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SAMMANFATTNING 

 

Hälso- och sjukvården anses vara en högriskverksamhet som traditionellt sett saknar en 

utbredd säkerhetskultur liknande flygindustrins, vilken under en längre tid har arbetat med 

standardiserade arbetssätt för att förbättra säkerheten. För att undvika vårdskador och för 

att utveckla och kvalitetssäkra patientsäkerheten är det viktigt med fortsatt 

förbättringsarbete inom vården. En viktig checklista inom sjukvården är WHO:s checklista 

för säker kirurgi, som lanserades år 2008, och som har minskat mortalitet och 

postoperativa komplikationer avsevärt. Forskning har dock visat att checklistor inom 

perioperativ vård inte alltid används på ett korrekt sätt, delvis på grund av 

implementeringssvårigheter. På det för studien aktuella regionsjukhuset i Sverige används 

en preoperativ checklista för att säkerställa att patienten förbereds på rätt sätt inför 

operation. En mätning på den preoperativa enheten visade dock att 30 procent av 

patienterna hade en eller flera brister i de preoperativa åtgärderna. Det är viktigt då 

ofullständiga förberedelser inför kirurgi ökar postoperativa komplikationer och bidrar till 

ökad mortalitet. 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta utifrån denna preoperativa 

checklista. 

 

En kvalitativ ansats valdes som metod, där två fokusgruppsintervjuer med totalt nio 

sjuksköterskor från två kirurgiska avdelningar genomfördes. Deltagarna var vana vid att 

arbeta med den preoperativa checklistan. Intervjuerna genomfördes som en 

semistrukturerad intervju med hjälp av en intervjuguide. Kvalitativ innehållsanalys 

användes för att analysera resultatet. 

 

I resultatet identifierades tre huvudkategorier: Preoperativ checklista som arbetsredskap, 

Den preoperativa checklistans utformning och användbarhet samt Implementering och 

delaktighet. 

 

Slutsatsen är att sjuksköterskorna upplever den preoperativa checklistan som ett viktigt 

hjälpmedel för dem i den kliniska vardagen. Sjuksköterskorna upplever osäkerhet gällande 

hur, när och varför en del moment i checklistan utförs. Det fanns en tydlig koppling mellan 

deras erfarenhet och kunskap om preoperativa förberedelser och hur de upplevde att arbeta 

med checklistan. Då flera av sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet kring hur checklistan 

används har troligtvis implementeringen varit bristfällig. Studien visar med tydlighet att 

kliniskt verksamma sjuksköterskor önskar och skulle föredra checklistan i elektroniskt 

format. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Preoperativ checklista, patientsäkerhet, förberedelse, operation, 
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ABSTRACT 

 

Providing healthcare is a process that involves many risks, and unlike the airline industry 

which for some time has been using standardized approaches to improve safety, it lacks a 

widespread culture of risk management. Continual focus on improvement is necessary if 

risks are to be minimized and patient safety is to be assured. An important checklist in 

health care is the World Health Organization’s checklist for safe surgery, which was 

launched in 2008. It has been shown to have significantly reduced postoperative mortality 

and complications. Studies have shown however that checklists in perioperative care are 

not always used properly partly because of implementation difficulties. The Swedish 

regional hospital in this study has a preoperative checklist to ensure that patients are 

properly prepared for surgery. A study conducted in the preoperative unit of the hospital 

showed that 30 percent of patients had one or more deficiencies in preoperative 

preparation, as defined by the checklist. It is important because incomplete preparations for 

surgery increase postoperative complications and contribute to increased mortality. 

 

The aim of this study was to describe nurses' experiences of working with the preoperative 

checklist.  

 

The chosen method was a qualitative approach in which two focus group interviews with 

nine nurses from two surgical departments were held. The nurses were accustomed to 

working with the preoperative checklist. The interviews were conducted with an interview 

guide with semi-structured questions. Qualitative content analysis was used to analyse the 

material. 

 

The results identified three main categories: The preoperative checklist as a working tool, 

The preoperative checklist design and usability, and Implementation and participation.  

 

In conclusion, it was shown that nurses value the preoperative checklist as an important aid 

for them in everyday clinical practice, but that they were unsure about how, when and why 

some of the elements of the checklist were to be carried out. There was a clear link 

between nurses' experience and knowledge regarding the preoperative preparations and 

how they experienced working with the checklist. As several of the nurses experienced 

uncertainty about the usage of the checklist this may show that the implementation process 

was inadequate. The study also clearly showed that clinically active nurses would prefer to 

use the checklist in an electronic form. 
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INLEDNING 

På sjukhuset där den aktuella studien genomfördes implementerades år 2014 en 

sjukhusgemensam checklista för preoperativa förberedelser. Denna checklista benämns i 

det dagliga arbetet på sjukhuset som ”den preoperativa checklistan”. Detta är även det 

begrepp som används genomgående i studien. Efter checklistans införande har det varit 

problem med följsamheten, vilket har uppmärksammats i flera interna avvikelser och har 

resulterat i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Utifrån detta ansåg 

författarna att det var viktigt att genomföra denna studie. 

BAKGRUND 

Säker vård 

Säker vård beskrivs av Socialstyrelsen i hälso- och sjukvårdsrapporten från 2009 

(Socialstyrelsen, 2009) som vård där patienter skyddas från att drabbas av vårdskador 

genom olika insatser och åtgärder. I skriften Säker vård - en kärnkompetens för vårdens 

samtliga professioner (Härenstam & Sahlqvist, 2016) beskrivs säker vård som att ha 

kunskap om, och att arbeta på ett sådant sätt att risker inom vården minimeras. Säker vård 

är ett gemensamt ansvar för vårdens alla professioner och kräver samarbete mellan dessa 

och patient och närstående, oavsett inom vilken kontext vården utförs. För sjuksköterskor 

med specialistexamen inom akutsjukvård (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, [SENA] 

& Svensk Sjuksköterskeförening, [SFF], 2017) sker flera simultant pågående 

arbetsprocesser som interagerar med varandra, och akutsjuksköterskan ska besitta kunskap 

att snabbt kunna bedöma, prioritera och reevaluera en persons tillstånd. Detta gör att det 

ställs stora krav på att ge en säker vård. 

 

För att kunna bedriva säker vård är det av vikt att vården utvecklar system och processer 

som minskar risken för fel. Om fel ändå uppstår är det viktigt att det finns en struktur och 

systematik kring hur vården skall hantera och lära av dessa fel. Säker vård är inget konstant 

tillstånd utan förutsätter ett ständigt utvecklingsarbete på många olika nivåer inom vården. 

Områden som behöver präglas av utveckling och förbättring är exempelvis ledarskap, 

samverkan i team, kommunikation, tekniska färdigheter och standardiserade arbetssätt. Ett 

standardiserat arbetssätt är en viktig del i säker vård. Ett standardiserat arbetssätt innebär 

att vårdpersonal tillsammans skapar kloka arbetssätt. För de moment som utförs på samma 

sätt många gånger kan man göra kloka standardiseringar, standardiserade operativa 

procedurer (SOP). Genom att arbeta fram SOP blir det enklare att göra rätt och det skapas 

en samsyn kring hur olika moment och rutiner skall utföras. Exempel på standardiserade 

arbetssätt kan vara olika verktyg såsom checklistor (Härenstam & Sahlqvist, 2016). 

 

Patientsäkerhet och vårdskador 

Begreppet patientsäkerhet är ett relativt nytt kunskapsområde som anses vara svårt att 

formulera och definiera (Ödegård, 2013). Enligt Runciman, Hibbert, Thomson, Van Der 

Schaaf, Sherman och Lewalle (2009) kan patientsäkerhet definieras som vård där 

patienters risk att drabbas av vårdskada eller olycksfall är reducerad till ett acceptabelt 

minimum. I Patientsäkerhetslagens första kapitel, 5 § (SFS 2010:659) definieras vårdskada 

som “lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
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sjukvården”. I samma lag definieras patientsäkerhet som “skydd mot vårdskada”. 

Vårdskador leder till förlängt vårdförlopp, ett ökat lidande för patienten samt ökade 

sjukvårdskostnader (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Hälso- och sjukvård ska kännetecknas av en god patientsäkerhetskultur med ett aktivt 

riskförebyggande arbete (Socialstyrelsen, 2016). Alla professioner inom hälso- och 

sjukvården ska arbeta utifrån de sex kärnkompetenserna: personcentrerad vård, samverkan 

i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och 

informatik (Leksell & Lepp, 2013). De sex kärnkompetenserna lanserades av Institute of 

Medicine of the National Academies (IOM, 2002). Det framkom att sjuksköterskor samt 

annan vårdpersonal inte hade de kunskaper som krävdes för att ge en god och säker vård 

samt att vidare utveckling behövdes. I en norsk studie av Høyland, Haugen och Thomassen 

(2014) studerades personalens uppfattning om säkerheten på operationsavdelningen genom 

fokusgruppsintervjuer. Slutsatserna som drogs var att det är viktigt att styrka både de 

strukturella förutsättningarna och chefernas och personalens säkerhetsmentalitet, för att 

undvika operationskomplikationer. 

 

I Sveriges kommuner och landstings handbok över risk- och händelseanalys (2015), samt i 

Ödegård (2013), konstateras att hälso- och sjukvården är en högriskverksamhet som har 

mycket att lära av high reliability organisations (HRO-organisationer) såsom flygindustrin. 

Till skillnad från hälso- och sjukvården har flygindustrin en väl utvecklad säkerhetskultur 

och en högre riskmedvetenhet som inkluderar användandet av riskanalyser och 

händelseanalyser. Li och Baker (2007) konstaterar att införandet av piloternas “preflight 

checklists” har bidragit till att minska flygets olyckor och misstag drastiskt. De poängterar 

dock att risken ökar med 82 gånger när en enskild pilot flyger ett mindre plan eftersom 

teamet runt kommersiella flygningar bidrar till säkerheten. Li och Baker jämför detta med 

teamet kring operationer och att detta kan överföras till risken då en ensam kirurg opererar 

utan att operationsteamet är involverat i säkerhetsarbetet. 

Enligt Ödegård (2013) påverkas patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården av flera 

olika faktorer. Synen på patientsäkerhet har tidigare varit att det främst är den patientnära 

vårdens angelägenhet. På senare tid har betydelsen av tjänstemän och politikers ansvar 

gällande patientsäkerheten lyfts då deras handlande eller avsaknad av handlande påverkar 

förutsättningarna att bedriva en säker vård. 

Kirurgi i en akut kontext 

Det finns ett antal allvarliga, akuta tillstånd som kräver kirurgi. Exempel på de allvarligaste 

akuta tillstånden som kräver kirurgi inom några timmar eller dagar är trauma, ileus, 

appendicit, cholecystit och akuta blödningar (Hansson & Vikström, 2014). Kirurgi utförs 

vanligtvis med olika prioritet, urakut - direkt från akutrum eller akutmottagning till 

operationssal, akut - patienten vårdas på akutvårdsavdelning, förbereds för operation och 

opereras inom timmar eller dagar och elektiv - då patienten planeras för operation inom 

veckor eller månader. Handläggningen av den akut kirurgiskt sjuka patienten är beroende 

av många olika parametrar; klinisk bedömning, laboratorie- och radiologiska 

undersökningar. När beslut fattas att behandla ett sjukdomstillstånd kirurgiskt behöver 

patienten optimeras och förberedas inför operation (Hansson & Vikström, 2014). 

 

Ett kirurgiskt ingrepp innebär alltid risker, som infektion, trycksår eller muskelskador. Vid 

alla ingrepp då hudbarriären bryts med exempelvis kirurgi (operationssår), urinvägskateter 
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eller perifera eller centrala venkateterar finns det en risk för infektion. I samband med ett 

kirurgiskt ingrepp är patienten immobiliserad vilket kan ge ett högt tryck på muskler och 

hud. Det höga trycket kan därmed leda till syrebrist i det utsatta området vilket i sin tur kan 

ge trycksår och muskelskada. Riskerna behöver därmed vägas mot de risker som finns med 

att behandla tillståndet konservativt. För att säkerställa patientsäkerheten är det viktigt att 

förebygga dessa komplikationer (Hansson & Vikström, 2014). 

Preoperativa förberedelser 

Operationsprocessen delas vanligen in i tre delar, den preoperativa fasen, den 

intraoperativa fasen samt den postoperativa fasen (Goodman & Spry, 2014). Perioperativ 

används för att beskriva alla tre faserna. Sjuksköterskans ansvarsområde i den preoperativa 

fasen är omvårdnad med fokus på patientinformation och utbildning samt praktiska 

förberedelser inför ingreppet. Omvårdnadsdiagnoser kan med fördel användas för att 

planera patientens omvårdnad under den perioperativa processen men fokus bör ligga på 

varje patients individuella behov. Att patienten och anhöriga är väl informerade om 

ingreppet och rehabiliteringsprocessen är mycket viktigt. Patienten bör uppmuntras att 

ställa frågor och anhöriga bör även uppmuntras att vara delaktiga. För en säker vård och 

kommunikationsöverföring kan ett standardiserat protokoll eller checklista användas vid 

överlämning till den intraoperativa personalen (Goodman & Spry, 2014). 

