer frekvent än de som arbetat längre. Enligt Arman och medarbetare 

(2004) finns det en risk att operationssjuksköterskor avhumaniserar patienterna och endast ser en 
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kropp med problem och sjukdomar. Att personalen bara ser operationen som ska göras och inte 

människan som ligger där, tror vi är en av de främsta anledningarna till att hygienrutinerna 

“glöms” bort. En av informanterna i vår studie talade om svårigheten att skapa en relation till en 

sovande patient. Hon berättade om sitt synsätt där hon tänkte att patienten skulle kunna vara 

hennes nära släkting. Det skulle då motivera henne till att göra det “rätta” för patienten, det vill 

säga att skydda denne från infektioner. Detta kan vara ett användbart synsätt och en bra taktik 

som kan leda till en mer patientsäker vård. 
 

Operationssjuksköterskorna i studien pratade mycket om frekventa dörröppningar och ett för 

högt antal personer på operationssalen, vilket är kända faktorer som leder till ökad risk för 

sårinfektioner (Andersson et al., 2012; Tammelin & Hambraeus, 2006). Att det är svårt att verka 

för hygienen när många personer rör sig på salen och att hålla fokus på flera saker samtidigt, 

stöds av Christian och medarbetare (2006) som menar att en ökad arbetsbörda och flera 

konkurrerande arbetsuppgifter under en operation leder i förlängningen till hotad patientsäkerhet. 

Eftersom det även tillhör operationssjuksköterskans arbetsuppgifter att vara närvarande och 

instrumentera kirurgen under operationen, så är det är svårt att undkomma problematiken med att 

hålla fokus på flera saker samtidigt. Om samtliga i teamet var motiverade till att följa 

hygienrutinerna och hade kunskap om hur steriliteten bibehålls, så skulle det kunna underlätta 

operationssjuksköterskans arbete, då hennes fokus mer skulle kunna ägnas åt operationen när det 

krävs. 
 

Operationssjuksköterskorna upplevde det vanligt förekommande att hår stack ut utanför 

operationsmössan och att det var allmänt accepterat eftersom ingen sa till dessa personer. De 

ansåg att den heltäckande operationsmössan, så kallad operationshjälm, borde användas i större 

utsträckning då den är en garanti för att allt hår täcks (Mölnlycke Health Care, 2016). Det fanns 

hygienriktlinjer på avdelningen som angav att allt hår skulle vara innanför mössan, således var 

de korrekta men en negativ vårdkultur hade fortplantat sig på avdelningen. Författarna tror att 

den övriga personalen hade slutat reflektera över sina arbetssätt. Dessutom var de flesta av 

operationerna som utfördes på operationsavdelningen inte av den högsta renhetsgraden, därför 

ansågs det kanske inte som en stor infektionsrisk för patienterna. Det är ändå anmärkningsvärt att 

personalen tillåts fortsätta ha hår utanför mössan, då det även går emot Socialstyrelsens 
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kunskapsunderlag som är uppbyggt på vetenskap och beprövad erfarenhet (Tammelin & 

Hambraeus, 2006). 
 

Operationssjuksköterskorna upplevde också en brist på starkt ledarskap och önskade ett stöd från 

ledningen, vilket kan tolkas som att de känner sig ensamma i sitt arbete för hygienen. En 

anledning till att vårdkulturen upprätthålls kan vara just att ingen ledare säger ifrån. Att 

operationssjuksköterskorna kände sig ensamma med sitt ansvar kan vara anledningen till att de 

upplevde att de var tvungna att släppa på kontrollen för att orka med arbetet. Det kan ses som att 

operationssjuksköterskorna ger upp, att de förlorar tron på sig själva och att saker kan förändras. 

Detta kan tolkas som att operationssjuksköterskorna aktivt väljer att inte vårda, vilket kan leda 

till att vårdlidande skapas (Eriksson, 1994) men att de ändå känner att det är fel, tyder på att de 

har en inre vilja att vara goda och förhindra vårdlidande (Eriksson, 2002). 
 