 

I Vårdhandboken (Söderström & Åkesdotter-Gustafsson, 2016) beskrivs viktiga 

förberedelser inför kirurgiska ingrepp. Sjuksköterskan bör uppmärksamma eventuella 

risker inför operation såsom pågående infektioner, hudproblem, rökning eller malnutrition 

och initiera eventuella åtgärder. Även här poängteras vikten av adekvat information till 

patienten. Informationen bör ges både muntligt och skriftligt och skall dokumenteras i 

patientens journal. Patienten bör även instrueras om, alternativt få hjälp med, adekvat 

hudtvätt för att minska risken för postoperativa sårinfektioner. Smycken, nagellack och 

piercings bör även avlägsnas av samma orsak. Sängen skall renbäddas och patienten skall 

få rena kläder. I direkt anslutning till operation ska patienten tömma urinblåsan för att 

förhindra urinretention. Sjuksköterskan ansvarar även för att administrera preoperativ 

medicinering såsom antibiotika och analgetika. Dessa förberedelser är viktiga för en säker 

vård. 

 

Om en patient inte är korrekt förberedd inför operation kan det leda till att operationen 

ställs in (Ciechanowicz & Wilson, 2010; Wright, Roche & Khoury, 2010). Inställda 

operationer orsakar patienten ett ökat lidande men innebär även ökade kostnad för 

sjukhusen. I en studie av Weinbroum, Ekstein och Ezri (2003) står brister i de preoperativa 

förberedelserna för 12 procent av de faktorer som påverkade operationssalarnas 

effektivitet.  

Akutsjuksköterskans ansvar gällande omvårdnad i samband med kirurgi 

Akutsjuksköterskans roll i patientens optimering och förberedelse inför operation är 

betydande då det är sjuksköterskan som bär ansvaret för att ordinerad provtagning, 

medicinering och preoperativa omvårdnadsåtgärder utförs. Inom sjuksköterskans 

ansvarsområde ligger även att identifiera och förebygga faktorer som kan påverka det 

postoperativa förloppet och patientens återhämtning. Då patienten är i behov av akut eller 

urakut kirurgi är det akutsjuksköterskan som ansvarar för att adekvata omvårdnadsåtgärder 

i anslutning till kirurgi blir utförda (Hansson & Vikström, 2014). 
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Sjuksköterskor inom akutsjukvård ska vara väl insatta i vård- och omvårdnadsprocesser 

och flöden som påverkar patienten, för att kunna ge bäst möjliga personcentrerade vård 

(SENA & SFF, 2017). Symtom och tecken hos den person som söker akutsjukvård ska 

identifieras och tolkas och adekvata åtgärder ska vidtas och utvärderas. 

Akutsjuksköterskan ska även leda och utforma omvårdnadsarbetet efter klinisk erfarenhet 

och senaste evidens. 

Checklistor inom hälso- och sjukvård 

I en studie av Weiser et al. (2010) framgår det att checklistor blir allt vanligare inom 

vården. I en vårdkontext är användandet av standardiserade checklistor ett relativt nytt 

fenomen. Det är viktigt att ta i beaktande att det inte är tillräckligt att tillhandahålla klinisk 

personal en checklista utan att det även är viktigt att arbeta med en säkerhetskultur som 

uppmuntrar användandet av checklistor. Det övergripande syftet med checklistor är att 

fungera som ett muntligt eller skriftligt verktyg som standardiserar användandet och 

hjälper användaren att minnas och undvika fel baserade på den mänskliga faktorn (Weiser 

et al., 2010). 

 

I en studie av de Vries et al. (2010) framgår det att införandet av en multidisciplinär 

checklista för säker kirurgi som standardiserar den kirurgiska vårdprocessen, drastiskt kan 

minska förekomsten av komplikationer och mortalitet. I denna studie som utfördes på sex 

holländska sjukhus visades att mortaliteten i samband med ett kirurgiskt ingrepp minskade 

från 1,5 procent till 0,8 procent efter införandet av en perioperativ checklista. I de fall där 

checklistan var otillräckligt ifylld sågs en ökning av komplikationerna. Antal kirurgiska 

komplikationer per 100 opererade patienter minskade från 27 till 17, vilket visade att ett 

standardiserat arbetssätt i anslutning till kirurgi med en checklista som redskap kan vara 

mycket effektivt för att ge en säkrare vård. 

 

World Health Organizations checklista 

World Health Organization (WHO) har utarbetat en checklista för säker kirurgi som 

används världen över sedan 2008 (WHO, 2017). Syftet med checklistan var att 

uppmärksamma viktiga säkerhetsbrister såsom otillräcklig säkerhet i anslutning till 

anestesi, postoperativa infektioner samt bristande kommunikation mellan medlemmarna i 

det kirurgiska teamet. Checklistan var tänkt att fungera som ett verktyg och ett stöd i 

arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla säkerheten för patienterna och för att minska 

förekomst av undvikbara komplikationer och dödsfall. För att på bästa sätt använda sig av 

WHO:s checklista ska en person vara ansvarig för att checklistans olika steg bockas av. 

Denna person har benämningen checklistkoordinator. Koordinatorn kan med fördel vara en 

sjuksköterska men kan även vara någon annan medlem ur teamet (WHO, 2017). 

 

Checklistan är uppdelad i tre delar som var och en skall symbolisera operationens tre faser 

(WHO, 2008). Varje fas syftar till en specifik tidsperiod i det normala operationsflödet. 

Första fasen är tiden innan anestesi (“sign in”), fasen efter sövning men innan incision 

(“time out”) och den tredje fasen under och strax efter suturering men innan patienten 

lämnar operationssalen (“sign out”). Varje steg måste utföras och bekräftas av 

koordinatorn innan teamet får fortsätta ingreppet. 

 

Fördelar med WHO:s checklista 

WHO:s checklista har visat sig vara effektiv i att minska dödlighet och komplikationer vid 

kirurgiska ingrepp (Haugen et al., 2015). I en studie av van Klei et al. (2012) framgår det 
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att 30-dagarsmortaliteten på sjukhuset där studien utfördes minskade från 3,13 procent 

innan implementering av WHO:s checklista till 2,85 procent efter det att checklistan 

infördes. Det framgick även att den minskade dödligheten var direkt relaterad till 

följsamheten av checklistan då dödligheten var signifikant lägre hos patienter där 

checklistan var komplett ifylld. Hos patienter där checklistan var delvis eller ej ifylld var 

dödligheten oförändrad. I den statistiska analysen togs hänsyn till komorbiditet genom 

ASA-systemet. En reservation gällande studiens resultat och tillförlitlighet är att de 

patienter med störst komorbiditetet, det vill säga de som var akut och allvarligt sjuka gick 

direkt till operation utan föreliggande anestesibedömning. Eftersom en preoperativ 

anestesibedömning ej utfördes klassificerades de ej heller enligt ASA-systemet. Hos dessa 

patienter användes oftast inte checklistan vilket gjorde att dessa patienter hamnade i 

gruppen ej ifylld checklista som även visade sig ha högre dödlighet. ASA-systemet är en 

svensk förkortning av American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status-

systemet. Klassifikation enligt ASA-systemet innebär att en riskbedömning görs inför 

operation. Riskbedömningen är baserad på patientens tidigare sjukdomshistoria med fokus 

på riskfaktorer till anestesi och kirurgi. ASA-systemet graderas från ASA 1 som innebär en 

tidigare frisk patient till ASA 6 som innebär en avliden patient (Svensk förening för 

anestesi och intensivvård, 2015). 

 

Liknande resultat visade Chaudhary, Varma, Kapoor, Mehta, Kumaran och Nundy (2014), 

som studerat 700 operationer vid ett sjukhus i Indien. Där minskade de postoperativa 

infektionerna samt mag- och blödningskomplikationerna signifikant med WHO:s 

checklista. I en litteraturöversikt av Fudickar, Hörle, Wiltfang och Bein (2012) där 80 

procent av personalen som deltog i studien och som använde sig av WHO:s kirurgiska 

checklista upplevde att checklistan kunde förhindra att fel begås. Majoriteten av personalen 

ansåg även att den förbättrade patientsäkerheten. 

 

Som en del i WHO:s “safe surgery save lives”-program genomfördes en studie av åtta 

olika sjukhus världen över (Haynes et al., 2009). Sjukhusen valdes ut för att representera 

olika socioekonomiska förutsättningar där kirurgi utförs samt för att ge en geografisk 

spridning inom WHO:s regioner. Sjukhusen låg i Jordanien, Indien, USA, Tanzania, 

Filippinerna, Kanada, England och Nya Zeeland. Studien utfördes före och efter 

implementeringen av WHO:s checklista för säker kirurgi, genom att mäta mortaliteten och 

mängden postoperativa komplikationer inom en 30-dagarsperiod. Resultaten visade att 

förekomsten av postoperativa komplikationer minskade från 11 till 7 procent och 

mortaliteten minskade från 1,5 till 0,8 procent. Generellt minskade både mängden 

komplikationer och mortalitet mer i de låginkomstländer som var inkluderade i studien än i 

höginkomstländerna. 

Implementering och följsamhet till checklistor 

Implementering 

Samtidigt som WHO gav ut sina rekommendationer om användandet av en checklista vid 

kirurgiska ingrepp, lanserade de även en implementeringsguide. I guiden beskrivs vad som 

ligger bakom de olika stegen i checklistan och varför de bör utföras (WHO, 2008). 

Implementering av checklistor inom kirurgi har ibland visat sig vara svår då den 

traditionella mentaliteten kan beskrivas som rigid och motsätter sig förändringar som inte 

är en del av traditionell praktik, till exempel användandet av checklistor (Weiser et al., 

2010). Liknande resultat framkom i en studie av Levy et al. (2012) som även den visade att 

implementering och följsamhet av checklistor ofta är problematisk. Även Conley, Singer, 
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Edmondson, Berry, och Gawande (2011) har undersökt implementeringen av WHO:s 

checklista. De har genom fokusgruppsintervjuer dragit slutsatsen att chefers attityder kring 

användningen av checklistan är av stor betydelse. Om de som är ansvariga för 

implementeringen inte förklarar varför eller hur checklistan ska användas kommer inte 

personalen förstå eller vara beredda på att använda den på ett korrekt sätt. Det leder i sin 

tur till frustration, ointresse och att personalen gör avsteg från checklistan eller slutar att 

använda den. 

 

Russ et al. (2015) har studerat implementeringen av WHO:s checklista på ett flertal 

sjukhus i England. Det vanligaste hindret för implementering var ett motstånd från seniora 

kollegor. Utifrån resultatet av intervjuerna som författarna genomförde presenterade de nio 

steg till en framgångsrik förändring inom hälso- och sjukvård. Dessa är: att anpassa efter 

lokala förutsättningar, att utbilda all berörd personal frekvent, övning (att träna 

multidisciplinärt), dataredovisning (att låta personal få lokal statistik som berör projektet 

för att motivera dem), att identifiera och stödja “early adopters” (de i personalen som är 

progressiva och positiva kring projektet), att snabbt få med seniora kollegor i projektet (de 

har en stor betydelse för hur det ska tas emot av övrig personal), positiv ledning (chefer 

och underchefer ska vara positiva till implementeringen samt vara involverade och inta en 

stödjande roll), personer som inte använder checklistan på ett korrekt sätt ska ställas till 

svars för detta, samt att det är viktigt att utvärdera hur projektet togs emot, utvecklades och 

användes. 

 

I en svensk studie av Erestam, Haglind, Bock, Erichsen Andersson och Angenete (2017) 

undersöktes personalens uppfattning om säkerhetsklimat och samarbete innan och efter 

implementering av WHO:s checklista. Deras slutsats var att de inte kunde mäta någon 

skillnad i säkerhetsklimat och samarbete, men att detta till stor del kunde bero på en 

otillräcklig implementering av checklistan då brister i följsamheten observerades. 

 

Följsamhet 

Det finns många vinster med att införa en checklista inom den operativa verksamheten i 

sjukvården, men forskning visar att följsamheten till dessa ofta är bristande. När 

personalen upplever tidspress finns risken att checklistan glöms eller prioriteras bort eller 

att den fylls i ofullständigt (Høyland et al., 2014; Haugen, Høyland, Thomassen och Aase, 

2015). Även Kantelhardt, Giese och Kantelhardt (2016) menar att det inte räcker med att 

implementera en checklista, utan att det även är viktigt att följa upp användningen med 

exempelvis träning för personalen. 

 

En studie av van Klei et al. (2012) visade att endast 39 procent av de studerade 

checklistorna var komplett ifyllda. Checklistan som användes var en modifierad version av 

WHO:s checklista och hade totalt 22 punkter. Resultatet visade att följsamheten ökade 

över tid och var direkt relaterad till patienternas mortalitet. Liknande resultat framkom i en 

observationsstudie av Levy et al. (2012) där användandet av checklistan var bristande. 

Checklistan användes vid alla fall som observerades under de sju veckor som studien 

pågick. Checklistan var dock aldrig 100 procent ifylld trots att detta var angivet i 

journaltext. Det genomsnittliga antalet av utförda punkter på listan var fyra av totalt 

sexton. Den del av checklistan som var mest frekvent utförd var kontroll av identitet och 

ingrepp (99 procent). I majoriteten av fallen utfördes id-kontroll dock endast muntligt och 

inte genom kontroll av id-band. Slutsatsen som drogs av Levy et al. (2012) var att det är av 
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stor vikt att utvärdera implementeringen och spridningen av checklistan för att optimera 

följsamheten. 

 

Resultatet med bristande följsamhet sågs även i en studie av Saturno et al. (2013) som 

visade att av 850 granskade ingrepp var den kirurgiska checklistan endast komplett ifylld i 

28 procent av fallen. Checklistan hade dock använts i 83 procent av fallen även om den 

inte var komplett. I studien framkom det även att momenten inte alltid var utförda även om 

detta var registrerat i checklistan vilket försvårar möjligheten att få fram siffror på 

följsamhet genom journalgranskning. Resultatet var att personalen vid användandet av en 

elektronisk checklista fick en tendens att bara klicka i boxarna utan att reflektera över vad 

det innebar, en så kallad “tick box effect”. Saturno et al. (2013) kunde dock identifiera ett 

antal faktorer som var direkt relaterade till följsamheten. Dessa var teamets attityd 

gentemot checklistan och då främst kirurgens. Om personalen hade åsikten att den 

förbättrade patientsäkerheten så var det större sannolikhet att checklistan var korrekt 

använd. En annan faktor var om checklistan fanns i elektroniskt- eller pappersformat. På 

sjukhus som använde checklistan elektroniskt användes den också i större utsträckning. 

Forskarna såg även att sjukhus som var av små- till mellanstorlek hade en bättre följsamhet 

till checklistan. 

 

Liknande resultat sågs även av Gitelis et al. (2016), där WHO:s checklista gick från 

pappersformat till att integreras i sjukhusets elektroniska journalsystem, vilket förbättrade 

följsamheten med 50 procent. I en enkätundersökning efter införandet ansåg 

vårdpersonalen att de var mycket nöjda med den elektroniska checklistan och 88 procent 

tyckte att den fungerade bättre. Studien visade även att postoperativa komplikationer 

såsom venösa embolier, sårinfektioner och mortalitet minskade efter införandet av den 

elektroniska checklistan, samt att antal vårddygn och återinläggningar blev färre. Även i 

studien av Chaudhary et al. (2014) framgick det att de postoperativa komplikationerna var 

fler ju färre punkter av checklistan som var utförda. 

 

Bristande följsamhet till den perioperativa checklistan kunde även påvisas i en studie av 

Biffl, Gallagher, Pieracci och Berumen (2015), där användandet av en perioperativ 

checklista granskades på tio olika sjukhus i Colorado. Studien visade att vid majoriteten av 

ingreppen användes inte checklistan på ett korrekt sätt. Den del av checklistan som hade 

bäst följsamhet var patientens identitet och ingrepp som kontrollerades i 95–99 procent av 

fallen. Den punkt som utfördes med lägst följsamhet var uppskattning av ingreppets längd 

som endast utfördes i 16 procent av fallen. I 71 procent av fallen var kirurgen aktiv i 

utförandet av checklistans olika punkter. Författarna drog därmed slutsatsen att den 

ansvariga kirurgens inställning till checklistan är av största vikt gällande följsamhet. I 

studien framkom det ingen skillnad mellan små sjukhus på landsbygden och större sjukhus 

i städerna. 

 

Under åren 2011 - 2014 implementerades WHO:s checklista för säker kirurgi på ett 

sjukhus i Österrike. Implementeringen skedde i flera steg och följsamheten mättes löpande 

under implementeringsprocessen. I en studie av Sendlhofer et al. (2015) framgår att 

följsamheten till checklistan varierade och även om den användes vid majoriteten av de 

kirurgiska ingrepp som utfördes så var den sällan komplett ifylld. Under den första 

testmånaden användes checklistan vid 99 procent av samtliga kirurgiska ingrepp som 

utfördes. Av de 99 procenten var två procent korrekt ifyllda. Under den andra testmånaden 

användes checklistan vid 77 procent av ingreppen varav 36 procent var korrekt ifyllda. En 



 

 8 

av de punkter som sällan eller aldrig utfördes på checklistan var presentation av 

medlemmarna i operationsteamet. Detta resultat framgick även i studien av Biffl et al. 

(2015). I studien av Sendlhofer et al. (2015) mättes inte bara följsamheten. En enkät som 

den berörda personalen fyllde i visade på en stor skillnad mellan personalens subjektiva 

kunskap om den perioperativa checklistan och den objektiva kunskapen som kunde utläsas 

av resultaten gällande följsamhet och korrekt användande av densamma. Författarnas 

slutsats var att för en lyckad implementering av ett nytt arbetssätt såsom en standardiserad 

checklista, är det viktigt att personalen utbildas fortlöpande och att ledningen har en positiv 

attityd till det nya arbetssättet (Sendlhofer et al., 2015). 

Problemformulering 

Inför ett kirurgiskt ingrepp behöver patienten förberedas på ett flertal sätt för att säkerställa 

patientsäkerheten. Dessa förberedelser består av många olika moment där misstag kan 

begås. För att standardisera förberedelserna inför operation och minska risken för misstag 

kan en preoperativ checklista införas. Forskning har dock visat att checklistor inom 

perioperativ vård inte alltid används på ett korrekt sätt, delvis på grund av 

implementeringssvårigheter. Utifrån detta ter det sig viktigt beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att arbeta utifrån den preoperativa checklistan. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta utifrån en preoperativ 

checklista. 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ ansats användes för denna studie. En sådan ansats används lämpligtvis för att 

analysera människors berättelser och erfarenheter på ett förutsättningslöst sätt, och återge 

deltagarnas åsikter och synsätt i enlighet med Yin (2013). Ansatsen används ofta då ett 

fenomen ska studeras och beskrivas utifrån ett holistiskt synsätt; att förstå helheten (Polit 

& Beck, 2012). En kvalitativ forskare försöker upptäcka den intervjuades ståndpunkter, 

och därigenom försöka att undvika att påtvinga forskarens egna strukturer och antaganden 

(Britten, 1995). 

Design 

Författarna till denna studie har använt sig av en deskriptiv design. Enligt Polit och Beck 

(2012) är syftet med deskriptiv design att observera och beskriva i detta fall deltagarnas 

berättelser om det fenomen som undersöks. Fenomenet studeras förutsättningslöst och utan 

tolkning. 

Urval 

Den preoperativa checklistan 

Det aktuella sjukhuset för denna studie är ett regionsjukhus som använder sig av en 

preoperativ checklista för att säkerställa att patienten blir korrekt förberedd inför operation. 

Checklistan innehåller instruktioner om vilka förberedelser som ska utföras (bilaga 1). Den 

utarbetades år 2013 av personal från anestesin, operation, uppvakningsavdelning, 
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vårdavdelning, vårdutvecklare och representant från Strategisk Verksamhetsutveckling, 

samt implementerades som en sjukhusgemensam preoperativ checklista år 2014 (bilaga 2). 

Bakgrunden till implementeringen var att det genom en mätning på preoperativa enheten 

hade uppmärksammats att 30 procent av alla patienter hade en eller flera avvikelser i de 

preoperativa förberedande åtgärderna. Förberedelserna innefattar exempelvis dusch inför 

operation, preoperativ medicinering, preoperativ smärtlindring och blodprovstagning. 

Patienterna ska även informeras om ingreppet, om mobilisering och postoperativ smärta. 

Omvårdnadspersonalen skall arbeta utifrån checklistan och de moment den innefattar vid 

alla kirurgiska ingrepp på operationssal. Det övergripande syftet med listan är att den skall 

fungera som en hjälp för personalen och säkerställa att alla omvårdnads- och medicinska 

åtgärder som är viktiga inför operation blir utförda. Åtgärderna på listan ska utföras, 

signeras och listan ska medfölja patienten till preoperativa avdelningen (”pre-op”). Där 

kontrolleras listan innan patienten lämnas över till anestesipersonalen. Alla preoperativa 

förberedelser är viktiga ur ett omvårdnadsperspektiv för att förebygga postoperativa 

infektioner, smärta och miktionssvårigheter som om de ej upptäcks, förebyggs och 

behandlas i tid, i vissa fall kan leda till vårdskador. 

 

Under flera år har personal på den preoperativa enheten påtalat brister i avdelningarnas 

följsamhet till den preoperativa checklistan och rapporterat i sjukhusets avvikelsesystem. 

Då ingen förbättring noterades har en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg [IVO] 

skickats i mars 2017 (IVO, 2017, d-nr 7.3-11251/2017-3). 

 

Deltagare 

Intervjuerna genomfördes på en kirurgisk akutvårdsavdelning samt på en gastrokirurgisk 

avdelning på ett svenskt regionsjukhus. I Polit och Beck (2012) framkommer att 

slumpmässigt urval inte är den bästa urvalsmetoden vid kvalitativ forskning. Istället kan de 

personer som är bäst lämpade som deltagare väljas ut, exempelvis personer som gärna 

uttrycker sina åsikter, är reflekterande samt har kunskap inom området. I detta fall var även 

erfarenhet av checklistan en viktig faktor. 

 

För att få ut mest möjliga information vid intervjuerna tillfrågade författarna de 

sjuksköterskor som ansågs vara bäst lämpade att delta i studien baserat på författarnas 

kännedom om arbetsplatserna. Eftersom målet var att inkludera deltagare som var vana vid 

att arbeta med den preoperativa checklistan, valdes deltagarna ut av en av författarna som 

hade god insikt i personalgruppen på den kirurgiska akutvårdsavdelningen. Lämpliga 

deltagare identifierades utifrån schema och tillgänglighet då författarna önskade genomföra 

intervjuerna i anslutning till deltagarnas arbetspass under arbetstid. Deltagarna blev 

informerade om studien och tillfrågades om sitt deltagande via e-post. I brevet bifogades 

forskningspersonsinformationen (bilaga 3). Till intervjuerna tillämpades ett 

lämplighetsurval, men på grund av personalsituationen vid den gastrokirurgiska 

avdelningen användes bekvämlighetsurval för att få ihop de två sista deltagarna vid den 

andra intervjun. Författarna tillfrågade två sjuksköterskor som fanns tillgängliga och som 

uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna, om de hade möjlighet att delta i studien. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var sjuksköterskor som arbetade på tidigare nämnda avdelningar där 

den preoperativa checklistan användes. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som var 

under inskolning.  
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Datainsamling 

Fokusgrupper 

Syftet med att använda fokusgrupper är att bättre försöka förstå hur människor känner och 

tänker om ett visst ämne eller problem. De är noggrant planerade gruppdiskussioner som 

utnyttjar gruppdynamiken deltagare emellan (Krueger & Casey, 2009), samt väcker deras 

fantasi och associationer (Malterud, 2012). Gruppinteraktioner förstärker djupet av en 

konversation genom att stimulera till eftertanke kring vad andra deltagare har sagt (Côté-

Arsenault & Morrison-Beedy, 1999). Enligt Polit och Beck (2012) har 

fokusgruppsintervjuer blivit en vanligt förekommande metod vid omvårdnadsforskning. En 

fokusgruppsintervju kan med fördel utföras som en semistrukturerad intervju/diskussion 

med fördefinierade ämnen och/eller frågor som leds av en moderator. Det är även en fördel 

om fokusgruppen är tämligen homogen med liknande bakgrund. 

Intervjuguide 

Eftersom författarna hade planerat vilka ämnen som skulle beröras under intervjuerna, men 

ville att deltagarna skulle tala fritt om sina upplevelser, rekommenderar Polit och Beck 

(2012) att genomföra semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju baseras på en lös 

struktur som består av mestadels öppna frågor som definierar ämnet (Britten, 1995). En 

skriftlig intervjuguide skapades (bilaga 4) som användes som en mall för vad som berördes 

under intervjuerna. Det kan dock hända att deltagarna lämnar information tidigare än vad 

som är tänkt enligt intervjuguiden och då påpekar Polit och Beck (2012) att intervjuaren 

ska vara lyhörd för detta och anpassa frågorna därefter. Författarna har även i största mån 

undvikit att utforma ja/nej-frågor, även detta enligt Polit och Beck (2012). I slutet av 

intervjun sammanfattade författarna de huvudsakliga rubriker och teman som framkom. 

Detta är en möjlighet att få fram helt nytt material då tankar och åsikter ofta faller på plats i 

slutet av ett samtal (Gillham, 2008). 

Fokusgruppernas genomförande 

Två fokusgruppsintervjuer genomfördes för studien, med fyra till fem sjuksköterskor i 

varje fokusgrupp, vilket Polit och Beck (2012) samt Kitzinger (1995) anser vara ett 

passande antal vid fokusgrupper. Nio sjuksköterskor deltog sammanlagt i studien. I en av 

fokusgrupperna deltog fem sjuksköterskor där samtliga var kvinnor, varav två av dessa var 

specialistutbildade sjuksköterskor. Yrkeserfarenheten i gruppen varierade och 

åldersspridningen var mellan 25 till 50 år. I den andra fokusgruppen deltog två män och två 

kvinnor, och åldersspridningen var mellan 20 och 50 år. En av deltagarna var 

specialistutbildad sjuksköterska, och även där var yrkeserfarenheten blandad. 

Inför intervjuerna utsågs en moderator och en observatör. Moderatorn har en kritisk roll 

som till stor del avgör om intervjun blir framgångsrik eller inte (Polit & Beck, 2012). 

Moderatorns uppgift är att leda intervjun framåt samt att fördela ordet så att alla deltagarna 

får chans att framföra sin åsikt, och observatören är med som en medhjälpare och för 

anteckningar för att underlätta den efterföljande dataanalysen. 