Att operationssjuksköterskorna upplever ett tidspressat schema kan bero på en allt äldre 

befolkning med fler som behöver opereras och resurser som inte räcker till. Prioriteringar måste 

därför göras inom sjukvården och dessa utgår ifrån olika principer. Först kommer 

människovärdesprincipen, att man ser alla människors lika värde, därefter solidaritet- och 

behovsprincipen som innebär att den med störst behov ska få vården först. Sist kommer 

kostnadseffektivitetsprincipen, som innebär att det ska vara en rimlig relation mellan vad vården 

kostar och vad den får för effekt (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). När fler och fler 

operationer planeras in under en dag och tidsbrist uppstår leder det till svårigheter att verka för 

hygienen, vilket kan ses som att kostnadseffektivitetsprincipen fått råda över 

människovärdesprincipen. Fler operationer kanske utförs men det finns en ökad risk att patienten 

får en infektion. Att genomlida ett infektionsförlopp är fruktansvärt för patienterna och att inte 

göra det bästa för att förhindra att någon drabbas, är rent oetiskt. Avseende solidaritetsprincipen, 

kommer fler resistenta bakterier utvecklas om man tvingas använda större mängder antibiotika. 

Ökade fall av resistenta bakterier är en stor risk för svaga grupper i samhället, som exempelvis 

mycket gamla människor och nyfödda med svagt immunförsvar. 
 

SKL har gjort en studie där framgångsfaktorer har identifierats för att hålla nere VRI, genom att 

de sjukhusen med låg förekomst av VRI jämfördes med sjukhus med hög förekomst av VRI. 

Framgångsfaktorerna var bland annat bra ändamålsenliga lokaler, engagerad ledning, utbildning 
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och gemensam syn på att inga infektioner ska få förekomma (SKL, 2014), vilket 

överensstämmer med vad operationssjuksköterskorna sett som hinder och möjligheter i att verka 

för hygienen i denna studie. Det indikerar att operationssjuksköterskorna besitter en stor 

kompetens när det gäller att förhindra infektioner. Operationssjuksköterskors kunskap tas inte 

alltid tillvara (Vårdförbundet & Riksföreningen för operationssjukvård, 2006) vilket kan ses som 

ett slöseri med samhällets resurser. Det är anmärkningsvärt att operationssjuksköterskor upplever 

att de måste släppa på kontrollen över hygienen för att orka med sitt arbete när 

antibiotikaresistensen ökar i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2015). I framtiden kan det bli 

mycket problematiskt att operera utan verksam antibiotika och operationssjuksköterskornas 

förebyggande hygienarbete blir då den enda barriären mellan patienten och en eventuell 

postoperativ sårinfektion. Ökade postoperativa sårinfektioner kommer dessutom att kosta 

samhället mycket pengar (SKL, 2015a). 

Metoddiskussion 

I denna studie användes en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer som senare 

analyserades med en induktiv innehållsanalys av Elo & Kyngäs (2008). Detta bedömdes vara den 

bästa metoden för att undersöka hur operationssjuksköterskorna upplevde det var att verka för 

hygienen, då man får en rik beskrivning av fenomenet (Henricson, 2010).  

 

Författarna hade en förförståelse i ämnet med deras utbildning och tidigare kontakt med 

operationsavdelningen. En risk med förförståelsen var att informanterna kunde tro att författarna 

redan visste alla svar eftersom de verkade inom samma yrke, därför ställdes flera följdfrågor för 

att få informanten att ge en mer innehållsrik beskrivning (Henricson, 2012). 

 

En provintervju gjordes för att testa frågeguiden, denna medförde att några stödord lades till. 

Syftet med provintervjun var att testa materialet så att frågorna gick att förstå, samt att få testa 

intervjutekniken hos författarna (Henricson, 2012). Intervjutekniken diskuterades sedan med 

handledaren som kom med synpunkter. Trots detta upplevde några informanter att frågorna var 

svåra att förstå, detta skulle kunna undvikts genom att fler provintervjuer genomförts och att 

frågorna då omformulerats.  
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Det kan ha underlättat för deltagarna att tacka ja till studien då intervjuerna utfördes på arbetstid. 

En negativ aspekt kan ha varit att de kanske kände sig stressade att slutföra intervjun då de hade 

andra arbetsuppgifter. Vidare kan valet att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats ha 

inverkat på deras vilja att berätta sanningen om den var av negativ karaktär, trots att de 

garanterades fullständig anonymitet. Intervjuarna var klädda som personalen, vilket bidrog till att 

rollerna som intervjuare och informant var mer jämlika och en neutral stämning skapades 

(Henricson, 2012). Dock kan faktumet att det var två intervjuare och en informant ha påverkat 

deltagarna att de kände sig utfrågade och i underläge, något som tyder på detta är att en 

informant frågade om hon svarat rätt på frågorna. Att båda författarna deltog vid samtliga 

intervjuer, där den ena förde anteckningar och den andra intervjuade medförde dock att alla 

intervjuerna genomfördes på liknande sätt och tillförlitligheten ökades (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