Intervjuerna i fokusgrupperna utfördes i en bokad lokal som ligger i anslutning till 

deltagarnas arbetsplats. Detta för att de lätt skulle kunna ta sig dit men samtidigt inte 

befinna sig inne på arbetsplatsen som innebär associationer till arbetet. Detta skulle kunna 

påverka resultatet negativt, då deltagarna eventuellt inte vågar uttrycka sina åsikter, i 

enlighet med Polit och Beck (2012). Författarna ville samtidigt ha en miljö där deltagarna 

kände sig bekväma. Författarna placerade gruppen i en ring runt ett bord. Enligt Gillham 

(2008) är det en av de lämpligaste metoderna att placera intervjupersoner på under en 
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gruppintervju då många känner sig bekanta och bekväma vid denna placering samtidigt 

som att alla ser varandra. På detta sätt placerades även två diktafoner mitt på bordet för 

optimal ljudupptagning. Dricka och tilltugg serverades. 

De båda intervjuerna tog en timme vardera. Vid denna typ av intervju pratar ibland 

deltagarna samtidigt och det kan vara svårt att särskilja vem som säger vad. En 

ljudupptagning är därför till stor hjälp (Gillham, 2008). Författarna följde 

rekommendationen från Côté-Arsenault och Morrison-Beedy (1999), och använde sig av 

två diktafoner för ljudinspelning vid fokusgruppsintervjuerna för att ha en reservkopia. 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) 

användes för att analysera innehållet i intervjuerna där materialet transkriberades, 

granskades och sedan lästes igenom flertalet gånger för att säkerställa att ingenting 

förbiseddes. Meningsenheter identifierades, kondenserades, abstraherades och tilldelades 

en kod (tabell 1). Koderna jämfördes sedan med varandra gällande likheter och skillnader. 

Båda författarna gjorde detta enskilt med båda intervjuerna, och därefter diskuterades dessa 

preliminära kategorier och subkategorier tills konsensus uppnåddes. Textanalysen är 

textnära men stor vikt har även lagts vid att försöka förstå underliggande meningar. Utifrån 

detta har slutsatser dragits relaterat till studiens syfte. 

 

Tabell 1 

Meningsbärande enhet Konden-

sering 

Kod Subkategori Kategori 

De kollar så att vi har gjort 

det som vi ska ha gjort, det 

är typ det. Eller att alla 

prover är tagna, sätter 

något Ringer (…). 

De kollar så 

att vi har 

gjort det som 

vi ska göra. 

Pre-op: 

kontroll-

station 

Olika 

professioner 

Implemen-

tering och 

delaktighet 

Och så är det att när man 

är ny så tänker jag att det 

är jättebra att ha en sån 

lista eftersom det är lätt att 

man missar saker. Så det 

är verkligen ett bra stöd att 

bocka av liksom, för att 

känna att man gör rätt.  

När man är 

ny är det bra 

att ha en 

checklista. 

Det är ett bra 

stöd, för att 

känna att 

man gör rätt. 

Checklistan 

är ett bra 

stöd. 

Ett 

arbetsverktyg 

Preoperativ 

checklista 

som arbets-

redskap 

När man lämnar dom på 

pre-op eller vid 

akutdörren, då är ju att 

dom vill veta bakgrunden. 

Em, man skriver ju då lite 

löst vilken diagnos och så 

men man undrar vad dom 

egentligen letar efter, vad 

När man 

lämnar dom 

på pre-op 

eller vid 

akutdörren så 

vill dom veta 

bakgrunden. 

Man undrar 

De vill veta 

bakgrunden, 

vilken 

information 

vill anestesin 

ha? 

Otydlighet 

som skapar 

osäkerhet 

Den pre- 

operativa 

checklistans 

utformning 

och 

användbarhet 
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dom vill ha liksom, eller 

vilken information vill 

dom ha? 

vad dom 

letar efter, 

vilken 

information 

vill dom ha? 

 

Forskningsetiska överväganden 

För att få tillstånd att genomföra studien tillfrågades respektive verksamhetschef. Studien 

genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) grundläggande forskningsprinciper: 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet. 

Deltagarna fick skriftlig och muntlig information om studiens syfte (bilaga 3) samt 

information om att deras medverkan var helt frivillig. De fick även information om att de 

kan avbryta sin medverkan närhelst de önskar, och i händelse att deltagarna skulle välja att 

avbryta sitt medverkande kunde all information som dittills inhämtats användas i studien. 

Detta för att det skulle vara praktiskt svårt att göra om intervjun om någon valde att lämna, 

samt att det ansågs svårt att exkludera vad endast en deltagare uttryckte från det övriga 

materialet. 

 

Deltagarna blev även informerade om att intervjuerna spelades in, men att detta material 

endast användes för studien samt förvaras på ett säkert sätt. Under dataanalysen blev de 

medverkandes identitet kodad med siffror som förvarades inlåst tillsammans med 

ljudinspelningen. Detta i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Enligt Trost och Hultåker (2016) är det viktigt att medverkan är helt frivillig men att 

gränsdragningen ibland är svår, då påminnelser till att vara med i en studie kan uppfattas 

som påtryckningar. Då en av författarna är omvårdnadschef på den kirurgiska 

akutvårdsavdelningen, har vi tagit stor hänsyn så att medverkan inte uppfattades som ett 

tvång och att vi verkligen kunde garantera frivilligheten att delta i studien. Då vi ville att 

deltagarna ska kunna uttrycka sig fritt valde vi att dela upp intervjuerna, där författaren 

som är omvårdnadschef på kirurgiska akutvårdsavdelningen genomförde intervjun på den 

gastrokirurgiska avdelningen och inte på den egna arbetsplatsen. 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån tre kategorier: Preoperativ checklista som arbetsredskap, Den 

preoperativa checklistans utformning samt Användbarhet och delaktighet och 

implementering och vidare utifrån åtta underliggande subkategorier (tabell 2). 
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Tabell 2 

Kategorier Preoperativ 

checklista som 

arbetsredskap 

Den preoperativa 

checklistans 

utformning och 

användbarhet 

Implementering och 

delaktighet 

Subkategorier - Ett arbetsverktyg 

 

- Kommunikation och 

överrapportering 

 

- Kunskap kring 

preoperativa 

förberedelser 

- Tydlighet 

 

- Reflektioner kring 

vidareutveckling av 

checklistan 

- Implementering 

 

- Delaktighet 

 

- Olika professioner 

 

- Ansvarskänsla 

Preoperativ checklista som arbetsredskap 

Ett arbetsverktyg 

Checklistan beskrevs av samtliga sjuksköterskor som ett viktigt redskap och som ett 

hjälpmedel i att utföra de uppgifter som krävs för att patienten skall bli förberedd för 

operation. Den generella upplevelsen var att checklistan hjälper till så att förberedelser inte 

glöms bort då upplevelsen var att det är många saker som skall hållas i huvudet samtidigt 

vilket ökar risken för misstag. De ansåg även att vid stress så är checklistan speciellt viktig 

eftersom risken att någonting glöms bort ökar. Checklistan benämndes även som extra 

viktig när någon är ny på arbetet eftersom det underlättar att ha strukturerade redskap att 

använda sig av när erfarenheten inte finns. 

 

Och så är det att när man är ny så tänker jag att det är jättebra att ha en sån lista 

eftersom det är lätt att man missar saker. Så det är verkligen ett bra stöd att bocka 

av liksom, för att känna att man gör rätt. (FG2. D3) 
 

En av sjuksköterskorna uppgav att när hen kom tillbaka till arbetet efter en längre tids 

frånvaro upplevdes checklistan som en stor trygghet eftersom hen inte kom ihåg allt som 

skulle göras. Många uppgav även att de använde checklistan som ett kontrollhjälpmedel 

för sig själva, att efter uppgifterna är utförda gå igenom checklistan och bocka av alla 

moment. 

 

Man vet ju också, man har ju den här i huvudet och sedan checkar man av och så 

går man till listan och går igenom att allt är klart. (FG1. D5) 
 

Checklistan benämndes även som ett visuellt hjälpmedel som ger struktur och tydliggör 

vad som skall göras inför operation samt möjliggör att arbeta snabbare. Att arbeta snabbt 

ansåg respondenterna som viktigt eftersom de ofta upplevde en tidspress då patienten akut 

behöver komma till operation av medicinska eller flödesmässiga skäl. Upplevelsen kring 

hur viktig checklistan är varierade mellan sjuksköterskorna som deltog i 

fokusgruppsintervjuerna. Hos vissa fanns synen att checklistan är någonting som absolut 

måste göras vid alla situationer medan andra såg den mer som ett hjälpmedel och ett stöd 

som ibland kan frångås. Många upplevde att checklistan var till speciellt stor hjälp gällande 

de punkter som upplevdes som mindre viktiga, såsom uppmärkning av glasögon, piercing 

och proteskopp, samt att skicka med läkemedel. Detta var saker som sjuksköterskorna 

upplevde att de skulle glömma om inte checklistan fanns. 
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Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att checklistan inte alltid följdes och att alla 

punkter på checklistan inte alltid genomfördes. Som skäl för detta framkom flertalet olika 

orsaker. En orsak som nämndes var att de blev avbrutna i omvårdnadsarbetet samt stress. 

En annan orsak var att det ibland var andra patienter som var så sjuka så att de var tvungna 

att prioriteras framför de preoperativa patienterna. Vissa punkter upplevdes även svåra att 

genomföra på grund av att patienten som skulle förberedas hade svårt att tillgodogöra sig 

information på grund av nedsatt hörsel, språkförbistring, dåligt allmäntillstånd eller 

demens. Detta gällde främst smärtinformation som många tyckte var svårt att ge på grund 

av någon av dessa orsaker. 

 

Det är inte alla som kan, eh, ta emot den typen av information. Som klarar av att 

förstå. Ändå… jag vet inte, jag brukar aldrig bocka av på den där. (FG1. D1) 
 

Vanligt var även att det gjordes ett medvetet val att hoppa över någon punkt på grund av 

medicinska skäl då patienten hade svår smärta eller då det var nödvändigt att komma direkt 

till operation för att patientens liv var i omedelbar fara. Punkter som då ofta 

bortprioriterades var duschning pga. att det ofta ansågs tidsödande samt odling av 

riskfaktorer för multiresistenta bakterier. 

 

Duscha, det hinner vi inte alltid. Men då är det inte på grund av endast tidsbrist 

men då kan det vara så att det är ett akut läge och patienten mår så dåligt att den 

liksom, att det inte är möjligt, men då brukar vi informera. (FG1. D1) 
 

Det framkom även att några av respondenterna inte utförde vissa delar av checklistan för 

att de inte upplevde att de hade tillräcklig information eller kunskap om vad den innebar. 

Ibland fanns även information på olika ställen och i olika program vilket var ett hinder för 

att fullfölja checklistan. Exempel på detta var att läkemedel ibland ordinerades i 

journalsystemet Take Care och ibland i operationssystemet Orbit, vilket gjorde att 

läkemedel inför operation ibland missades. 

 

Kommunikation och överrapportering 

Under intervjuerna framkom att några av sjuksköterskorna även såg checklistan som ett 

kommunikationshjälpmedel. När checklistan är ifylld och ligger på skrivbordet så är det 

visuellt tydligt att ett beslut har tagits om operation och att patienten därmed skall opereras. 

Det upplevdes även som ett kommunikationshjälpmedel mellan ett arbetspass till ett annat. 

Genom att synliggöra vad kollegorna på arbetspasset innan har gjort och vad som återstår 

innan patienten är färdig att föras till operation. Detta påtalades som viktigt eftersom det 

ofta är en person som påbörjar checklistan och en annan som slutför den och tar patienten 

till operation. 

 

Det som jag tycker med checklistan är att det känns som att det blivit här som man, 

det är ett synligt sätt för oss att förstå att patienten är helt klar för att den ska, att 

beslutet är taget att den ska opereras. Den är op-anmäld, vi har påbörjat 

checklistan. (FG1. D5) 
 

På preoperativa avdelningen (”pre-op”) på det aktuella sjukhuset för studien tas patienter 

som ska göra akuta eller planerade operationer eller undersökningar emot på dagtid 

vardagar. Övriga tider körs patienten direkt till operation (”akutdörren”). 
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Checklistan beskrevs även som ett hjälpmedel vid överrapportering mellan personalen på 

avdelningen och personalen på den pre-op eller vid dörren till operationsavdelningen. 

Samtidigt hade vissa deltagare upplevelsen av att det som står på checklistan bara rabblas 

upp för sakens skull utan att egentligen tillföra någon ny information gällande patienten 

eller ingreppet. En annan del av upplevelsen var att bemötandet av mottagande 

sjuksköterska var ifrågasättande och anklagande samt att de förväntade sig få mer 

information än den som delgavs via checklistan. Det framkom även att den användes som 

kommunikationshjälpmedel vid överrapportering på avdelningen och att detta kunde leda 

till hinder om sjuksköterskan som tog emot rapporten ej var insatt i checklistan och vad 

den innebar. 

 

Det fanns en konsensus bland deltagarna att samarbeta för att förbättra flödet i 

operationsprocessen. Den preoperativa checklistan hanterades olika beroende på hur akut 

operationen var. I de fall patienterna skrevs in kvällen innan ingreppet, påbörjades 

checklistan av kvällspersonalen, för att sedan övertas av nattpersonalen att utföra de 

uppgifter som kvarstod. På det sättet var patienten färdig att transporteras ner till pre-op 

morgonen efter. Speciellt sjuksköterskorna som arbetade med akutkirurgi berättade att när 

beslutet tagits att patienten skulle in till operation så samlades de kring patienten för att få 

uppgifterna på den preoperativa checklistan utförda så snabbt som möjligt. 

 

Vi prioriterar checklistan. (...) Vi gör inte andra saker med dom andra patienterna. 

För är det nån som ska in på akutop, så samlas alla där och så gör vi det så 

kommer den iväg. (FG1. D5) 
 

Nackdelen med detta var att det riskerade att drabba de övriga patienterna på avdelningen. 

Eftersom personalens fokus låg på den patient som stod på tur att få komma in på 

operation, hamnade de efter med de andra uppgifterna, exempelvis 

antibiotikaadministrering. 

 

Ett problem sjuksköterskorna upplevde med det perioperativa flödet var att operationer 

ofta blev uppskjutna och gjorde att exempelvis duschningen behövde “förnyas”, vilket 

skapade merjobb för personalen och tog mycket tid. Samtidigt uppfattades duschningen 

som ett mycket viktigt moment som personalen på den preoperativa avdelningen och på 

anestesin kontrollerade vid överrapporteringen. Uppfattningen var att de inte fick lämna 

över sin patient för operation om den inte var duschad. När patienten hade blivit 

överlämnad på pre-op och checklistan kontrollerats, gick deltagarnas åsikter isär om hur 

länge patienten stannar på pre-op innan hen tas in på operation. Allt från en halvtimme till 

flera timmars uppehåll framhölls. 

 

Ett missförstånd som sjuksköterskorna ansåg finnas mellan professionerna var att de 

upplevde att anestesisjuksköterskorna inte var pålästa om patienterna de tog emot, eftersom 

de alltid frågade om patienternas tidigare sjukdomar, trots att det inte står med som punkt i 

den preoperativa checklistan. Teser kring detta var bland annat att anestesipersonalen vid 

akutdörren kanske inte har tagit sig tid att läsa på om patienten; att patienten kommer mer 

hastigt för personalen vid akutdörren än till pre-op. En sjuksköterska sa att “det borde ligga 

även i deras intresse som jag lämnar patienten till (...)” (FG1. D4). 
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Kunskap kring preoperativa förberedelser 

Många av sjuksköterskorna upplevde att den kunskap som de har angående checklistan och 

preoperativa förberedelser grundade sig på erfarenhet. Flertalet ansåg att det var viktigt 

med en grundlig inskolning och löpande information via föreläsningar och workshops. Hur 

checklistan tolkades och anpassades skilde sig väsentligt mellan sjuksköterskor med 

varierande erfarenhet. De sjuksköterskor som hade en längre erfarenhet uttryckte i högre 

grad att de visste vilka prover som skulle tas, vilka saker som eventuellt skulle 

bortprioriteras då patienten var akut sjuk samt vilka läkemedel som borde eller ej borde ges 

och hänvisade detta till erfarenhet. De uppgav att dessa saker hade de lärt sig med tiden, 

det var ej kunskaper som de hade tillskansat sig genom att någon annan hade sagt åt dem 

vad de skulle göra eller genom att läsa information. I motsats så uttryckte den 

sjuksköterska som var ny samt den sjuksköterska som var anställd via ett 

bemanningsföretag osäkerhet kring de olika momenten, den nyutexaminerade 

sjuksköterskan uppgav att hen hade fått en grundlig inskolning men kände sig ändå osäker 

över vissa saker.  

 

(...) När man kommer och börjar ny, eller inte ny egentligen, alla för som du säger 

man glömmer ju också, man kanske inte gör det på jättelänge. Det känner jag till 

exempel med ED: or och sånt. Det kan ju gå jättelänge och nu är ju liksom inte jag 

här så jättemycket längre, det kan ju gå fyra månader och så har jag en patient 

med EDA igen. Det är klart att man glömmer (FG2. D2). 
 

Det beskrevs att när man är ny så efterföljs ofta instruktioner mer grundligt utan djupare 

eftertanke kring varför och vilka konsekvenser det eventuellt skulle leda till. De mer 

erfarna sjuksköterskorna beskrev att eftersom de har en ökad förståelse för konsekvenser 

och varför vissa moment utförs så kände de sig tryggare i att göra undantag från fastställda 

arbetssätt såsom checklistan eftersom de kunde motivera varför. De mer erfarna 

sjuksköterskorna kände sig även tryggare i att ge information till patienten eftersom de 

hade en djupare förståelse för sammanhanget. De upplevde även att de kunde fokusera mer 

på patienten än på sin egen prestation eftersom de kände sig trygga i sina beslut och i 

arbetsuppgifterna. 

Den preoperativa checklistans utformning och användbarhet 

Tydlighet 

Den generella uppfattningen bland sjuksköterskorna var att checklistan var tydlig i sin 

utformning. Den var överskådlig, enkel och lätt att signera, samt att den förenklade 

överrapporteringen. 

 

Det är läsbart, enkelt och överskådligt, det är lätt, det finns kommentarer man kan 

signera. Det förenklar saker och ting kan man säga. (FG2. D4) 
 

En sjuksköterska kände att det inte spelade någon roll om hon hade synpunkter på 

checklistans utformning, eftersom hon ändå inte kunde påverka det. 

På checklistan finns inget område för att skriva ner tidigare sjukdomar, men det finns ett 

fält märkt “Specifik information till operation”. Det fanns en osäkerhet bland 

sjuksköterskorna om vad personalen på anestesin eller pre-op ville veta om patienten i 

angående detta fält. Ofta frågade mottagande personal om patientens tidigare sjukdomar 

trots att detta inte stod markerat som en punkt eller fält på checklistan. Ett problem som de 
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även upplevde var att mottagande personal alltid ställde olika frågor, de var inte 

konsekventa kring vad de ville veta, vilket gjorde avdelningssjuksköterskorna osäkra. 

 

Vissa gånger vill dom ha diagnoser, vissa gånger veta senaste b-glukos, och så hur 

många dropp, alltså varje gång får jag lite nya frågor. (FG1. D1) 

 

En sjuksköterska hade börjat med att skriva tidigare sjukdomar nederst på checklistan pga. 

upprepade frågor om dessa. Andra skrev bara avvikande värden, som blodsocker eller 

saturation. 

 

Det var flera punkter på den preoperativa checklistan som sjuksköterskorna ansåg vara 

otydliga. Punkten “Ordinerade perioperativa läkemedel medskickade” blandades ihop med 

“Ordinerade läkemedel i TakeCare administrerade och signerade”, de hade svårt att förstå 

skillnaden mellan dessa punkter. De efterfrågade även tydligare läkarordinationer på vilka 

läkemedel som skulle ges innan operation av avdelningen, och vilka som ska skickas med 

till operation: “Ska vi skicka med medicin? Vilka mediciner skickar man med?” (FG 2. 

D3). De upplevde dock att det blivit bättre sedan läkarna slutade att ordinera läkemedel i 

operationsjournalsystemet Orbit. Några av sjuksköterskorna var osäkra på om läkarna 

fortfarande ordinerade vissa läkemedel i Orbit eller inte. Det upplevdes även ta mycket tid 

att leta efter ordinationer på tre platser, läkemedelsmodulen, i journaltext och i Orbit. 

 

Sjuksköterskorna var osäkra på om de kunde ge patientens ordinarie antikoagulantia- och 

blodtrycksläkemedel samma dag som operationen. Ofta var det bristfälligt ordinerat i 

journalsystemet och de upplevde att det var olika mellan läkare och mellan avdelningar. 

 

Det blir alltid diskussioner om de inte skriver exakt, men dom har blivit bättre på 

det. Förut så nollades allt, och så kom narkosen: “Nämen gud, den skulle ha sin 

Seloken!”, “Men vi vågade inte ge den för att vi visste inte för den skulle sövas.” 

(FG1. D2) 
 

Punkten om “Narkoswebben”, en sida på internet som hjälper barn och ungdomar att 

förbereda sig inför operation, finns på vissa klinikers preoperativa checklistor. 

Sjuksköterskorna ansåg att “Narkoswebben” och informationen om smärta var punkter 

som var svåra att förstå: 

 

Jag tänker väl typ att man då ska informera om VAS-skalan kanske, så att dom 

efteråt ska kunna säga på en gång om dom kanske har en åtta? Men jag vet inte. 

(FG1. D2) 
 

De upplevde även att den viktiga informationen föll bort när checklistor innehåller för 

mycket text. Eftersom de använder flera olika checklistor för samma ingrepp som ska 

komplettera varandra, var det svårt att sålla ut det viktiga i de checklistor som hade mycket 

text. En sjuksköterska hade gjort en egen checklista för att snabbt kunna se vad som 

behövde göras med patienten utan att läsa igenom hela checklistan. 

 

På den gastrokirurgiska avdelningens checklista finns några punkter som är specifika för 

gastrokirurgiska operationer, bland annat att det ska skickas med ett EDA-filter 

(epiduralanalgesi) och att patienten ska komma i en viss typ av säng inför en del 

operationer. Sjuksköterskorna ifrågasatte varför de behövde skicka med EDA-filter, 
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eftersom det borde finnas på operation. De visste heller inte inför vilka operationer som 

patienten behövde den specifika sängen. 

 

En punkt på checklistan heter “Ordinerade prover och/eller undersökningar inför operation 

utförda”. Det fanns tveksamheter för sjuksköterskorna vilka undersökningar eller prover 

som skulle utföras och var dessa instruktioner i så fall fanns. Det upplevdes som väldigt 

sällan som de hade uppfattat att det var ordinerat någonting innan en operation. Likaså 

tyckte sjuksköterskorna att det var svårt att veta om patienten behövde blodgruppering och 

BAS-test inför operationen. En avdelnings preoperativa checklista har en lista på vilka 

operationer som krävde blodgruppering och/eller BAS-test på baksidan av pappret, men 

den ansåg inte sjuksköterskorna stämma eftersom de ibland gick bra även utan. De 

upplevde det som att de får olika bud från olika personer om vad som ska tas. 

 

Reflektioner kring vidareutveckling av checklistan 

Sjuksköterskorna hade många förslag till förbättringar kring checklistan. Mycket handlade 

om att det hade varit bättre om checklistan hade varit elektronisk och funnits i 

journalsystemet. Men gällande punkterna var ett förslag som stöddes av nästan samtliga 

sjuksköterskor att det skulle finnas en gemensam checklista som var anpassad till varje 

ingrepp. I dagsläget finns det flera olika checklistor där den preoperativa checklistan är en 

grund, för att sedan eventuellt kompletteras med en speciell checklista för exempelvis 

endoskopisk retrograd cholangio-pankreatografi (ERCP). Sjuksköterskornas förslag var att 

alla skulle finnas tillgängliga i journalsystemet och att det automatiskt sammanställdes en 

specifik checklista för varje operation som sedan kunde bockas av elektroniskt. Det skulle 

minska risken för misstag på grund av att flera checklistor används för samma ingrepp. 

Förslag fanns även på att om de missat något skulle det komma upp en varning, så att det 

inte gick att gå vidare om inte allt signerats. 

 

Något som alla sjuksköterskorna på gastrocentrum efterfrågade var att införa en checklista 

postoperativt, där opererande läkare kunde kryssa i om patienten fick dricka och äta efter 

operationen. De beskrev det som frustrerande när patienten kommer tillbaka till 

avdelningen och det tar lång tid innan avdelningsläkaren kan kontaktas och ta ett beslut, 

vilket ökar lidandet för patienten. 

 

Det kan gå timmar innan man själv får ronda eller få tag på den där doktorn som 

man ska ronda med. Läkare kan inte ta ställning, ska läsa först på anteckningen 

vad dom har gjort. Det är ju liksom den stora frågan när man hämtar upp dom: får 

dom äta och dricka? (FG2. D2) 
 

Sjuksköterskorna såg det som ett stort problem att många patienter hade residualurin efter 

att de hade dragit urinkatetern, och att de fick göra scanning av urinblåsan och ta ut urinen 

med tappningskateter flera gånger. För att förkorta vårdtiderna så föreslog 

sjuksköterskorna att det skulle göras en preoperativ scanning av urinblåsan på alla patienter 

över exempelvis 60 år. Då är personalen förberedd på att patienten kommer att ha 

residualurin även postoperativt. 

 

Eftersom den preoperativa duschningen bara håller ett visst antal timmar innan den 

behöver förnyas ansåg ett flertal sjuksköterskor att det borde finnas ett utrymme bredvid 

punkten om duschning där de kunde skriva tidpunkt, såsom vid punkten om miktion. De 

upplevde att om det inte finns en specifik linje för detta så glöms det bort att noteras. 
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Deltagarna såg den preoperativa checklistan som ett hjälpmedel i arbetet, men de hade 

invändningar mot att speciellt två punkter fanns med. En av dessa var punkten “Markerat 

operationsområde/sida”. Där ansåg sjuksköterskorna att den inte borde stå med på listan 

eftersom det inte var deras ansvar eller uppgift att märka patienten, utan läkarens. De 

kände även att det inte spelade någon roll att inte patienten var markerad, eftersom de 

kunde komma ner med patienten till pre-op eller akutdörren ändå. 

 

Det är läkarens jobb, vi har ingenting med det att göra, så egentligen behöver 

kanske inte den vara med på vår checklista. (...) vi ritar ju inte patienten. (FG1. 

D2) 
 

En annan punkt som inte ansågs nödvändig på checklistan var information om smärta. 

Sjuksköterskorna upplevde det som att narkospersonalen lika gärna kunde fråga om 

NRS/VAS efter operation. De såg inte vad syftet var att förklara det för patienten innan, 

och vissa patienter kan heller inte ta till sig informationen. 