 

Mobiltelefoninspelning kan verka oprofessionellt och kan ha lett till att informanterna kände att 

anonymiteten var hotad. Dock är det en stor fördel att spela in en intervju då det ges möjlighet att 

transkribera mer exakt vad som sades. Inspelningarna raderades från telefonen så snart det blivit 

transkriberat, vilket var cirka ett dygn. Att transkriberingen gjordes så snabbt innebar att det var 

lättare att komma ihåg vad som sagts (Henricson, 2012). För att ytterligare garantera 

anonymiteten försågs varje intervju med en siffra mellan ett till nio, vilka senare kastades om för 

att utesluta möjligheten att få reda på vilken operationssjuksköterska som stod för respektive 

citat från intervjuerna. 

 

Alla delar i innehållsanalysen genomfördes av författarna tillsammans, vilket innebär att studiens 

tillförlitlighet ökas. Första intervjun analyserades med insyn av handledaren som gav sina 

synpunkter på hur analysarbetet fortgått. Detta innebär att en extern forskare varit involverad i 

valideringen av resultaten vilket ökar studiens giltighet. För att ytterligare öka giltigheten har 

citat används i resultatet, som ger läsaren möjlighet att bedöma om författarnas tolkning av 

intervjuerna stämmer med det som sagts (Lundman & Hällman Graneheim, 2012). 

I metodavsnittet av studien presenteras processen med innehållsanalysens alla steg och en figur 

har använts som visar hur data grupperats i kategorier. Hur citaten och rubriker har tolkats in i 

olika kategorier finns beskrivet i bilaga 4. Även urvalet av deltagare, presentation av deltagare 
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och hur datainsamlingen gått till har beskrivits noggrant, allt för att öka studiens överförbarhet 

(Elo & Kyngäs, 2008; Lundman & Hällman Graneheim, 2012). 

 

En begränsning av giltigheten i studien skulle kunna vara att samtliga operationssjuksköterskor 

som intervjuats arbetade på samma arbetsplats. Dock bedömdes att urvalet hade stor spridning i 

ålder och erfarenhet, vilket ändå kunde ge en rik beskrivning av det undersökta fenomenet. 

Dessutom arbetade de med en bred uppsättning av ingrepp, från vaginala ingrepp till 

implantatkirurgi där hygienstandarden bör vara hög. Provintervjun inkluderades också i 

resultatet, där operationssjuksköterskan arbetade på en annan operationsavdelning. Dessa svar 

stämde överens på många punkter med de andra deltagarnas beskrivningar, vilket tyder på att 

fenomenet kan beskrivas på samma sätt av fler operationssjuksköterskor och att resultatet kan 

vara överförbart till andra sammanhang.  

 

Vidare vore det intressant att undersöka teamets kommunikation via observationsstudier då en 

tydligare bild skulle framträda av hur operationssjuksköterskans möjligheter att verka för 

hygienen ser ut på operationssalen.  

Slutsats 

Operationssjuksköterskorna verkade för hygienen i rollen som patientens försvarare. De tog på 

sig ansvaret för hygienen, fick säga till andra personalkategorier och de kände att andra på 

operationssalen inte uppmärksammade hygienen lika mycket. Dock upplevde de ansvaret 

utvecklande och gillade att ha ett eget expertområde, det var tydligt vad som var deras. 

Operationssjuksköterskorna har ett viktigt arbete och en stor kompetens inom hygienområdet. 

Deras kunskap bör tas till vara och de hinder de upplever minskas, så att risken för sårinfektioner 

och därmed också vårdlidande kan minimeras.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet av denna studie visar att operationssjuksköterskans arbete med hygien behöver 

värderas högre för att minska de hinder som de upplever. Följsamheten till hygienrutiner behöver 

även prioriteras av andra personalkategorier. Resultatet kan användas av andra för att förstå 

operationssjuksköterskans roll, men också av dem själva för att förstå den kontext de verkar i. 

Medvetenheten om svårigheterna kan leda till att de blir tydligare och lättare att förändra. 
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Studiens resultat kan även ligga till grund för en diskussion om arbetssätt och ett öppnare klimat 

på operationsavdelningarna. 
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BILAGOR 

Bilaga 1.                    Intervjuguide 

Inledande frågor 

• Man/kvinna  

• När är du född? 

• När gick du din utbildning till sjuksköterska respektive operationssjuksköterska?  

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  

• Hur länge har du arbetat som operationssjuksköterska?  