 

Varför ska den vara med på checklistan? (...) Dom kan väl också säga under 

operation “Ja mellan 0 och 10, 0 är ingen smärta alls och 10 är värst tänkbara 

smärta, vad ligger du på?” Då har dom ju informerat. Varför är vi skyldiga att 

informera om det, att ha det på en checklista? (FG1. D1). 
 

En sjuksköterska menade att det kanske inte bara är att presentera VAS-skalan för 

patienten som avses med punkten, utan att även förklara att smärtan kommer att förändras, 

och att de ofta inte kan smärtlindra helt postoperativt. Ingen av sjuksköterskorna i 

intervjuerna var helt säker på vad punkten om NRS helt innebar. 

 

Ingen av de sjuksköterskor som hade en checklista med Narkoswebben som punkt förstod 

vad den innebar. Några sjuksköterskor ifrågasatte även varför punkten “Ordinerade 

perioperativa läkemedel medskickade” fanns med på checklistan. De menade att det är så 

visuellt att läkemedlet ligger med i mappen ner till operation, så att de sällan glömmer bort 

att rapportera att läkemedlet är medskickat. 

 

Elektronisk checklista 

Majoriteten av informanterna var tydligt positiva till att överföra checklistan till ett 

elektroniskt format men en av dem var negativt inställd. Skälen som nämndes till varför 

det hade varit fördelaktigt att ha checklistan elektroniskt var för att spara på papper och på 

så sätt spara på miljön samt att minska risken att den försvinner. 

 

Varför finns den här checklistan egentligen inte elektroniskt? Det har jag undrat 

väldigt ofta så att man slipper så mycket papper. Den kan ju också försvinna helt 

plötsligt. (FG2. D5) 
 

En annan fördel som diskuterades var att den skulle bli synlig för alla och därmed minska 

kommunikationsvägarna. Till exempel så skulle de ej behöva ringa från operation för att 

fråga om patienten var färdig, eller om de skulle ringa så hade samordnande sjuksköterska 

ej behövt leta upp den sjuksköterska som var ansvarig utan skulle direkt kunna gå in i 

journalsystemet och se om alla förberedelser var utförda. Sjuksköterskorna upplevde även 

att det omfattande arbete som de utförde för att förbereda patienterna för operation inte 

dokumenterades och synliggjordes ordentligt utan försvann när checklistan arkiverades. 
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Därmed nämndes även en elektronisk checklista som en möjlighet att synliggöra och även 

mäta det arbete som lades ner då det är enklare att inhämta information och statistik från ett 

elektroniskt system.  

 

Ja, och idag är det väldigt mycket jobb vi gör som vi ser här men som aldrig syns 

sen. Allt vi gör här det syns aldrig att vi har gjort. (FG1. D5) 
 

Om checklistan var elektronisk skulle det även finnas mer möjligheter att utveckla den och 

göra den mer användarvänlig. Förslag som lyftes var integrera den i att-göra-listan i 

journalsystemet. Då användandet av att-göra-listan redan är ett etablerat arbetssätt. Andra 

förslag var att införa ett varningssystem som blinkar eller på annat sätt markerar det som ej 

är utfört och att kunna göra en individualiserad checklista med hjälp av annan information 

från systemet, exempelvis vilken operation som skall utföras och därmed vilka specifika 

prover, läkemedel eller andra förberedelser som är aktuella för just för den operationen. 

Den sjuksköterska som inte var positiv till att införa checklistan elektroniskt beskrev att det 

skulle hindra henne i arbetet och att det skulle ta längre tid eftersom hon var tvungen att 

starta igång en dator och öppna upp checklistan. Upplevelsen var att det var enklare och 

tydligare för henne att kunna ha checklistan i handen och att det underlättade vid 

överrapportering. 

Implementering och delaktighet 

Implementering 

De sjuksköterskor som hade arbetat en längre tid på sjukhuset upplevde att checklistan 

alltid hade funnits i någon form. Ingen kunde beskriva att de hade varit med när den 

preoperativa checklistan implementerades på sjukhuset eller kunde inte heller nämna att de 

hade fått någon specifik utbildning som var relaterad till checklistan. Samtidigt upplevde 

flera av sjuksköterskorna att checklistan hade uppdaterats och reviderats vid ett flertal 

tillfällen. De sjuksköterskor som var relativt nyanställda berättade att de hade fått 

information om checklistan under sin inskolning. De erfarna sjuksköterskorna som deltog 

beskrev att de ofta fick hjälpa de nya genom att göra saker som missades eller som de nya 

inte hade kännedom om. De uttryckte att checklistan var väl implementerad men kunde 

samtidigt inte till fullo redogöra för vad alla moment innebar. 

 

Delaktighet 

Ett flertal av deltagarna ansåg sig först inte vara en del av operationsprocessen, i och med 

deras roll som sjuksköterskor på en kirurgisk avdelning som tar hand om patienter både 

pre- och postoperativt. Men då moderatorn försökte få deltagarna att förklara vad en 

operationsprocess innebär, medgav deltagarna att de faktiskt var en del av processen. 

“Operationsprocessen är ju mer än bara snittet” (FG 1. D4). 

 

Ett hinder för att deltagarna skulle känna sig delaktiga var att de inte får ta del av någon 

planering eller återkoppling kring operationerna. Det dyker helt plötsligt upp patienter som 

ska skrivas in eller som ska komma till avdelningen postoperativt. 

 

Vi på avdelningen har ingen inblick och ingen insyn om vad som händer gällande 

denna veckan om dom ska operera tio patienter eller femton någonting sånt och det 

skulle också kunna vara jätteintressant. (FG 1. D2) 
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Olika professioner 

När avdelningspersonalen lämnar över patienten till pre-op eller till akutdörren upplevs det 

som att anestesipersonalen bara bryr sig om när patienten senast hade mikterat, och 

ingenting annat på checklistan. De ifrågasätter även varför märkning av operationsställe 

ska finnas med på checklistan då det inte spelar någon roll om patienten är märkt eller inte 

när den körs ner. En sjuksköterska menade att den preoperativa checklistan är allas ansvar 

att kryssa i, även undersköterskor och läkare, samt att det kan innebära missförstånd om 

vem som egentligen ska göra uppgifterna på checklistan: 

 

Men det handlar om tre kategorier, den här checklistan egentligen. Det handlar 

inte bara om vi sjuksköterskor, utan det handlar även om doktorerna, att dom ska 

bocka av det. Det kan hända att man uppfattar två olika saker, vad innebär det för 

mig som ska förbereda patienterna, och vad innebär det för narkosen som ska ta 

emot patienterna. (...) Vi gör bara liksom omvårdnad här på avdelningen, 

omvårdnad innebär förberedelser bara. Kanske finns det ordinerade mediciner 

som de kan ge på narkosen, de är de som har den medicinska sidan. (FG2. D4) 
 

Sjuksköterskorna uppgav att om de hade glömt att ge något preoperativt läkemedel så 

ringde alltid en “arg narkossyster” (FG2. D2 & D4) och påminde om detta. På det sättet 

lärde sig sjuksköterskorna snabbt att de skulle ge eller skicka med vissa läkemedel.  

 

I och med att sjuksköterskorna sällan vet om deras patient ska vara markerad på 

operationssidan, finns frågetecken kring vems ansvar det är att se till att få det gjort. 

Sjuksköterskorna menar att ortopedpatienter för det mesta blir markerade innan de körs till 

operation, men oftast inte de kirurgiska patienterna. Det blir då svårt att avgöra om de ska 

ringa en läkare och få patienten markerad eller inte, eftersom det ändå inte verkar spela 

någon roll om den uppgiften är ikryssad i checklistan när de lämnar över patienten till pre-

op eller akutdörren. Även ansvaret kring provtagningen av multiresistenta bakterier var 

oklart. Sjuksköterskorna beskrev en osäkerhet när patienten kommer från 

akutmottagningen och proverna har tagits där. Är det då akutmottagningens sjuksköterskor 

som ska kryssa i checklistan och vems ansvar är det att underrätta pre-op och operation om 

att de misstänker en multiresistent smitta, undrade deltagarna. 

 

Den preoperativa checklistan används vid överrapporteringen vid både pre-op och 

akutdörren. Uppfattningen om vad som är pre-ops och avdelningens ansvarsområde 

gällande checklistan skiljer sig mellan informanterna. 

 

Det finns några punkter som preop ska göra, då hade det varit bättre att det här 

ska avdelningen verkligen göra, ”det här faller på preop”. (FG2. D2) 
 

Andra sjuksköterskor har uppfattningen om att pre-op är en kontrollstation, att personalen 

på pre-op kontrollerar att avdelningens personal gjort alla punkter på checklistan. Några 

deltagare visste inte vad pre-op hette, vad som görs där eller hur länge patienterna väntar 

på pre-op innan de hämtas till operation, trots att de upprepade gånger varit nere med 

patienter dit. Uppfattningar om vad som sker på pre-op kunde vara att de sätter PVK, 

kopplar på dropp, tar glukos, blodtryck och puls, samt hjälper patienterna att kissa om de 

inte är rörliga. 

 

För att spara tid har avdelningen börjat med att skicka ner patienter till pre-op med 

transporttjänsten. Det upplevs av sjuksköterskorna som något som har sparat mycket tid. 
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De ifrågasätter att de ska behöva följa med patienterna till pre-op eftersom allt de behöver 

rapportera har de skrivit på checklistan. För att spara tid för avdelningspersonalen anser 

sjuksköterskorna exempelvis även att personalen på pre-op kan ta fram en anestesijournal 

och skriva ut och sätta på id-etiketter. 

 

Ansvarskänsla 

Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att de kände en stor ansvarskänsla för att 

patienterna blev korrekt förberedda inför operation. De upplevde att checklistan var 

prioriterad bland de dagliga uppgifterna och att personalen ofta hjälptes åt med 

förberedelserna för att patienterna snabbt skulle bli färdiga för akut operation. Moment 

som beskrevs som speciellt viktiga var att ta blodgruppering och BAS-test samt att 

operationsduscha patienterna. En av deltagarna beskrev att kunskapen om komplikationer 

efter kirurgi och vilka konsekvenser det kan ha för patienten gjorde att hen kände stort 

ansvar för de preoperativa förberedelserna. De beskrev också en stor ansvarskänsla för 

patienternas liv och säkerhet vilket upplevdes som ett tungt ansvar.  

 

Det är mitt ansvar att ta BAS prov, patienten blöder, gud har jag gjort det? har jag 

glömt bort det? det är mitt ansvar också om patienten inte är säkert liksom...det är 

så mycket som spelar roll och det handlar om jag, det är mitt ansvar, det är ett 

tungt ansvar, det är det. (FG2. D4) 
 

Om någon av förberedelserna ej blev korrekt utförda upplevdes en känsla av otillräcklighet 

och att ej vara kapabel att utföra sina arbetsuppgifter. Flertalet av sjuksköterskorna beskrev 

även känslan av att vilja ha kontroll, de flesta litade inte på att kollegorna faktiskt hade 

gjort det som var signerat på checklistan utan kände ett behov av att kontrollera att det 

faktiskt var utfört. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av metod 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta utifrån en 

preoperativ checklista. Då det inte finns mycket forskning sedan tidigare om 

sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med en preoperativ checklista, bedömde 

författarna att en kvalitativ intervjustudie bäst undersökte detta område. Eftersom den 

kvalitativa ansatsen ger en fördjupad förståelse för respondenternas upplevelser i 

jämförelse med en kvantitativ (Trost, 2010), som exempelvis med enkäter, valdes en 

kvalitativ ansats för att bäst kunna besvara syftet. Författarna anser att en kvalitativ metod 

var passande för att besvara studiens syfte, då upplevelserna av att arbeta med den 

preoperativa checklistan beskrevs utförligt av deltagarna, och att intervjudiskussionen 

bidrog till nya synvinklar på problemet. Om en kvantitativ metod hade används, skulle 

svaren troligen varit mer begränsade utifrån de fastslagna frågorna. Det hade då funnits en 

risk att värdefullt material inte hade framkommit. 

Urval 

Intervjuerna genomfördes på en kirurgisk akutvårdsavdelning samt på en gastrokirurgisk 

avdelning på ett svenskt regionsjukhus. Författarnas mål var att inkludera sjuksköterskor i 

studien med varierande erfarenhet och ålder och som var vana vid att hantera den 
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preoperativa checklistan. Genom att välja deltagare med olika erfarenheter, ålder och kön 

så ökar möjligheten att besvara syftet från olika aspekter, enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Deltagarna till denna studie hade blandade åldrar, erfarenhet och kön. Vissa 

sjuksköterskor hade specialistutbildning. Eftersom en av författarna var omvårdnadschef 

för en av avdelningarna kunde lämpliga deltagare för studien väljas ut baserat på ålder, kön 

och erfarenhet för en bra spridning. Enligt en litteraturöversikt av McDermid, Peters, 

Jackson och Daly (2013) finns det svårigheter när medarbetare intervjuas, som att 

deltagaren tror att intervjuaren redan vet svaren, och att intervjuaren har en förförståelse 

kring ämnet så att det påverkar intervjun eller drar felaktiga tolkningar av resultatet. 

Författarna till denna studie har iakttagit stor försiktighet kring hur deltagare bjöds in och 

påmindes om sitt deltagande i studien. 

 

Inklusionskriterierna var sjuksköterskor som arbetade på en kirurgisk akutvårdsavdelning 

samt en gastrokirurgisk avdelning, och som i sitt dagliga arbete använde sig av den 

preoperativa checklistan. På det sättet uppnåddes en stor spridning bland kirurgiska 

åkommor. Författarnas avsikt var att inkludera sjuksköterskor med både kort, lång samt 

bred erfarenhet, för att öka möjligheten till att få så stor fördelning som möjligt, vilket 

författarna anser har åstadkommits. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som befann 

under inskolning, för att utesluta de som inte hade kommit i kontakt med checklistan. 

 

E-post skickades ut till sjuksköterskor som identifierats som lämpliga kandidater med en 

förfrågan om att vara med i studien samt en forskningspersonsinformation bifogad (bilaga 

3) med mer information om studien. Sjuksköterskorna fick sedan signera sitt samtycke 

innan de påbörjade intervjun. De blev även informerade muntligt innan intervjun 

påbörjades om att deras medverkan var helt frivillig och att de fick avbryta sin medverkan 

när de så ville. Ingen av sjuksköterskorna i de båda intervjuerna avbröt, utan alla satt med 

till intervjun var avslutad. 

 

Det var problematiskt att hitta deltagare speciellt från den gastrokirurgiska avdelningen. 

Inte för att sjuksköterskorna var emot att delta i studien, utan för att det var stor brist på 

sjuksköterskor vilket yttrade sig i en låg bemanning. Det första försöket till intervju på 

gastrocentrum fick ställas in pga. att det saknades sjuksköterskor den dagen, vilket gjorde 

att de inte hade möjlighet att delta i intervjun. För att få en större spridning av svar hade 

det varit önskvärt att inkludera fler sjuksköterskor från den gastrokirurgiska avdelningen 

än de fyra som deltog, exempelvis i ytterligare en fokusgruppsintervju. 

 

Enligt Polit och Beck (2012) samt Kitzinger (1995) är fyra till fem deltagare i varje 

fokusgrupp ett passande antal. Andra författare föreslår upp till 12 deltagare eller ännu fler 

(Côté-Arsenault & Morrison-Beedy, 1999), men betonar samtidigt att chansen att få höra 

alla deltagares åsikter ökar när små fokusgrupper används. Enligt Kvale och Brinkman 

(2009) finns inget förutbestämt antal deltagare på kvalitativa intervjuer för en god 

trovärdighet. Detta avgörs när svaret på studiens syfte uppnås. Urvalet behöver inte alltid 

vara så stort om deltagarna kan dela med sig av erfarenheter och kommunicera på ett bra 

sätt (Polit & Beck, 2012). Författarna anser att det hade gagnat studien om fler intervjuer 

med olika avdelningar som använder den preoperativa checklistan hade genomförts. Dock 

låg det primära intresset kring de akutkirurgiska samt gastrokirurgiska avdelningens 

patienter. Liknande svar identifierades hos de båda avdelningarna, vilket antyder en 

samstämmig bild av upplevelsen med att arbeta med den preoperativa checklistan. Vid 
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båda fokusgruppsintervjuerna blev det dock bra diskussioner mellan deltagarna i gruppen 

vilket ändå tyder på att antalet deltagare var adekvat. 

Författarna till denna studie tror inte att resultatet hade blivit annorlunda om det 

inkluderats fler män eller kvinnor, eller haft en annan åldersfördelning. Antalet män i 

studien (två av nio deltagare) representerar relativt väl könsfördelningen bland 

sjuksköterskor inom sjukvården (Statistiska Centralbyrån, 2010). 

Datainsamling 

Till denna studie valde författarna att genomföra intervjuer i grupp, så kallade 

fokusgruppsintervjuer. Genom att välja gruppintervjuer istället för enskilda intervjuer 

utnyttjas gruppdynamiken deltagare emellan (Krueger & Casey, 2009), och väcker deras 

fantasi och associationer (Malterud, 2012), vilket till denna studie antogs ge en mer 

varierad bredd av svar. En nackdel med fokusgruppsintervjuer kan vara att alla deltagare 

inte får komma till tals, men den författare som agerade som moderator under intervjuerna 

försökte inkludera alla i intervjun. Det var ingen av sjuksköterskorna som inte var med i 

diskussionen, dock så var det några av dem som tog en mer framträdande roll än andra 

vilket kan ha påverkat resultatet. Författarna anser att fokusgrupper var lämpliga för att 

besvara frågeställningen då mycket intressanta diskussioner framkom under intervjuerna 

och sjuksköterskorna väl beskrev olika aspekter av att arbeta utifrån en preoperativ 

checklista. Då författarna kunde intervjua flera personer samtidigt var denna metod även 

tidseffektiv gentemot att genomföra enskilda intervjuer. 

 

En intervjuguide skapad av författarna låg som grund när de två semistrukturerade 

intervjuerna genomfördes. Författarna valde denna typ av intervjuform eftersom det, enligt 

Polit och Beck (2012), gör att deltagarna kan prata fritt om sina upplevelser och inte vara 

styrda av ett mer statiskt formulär. Författarna anser att det var bra att ha intervjuguiden 

som underlag, men hade önskat mer vana av att moderera intervjuer. Författarna fick ut 

mer information från den andra intervjun som hölls, då det underlättade att ha gjort en 

intervju tidigare. Eventuellt hade en pilotintervju kunnat hållas för att testa modereringen. 

Dock anser författarna att intervjuguiden fungerade bra under de båda intervjuerna. 

 

Intervjuerna genomfördes i ett hyrt konferensrum på sjukhuset för att sjuksköterskorna inte 

skulle känna att de inte behövde sitta redo för att hjälpa till på arbetet. Förfriskningar och 

tilltugg serverades vilket uppskattades mycket av deltagarna. Intervjuerna var godkända av 

verksamhetschefen att hållas på arbetstid, vilket underlättade närvaron för de deltagande. 

Vissa sjuksköterskor hade arbetat dagpass och skulle gå hem efter intervjun, medan andra 

hade tagit rapport på avdelningen och deltog i intervjun för att sedan jobba kvällspass. Det 

är möjligt att de sjuksköterskor som skulle arbeta kvällspass var mer stressade under 

intervjun och eventuellt kunde lämnat sämre svar, men det var ingenting som påtalades 

eller som författarna uppmärksammade under intervjuerna. 

 

McDermid et al. (2013) samt Polit och Beck (2012) understryker att det är viktigt att det 

finns en öppenhet mot deltagarna och i redovisningen av studiens resultat att deltagare har 

kopplingar till studieförfattarna, som i detta fall då en av författarna är omvårdnadschef på 

den kirurgiska akutvårdsavdelningen. Åtgärder måste också tas för att deltagarnas 

konfidentialitet och integritet skyddas (McDermid et al.). För att inte den författare som 

var omvårdnadschef på den kirurgiska akutvårdsavdelningen skulle närvara vid intervjun 

genomfördes den med den andra författaren tillsammans med en sjuksköterskekollega som 

även hon vid tillfället skrev ett magisterarbete. Hon hade rollen som observatör. Genom att 
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involvera en annan sjuksköterska som dessutom är under specialistutbildning ökas 

möjligheten att intervjun blir genomförd på ett bra sätt, eftersom samma förförståelse om 

forsknings- och fackkunskap finns. Under denna intervju var moderatorn tydlig med att 

sjuksköterskornas omvårdnadschef var medförfattare till studien. Eftersom svaren som 

erhölls var av stor spridning och att även kunskapsluckor avslöjades bland deltagarna, talar 

detta för att deltagarna kände sig fria att yttra sina åsikter kring checklistan. Vid den andra 

intervjun deltog båda författarna. Intervjuerna spelades in med två diktafoner, för att 

minska risken för att inspelningen skulle misslyckas, som rekommenderat av Côté-

Arsenault och Morrison-Beedy (1999). I slutändan användes endast en av inspelningarna 

vid transkribering då denna var av bättre kvalitet.  

 

Intervjuerna tog ungefär en timme vardera. Tidsåtgången var optimal eftersom intervjun 

utfördes i direkt anslutning till ett arbetspass då tidsaspekten var av betydelse, samt att det 

eventuellt hade varit besvärligt för deltagarna att behålla koncentrationen under längre tid. 

Författarna anser även detta var en passande tidsåtgång då både deltagarna och moderatorn 

kände att inget nytt framkom och intervjuerna avslutades. Dessutom var det viktigt att inte 

intervjuerna tog för lång tid i anspråk eftersom vissa av sjuksköterskorna skulle återgå till 

arbetet. I slutet av intervjuerna tillfrågades deltagarna om de ville tillägga något, för att 

öppna upp för eventuella frågor som inte berörts under intervjun. Här framkom ytterligare 

erfarenheter som var av intresse för studiens syfte. 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) 

användes i studien. Ljudfilerna från de båda intervjuerna transkriberades och lästes sedan 

igenom ett flertal gånger av båda författarna. Efter examination avser författarna att radera 

ljudinspelningarna. Transkriptionerna lagrades på studieförfattarnas datorer låsta med ett 

lösenord, och visades inte för någon annan än de i studien berörda. Transkriberingen 

utfördes i nära anslutning till intervjuerna för att ha dessa färskt i minnet. Enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2012) ska de meningsbärande enheterna identifieras, 

kondenseras, abstraheras och tilldelas en kod, vilket följdes. Meningsenheterna 

identifierades av författarna, och dessa kondenserades, abstraherades och tilldelades en kod 

i en analys. För att öka chansen till en så framgångsrik analys som möjligt analyserades 

intervjuerna av båda författarna oberoende av varandra. Analysmatrisen skrevs sedan ut 

och varje meningsbärande enhet, kondenserad enhet, kod, kategori och underkategori 

klipptes ut i en remsa. Författarna gick sedan gemensamt igenom alla remsor och sorterade 

in dem under olika kategorier och subkategorier.  Författarna diskuterade dem sedan 

gemensamt vilket gjorde att nya aspekter framkom av författarnas respektive analyser 

vilket bidrog till ett så tillfredsställande resultat som möjligt. Subkategorierna och 

kategorierna namngavs och lades i olika kuvert vilka sedan sammanställdes i ett resultat. 

Trovärdighet 

I kvalitativa studier används ofta begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

som författaren ska ta hänsyn till under hela forskningsprocessen (Graneheim & Lundman, 

2004; Polit & Beck, 2012). Trovärdigheten handlar om att ha ett brett urval där deltagarna 

har olika erfarenheter, samt att datainsamling och analysprocess är genomfört på ett 

tillförlitligt sätt, eftersom det påverkar resultatet (Graneheim & Lundman). Dessutom ska 

förförståelsen vara identifierad och beskriven, eftersom det kan påverka analysprocessen 

(Patton, 2002). I denna studie rekryterades sjuksköterskor från två kirurgiska avdelningar. 

En bra fördelning mellan ålder, kön och erfarenhet anses ha uppnåtts, dock hade det 

troligtvis gagnat studien med ännu en fokusgrupp för att uppnå ett mättat resultat. 
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Författarna hade en förförståelse om avdelningssjuksköterskornas upplevelse av att arbeta 

med den preoperativa checklistan, där antagandet var att de skulle uppleva den mer som ett 

måste eller en börda, eftersom uppfattningen var att den nästan aldrig fylldes i helt korrekt. 

Detta bekräftades delvis, men samtidigt framkom en djupare förståelse om 

sjuksköterskornas vardag i arbetet med checklistan. För att öka trovärdigheten har även 

citat från intervjuerna används resultatredovisningen, som rekommenderat av Kvale och 

Brinkmann (2009), Patton (2002), samt Polit och Beck (2012). 

 

En studies tillförlitlighet har att göra med hur kategorierna överensstämmer i 

innehållsanalysen samt att ingen betydelsefull data har utelämnats eller att betydelselösa 

data inkluderats (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har försökt att vara trogen 

deltagarnas åsikter i den transkriberade texten vid analysförfarandet. En exempeltabell har 

redovisats under metodavsnittet i studien, där det synliggjorts hur analysen gått tillväga. 

Eftersom författarna har analyserat intervjuerna var för sig har möjligheten ökat till att all 

betydelsefull data använts, då risken för bias minskar (Graneheim & Lundman, 2004; 

Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Överförbarheten innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till andra 

grupper eller situationer (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Polit och Beck (2012) ska 

läsaren av den kvalitativa studien själv kunna avgöra om resultatet är överförbart, baserat 

på metodbeskrivningen. Därför har denna studies metod redovisats ingående och 

diskuterats gällande styrkor och svagheter. Författarna anser att studiens resultat kan 

överföras till sjuksköterskor och avdelningar från liknande förhållanden. Dock så bör det 

nämnas att resultatet i denna studie speglar de deltagande sjuksköterskornas individuella 

upplevelser och erfarenheter och varje individs upplevelse är unik och kan ej överföras till 

en större population. 

Resultatdiskussion 

Preoperativ checklista som arbetsredskap 

Majoriteten av de sjuksköterskor som deltog i studien upplevde att checklistan var ett 

hjälpmedel för dem i den kliniska vardagen, och att det var ett redskap som förbättrar 

patientsäkerheten. Liknande resultat redovisades i litteraturöversikten av Fudickar et al. 

(2012) där personalen upplevde att checklistan kunde förhindra att fel begås och att den 

förbättrade patientsäkerheten. Uppfattningen kunde styrkas genom denna studie där alla 

deltagarna hade en positiv åsikt om checklistan och hur den hjälper dem att utföra ett 

korrekt och säkert arbete i förberedelsen av patienten. För att checklistan ska vara ett 

hjälpmedel ansåg dock sjuksköterskorna att den måste vara lättåtkomlig och lättläst, vilket 

de bedömde att studiens preoperativa checklista var. 