Intervjufrågor  

• Kan du ge ett exempel på när det var svårt att arbeta på ett hygiensäkert sätt i samband 

med en operation?  

o Vid förberedelsen av en operation 

o Under operationen 

§ Varför blev det så?   

• Berätta om ett tillfälle när du upplevde att det blev ett bra samarbete kring hygien under 

operationen. 

o Kände att du kunde bestämma över hygienen?  

• Vilka förutsättningar krävs för att du ska kunna jobba på ett hygiensäkert sätt?  

o Arbetsmiljö 

o Ledarskap/organisation 

o Teamet 

• Hur ser du på din roll i arbetet med hygien på operationssalen?   

o I förhållande till andra? 

§ Läkare 

§ Undersköterska 

§ Narkospersonal 

§ Patienten 

• Hur är det att vara den personen som verkar för hygienen på salen? 
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 

 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en studie om 

operationssjuksköterskors upplevelser av att verka för hygienen på 

operationssalen 

. 

 

Vårt examensarbete har till syfte att undersöka operationssjuksköterskors upplevelser av att 

verka för hygienen på operationssalen, vilka hinder och vilka möjligheter de upplever i detta 

arbete. Det finns studier som visar att det ibland brister i följsamheten av hygienrutinerna på 

operationssalen. Det saknas forskning om hur det är att verka för hygienen, vilka hinder och 

möjligheter operationssjuksköterskan upplever i sitt arbete med hygienen.  

Därför tycker vi att det skulle vara väldigt intressant att få intervjua Dig om dina upplevelser som 

operationssjuksköterska! 

 

Vilken insats för studien behövs från Dig? 

Vi kommer att komma till din avdelning under vecka 8, 15 och 16. Då kommer vi att utföra 

intervjuer, under arbetstid, som kommer att ta mellan 20 minuter och 1 timme. Deltagandet är 

frivilligt och Du kan närsomhelst under studiens gång avbryta ditt deltagande. 

 

Hur hanteras den insamlade informationen? 

Allt material kommer att avidentifieras och kodas, ingen information kommer att kunna ledas 

tillbaka till just Dig. Materialet kommer att förvaras på en säker plats och endast vi författare 

kommer att ha tillgång till det. Efter examensarbetet är klart kommer allt intervjumaterial att 

förstöras. 

 

Vid frågor kontakta gärna oss. Hoppas vi ses! 
Maria Hansson, 0709 - 49 67 75, maria.hansson@hotmail.se 

Emily Schannong, 0705 – 17 15 58, emily.schannong@hotmail.com 

Handledare: Camilla Fröjd, camilla.frojd@surgsci.uu.se   

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom 
Operationssjukvård, 60 hp 
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Bilaga 4. 

Tabell 1. Exempel på abstraktion av resultatet  

CITAT RUBRIK UNDERK
ATEGORI 

ALLMÄNN 
KATEGORI 

HUVUDKATEGORI 

Aa det är ju när man rör 
sig, mellan olika 
områden på patienten, 
som man betraktar som 
rent och smutsigt. Och 
operationen liksom 
kräver att dom här 
sammanlänkas på nåt 
sätt liksom. Då är det 
svårt. 

Svårt att 
röra sig 
mellan rent 
och 
smutsigt 

Långa, 
smutsiga och 
akuta 
operationer 

Att släppa på 
kontrollen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att verka för hygienen 
som operations-
sjuksköterska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att man får in rutiner, vi 
har ju skaffa telefoner in 
på alla salar för att det 
var mycket mer spring 
förut när vi inte hade det. 
Eller bärbara, dom.. 
används ju inte så 
mycket som dom skulle 
kunna göra, så det är det 
viktiga. 

Telefoner 
ska 
användas 

Operations-
avdelningens 
fysiska miljö 

Att ges rätt 
förutsättningar 

Har man lång bakgrund 
och har jobbat länge, så 
har man en viss trygghet 
i sig själv. Så man kan 
säga till (…) och dom 
respekterar eftersom 
man är äldre 

Lång 
erfarenhet 
skapar 
trygghet 
och respekt 

Erfarenhetens 
betydelse 

Att vara den 
ytterst 
ansvariga för 
hygienen 

Men vad jag har märkt, 
om man säger på ett 
snällt sätt och inte med 
en hammare, så lyssnar 
dom, och, händer det att 
man inte får respons, så 
kan man ta det utanför. 
Man kan säga såhär är 
det, vi kan inte riskera 
infektion. 

Säga till på 
ett snällt 
sätt 

Att säga till 
på rätt sätt 

Att arbeta 
tillsammans 
med teamet 

 