 

En av sjuksköterskorna påtalade att hen tidigare hade arbetat med standardiserade 

arbetssätt som redovisades i långa vårdprogram, vilka var komplicerade att använda i 

motsats till den preoperativa checklistan. Det poängterades även i intervjuerna att 

checklistan upplevdes som ett ännu större hjälpmedel vid bristande erfarenhet eller om 

någon har varit frånvarande under en period. Den var extra viktig vid stress då 

sjuksköterskorna beskrev att de i högre grad tenderade att glömma något moment. Detta 

ansåg författarna var intressant då de enligt sin förförståelse trodde att sjuksköterskorna 

skulle uttrycka att det var svårare att använda checklistan när de kände sig stressade. 
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Sjuksköterskorna som deltog i intervjuerna uppgav alla att det fanns hinder till att följa 

checklistan och utföra de olika momenten. Framför allt att flera som deltog i intervjuerna 

inte upplevde att de hade tillräcklig kunskap och kände sig osäkra på de olika momenten, 

och därför inte utförde dem, vilket författarna fann överraskande. Även om checklistan var 

ett hjälpmedel när det var stressigt, så uppgav de att stress och tidsbrist var en faktor till 

varför vissa punkter inte bockades av, dock inte i den utsträckning som författarna hade 

förväntat sig. Liknande resultat framkom även i en studie av Høyland et al. (2014), där 

personalen var mer benägen att utelämna vissa moment i checklistan när de kände sig 

stressade. Tidsfaktorn framkom även i intervjustudien av Haugen et al. (2015), där 

deltagarna beskrev att tiden är en faktor som de tvingades tänka på dagligen och att de 

försökte göra sitt bästa. En annan av deltagarna i samma studie beskrev att de ofta arbetade 

snabbt, och att det i slutet av dagen kändes som att de kunde begått fel eftersom de inte 

hade använt checklistan korrekt. Känslan av att tiden är viktig både av medicinska och av 

flödesmässiga skäl ansåg även sjuksköterskorna i den aktuella studien. De beskrev hur 

detta gjorde att de ibland utelämnade vissa saker i checklistan för att arbetet skulle gå 

fortare, men samtidigt beskrev de som tidigare nämnts att checklistan var extra viktig när 

de kände sig stressade. 

 

Vissa sjuksköterskor som deltog i intervjuerna uttryckte att de även såg checklistan som ett 

kommunikationshjälpmedel; ett hjälpmedel som tydliggjorde vad som var gjort och vad 

som fanns kvar och göra, och som kommunicerade detta till kollegorna på nästa arbetspass. 

Detta i sig gör checklistan till ett hjälpmedel, då det är bristande kommunikation som 

ligger till grund för många fel som begås inom vården (Socialstyrelsen, 2017). Författarna 

fann det överraskande att sjuksköterskorna även såg påbörjandet av checklistan som en 

signal på att beslut verkligen var taget gällande operation, då det brukar kommuniceras ut i 

journaltext eller genom ett telefonsamtal med operationskoordinatorn. 

 

Vid intervjuerna framkom det att vissa moment på checklistan som sjuksköterskorna 

upplevde som viktigare än andra, exempelvis operationsdusch och att ta blodgruppering 

och förenlighetstest. Författarna fick uppfattningen att detta var moment som utfördes i 

större utsträckning än övriga. I studier om följsamhet har det framkommit att den till vissa 

moment är högre än till andra. Levy et al. (2012) menar att kontroll av identitet var det 

moment som hade utförts mest frekvent (99 procent). Varför vissa moment anses vara 

viktigare och utförs i högre grad än andra framkom inte vid intervjuerna i den aktuella 

studien, vilket författarna hade tyckt varit intressant att efterforska ytterligare vid fortsatta 

studier. 

 

Delaktighet och implementering 

Majoriteten av sjuksköterskorna som deltog i fokusgruppsintervjuerna beskrev att de kände 

en stor ansvarskänsla för att patienterna blev korrekt förberedda inför operation, vilket 

speglar säker vård, en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Leksell & Lepp, 2013). 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att arbeta på ett sådant sätt att det blev säkert 

för patienten. Detta genom att vara noggranna och arbeta i enlighet med de standardiserade 

arbetssätt som den preoperativa checklistan är. De sjuksköterskor som beskrev ett stort 

ansvar gentemot förberedelserna, upplevde författarna som att de hade en större kunskap 

gällande de eventuella konsekvenser som kunde drabba patienten om dessa förberedelser 

inte genomfördes korrekt. Författarnas upplevelse är att de även hade en större kunskap 

gällande vårdskador som vårdrelaterade infektioner. De kunde därmed koppla detta till sina 

egna konkreta arbetsuppgifter och sin roll i operationsprocessen. I enlighet med SENA:s 



 

 28 

och SSF:s kompetensbeskrivning för akutsjuksköterskor (2017) beskrivs hur 

akutsjuksköterskan skall kunna bedöma, prioritera och reevaluera en patients tillstånd och 

utföra adekvata åtgärder i enlighet med detta. Sjuksköterskorna i en av intervjuerna 

beskrev att de utifrån hur de bedömde patientens tillstånd, ofta prioriterade att förbereda 

patienten för operation och då samarbetade för att få patienten färdig. 

Sjuksköterskorna beskrev även det motsatta; att de på grund av sin kliniska kunskap och 

erfarenhet exempelvis bortprioriterade att duscha patienterna inför operation eftersom de 

var så akut sjuka att det var viktigare för patienterna att komma snabbt in till 

operationssalen. De beskrev att ansvaret över patienterna kändes tungt och att de tyckte att 

det kändes skönt att lämna över patienten till nästa sjuksköterska i operationsprocessen. 

 

I motsats till ansvarskänslan som sjuksköterskorna kände vid vissa moment framkom det 

även vid intervjuerna att det fanns moment som de kände mindre ansvar för. Det var främst 

punkten om smärtinformation samt administrering av läkemedel. Under intervjuerna blev 

det tydligt att det hängde ihop med sjuksköterskornas bristande kunskap om varför detta 

moment skulle utföras, och vad det egentligen innebar. Det blev tydligt då några av de mer 

erfarna sjuksköterskorna bättre kunde redogöra för vad punkten om smärtinformation 

innebar och varför det var viktigt. Exempelvis genom att inte bara instruera patienten i 

VAS, utan mer ingående förklara den postoperativa smärtan för patienten. 

Sjuksköterskorna med längre erfarenhet uttryckte en större ansvarskänsla för att informera 

patienterna om smärta. Författarna drar därför slutsatsen att det är viktigt för ansvaret att ha 

kunskap och förståelse om varför snarare än hur. 

 

Det var några av sjuksköterskorna som kände ett stort ansvar för att ge patienterna de 

preoperativa läkemedlen. Det framkom att det fanns en osäkerhet gällande vem det var 

som hade ansvaret för att ge vissa läkemedel, och det ledde till att sjuksköterskorna inte 

kände ansvar för detta moment på den preoperativa checklistan. De ansåg att det var någon 

annans arbete. 

 

Ingen av sjuksköterskorna i studien kunde redogöra för hur och när checklistan 

implementerades. Alla hade upplevelsen av att den alltid hade funnits i någon form och att 

den reviderats flera gånger men att den var väl implementerad. Samtidigt uttryckte 

samtliga deltagare osäkerhet kring en eller flera av momenten som ingår i checklistan när 

de blev tillfrågade mer på detaljnivå. De beskrev även att checklistan av olika orsaker 

ibland inte blev komplett och korrekt ifylld. Det tyder på att den subjektiva uppfattningen 

om checklistan inte stämmer överens med den objektiva. Detta styrks av mätningen på den 

preoperativa avdelningen på det aktuella sjukhuset där 30 procent av checklistorna hade en 

eller flera avvikelser (bilaga 2). Även Sendlhofer et al. (2015) visade att personalens 

upplevelse om hur de använde checklistan inte stämde överens med den objektiva 

mätningen. Att sjuksköterskorna som deltog i studien uttryckte osäkerhet kring moment i 

checklistan tolkar författarna som ett tecken till att checklistan inte är så väl 

implementerad. För en framgångsrik implementering av checklistor finns det enligt Russ et 

al. (2015) nio strategier. Dessa är: att anpassa efter lokala förutsättningar, att utbilda all 

berörd personal frekvent, övning (att träna multidisciplinärt), dataredovisning (att låta 

personal få lokal statistik som berör projektet för att motivera dem), “early adopters” (att 

identifiera och stödja de i personalen som är progressiva och positiva kring projektet), att 

snabbt få med seniora kollegor i projektet (då de har en stor betydelse för hur det ska tas 

emot av övrig personal), positiv ledning (chefer och underchefer ska vara positiva till 

implementeringen samt vara involverade och inta en stödjande roll), att personer som inte 
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använder checklistan på ett korrekt sätt ska ställas till svars för detta, samt att det är viktigt 

att utvärdera hur projektet tas emot, utvecklas och används. Ingen av sjuksköterskorna 

kunde redogöra för om någon av dessa strategier hade använts, vilket kan förklara en 

bristande följsamhet och implementering. Eftersom många uttryckte osäkerhet och 

okunskap drar författarna slutsatsen att utökade utbildningsinsatser över tid samt en stabil 

arbetsgrupp hade varit av stor vikt för en lyckad implementering. 

 

Studier av Weiser et al. (2010), Conley et al. (2011) och Saturno et al. (2013) har alla visat 

att en negativ inställning till checklistan, framförallt från ledare och kirurger, inverkar 

negativt på checklistans implementering och följsamhet. I motsats till dessa resultat 

nämnde ingen av deltagarna i studien det som ett skäl till att checklistan inte alltid 

efterföljdes. Dock berör studierna WHO:s checklista och inte en preoperativ checklista, 

vilket därför inte blir helt jämförbart. Avdelningspersonalen kommer sällan i direkt kontakt 

med den opererande kirurgen då patienten ska opereras. Däremot kan det vara en faktor 

som verkar på ett undermedvetet plan då auktoriteter sänder signaler till personalen att 

checklistan inte är viktig. 

 

Den preoperativa checklistans utformning och användbarhet 

Sjuksköterskorna bekräftade att checklistan var tydlig i sin utformning, men alla deltagare 

förutom en ansåg att det hade varit ännu bättre om checklistan hade funnits i elektronisk 

form och varit integrerad i journalsystemet. Det stödjs med resultat från ett flertal studier, 

som exempelvis Gitelis et al. (2016). Studiens intervention bestod av att checklistan 

integrerades i sjukhusens elektroniska journalsystem, vilket visade sig vara mycket 

effektivt då följsamheten ökade till 98 procent. Speciellt verkningsfull var den hos 

sjuksköterskegruppen, där följsamheten ökade från 55 procent till 93 procent. I samma 

studie skickades även en enkät ut till personalen vilket visade att majoriteten var mycket 

nöjda med den elektroniska lösningen. 

Även i studien av Saturno et al. (2013) framkom att en elektronisk checklista förbättrar 

följsamheten. Det fanns dock en reservation mot resultatet då forskarna misstänkte att det 

skulle kunna vara en så kallad “tick box effekt”, vilket innebär att personalen bara bockar 

av punkterna utan att ha utfört åtgärden eller haft en djupare tanke med vad det innebär. 

Denna tendens framkom även till viss del i den aktuella studien då en av sjuksköterskorna 

nämnde att hen brukade signera ett moment utan att ha utfört det, vilket kan tyda på att 

problemet i viss mån även finns på det aktuella sjukhuset i studien. Sjuksköterskorna 

uppgav även att det finns en annan potential i att utveckla checklistan som arbetsredskap 

om den hade funnits elektroniskt. Exempelvis skulle det vara en möjlighet att på ett annat 

sätt individanpassa checklistan utifrån den specifika operationen, aktuella läkemedel 

och/eller de förberedelser som är relevanta för just den patienten. Något som nämndes ett 

flertal gånger skulle förenkla personalens arbete då det idag upplevs rörigt med olika 

checklistor och ordinationer i olika system. Andra förslag som framkom var att en 

kontrollfunktion skulle kunna integreras i systemet som varnade om någon punkt 

utelämnas, samt att det hade underlättat om alla berörda hade åtkomst till checklistan för 

att se var i processen patienten befann sig. Alla dessa förslag och synpunkter fann 

författarna intressanta då det samtidigt finns flertalet studier som tyder på att en elektronisk 

checklista som är integrerad i journalsystemet förbättrar följsamheten. 

Slutsats 

I studien framkommer det att sjuksköterskorna upplever den preoperativa checklistan som 

ett viktigt hjälpmedel för dem i den kliniska vardagen, vilket bidrar till patientsäkerheten. 
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Resultatet tyder på att sjuksköterskorna upplever osäkerhet gällande hur, när och varför en 

del moment i checklistan utförs. Det fanns en tydlig koppling mellan deras erfarenhet och 

kunskap om preoperativa förberedelser och hur de upplevde att arbeta med den 

preoperativa checklistan. Då flera av sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet kring hur 

checklistan används har troligtvis implementeringen varit bristfällig. Studien visar med 

tydlighet att kliniskt verksamma sjuksköterskor önskar och skulle föredra checklistan i 

elektroniskt format. 

Klinisk tillämpbarhet 

En preoperativ checklista är ett bra hjälpmedel för att standardisera den preoperativa 

vårdprocessen och främja säker vård. En förutsättning för att den preoperativa checklistan 

ska kunna användas på ett korrekt sätt är att de som använder den har kunskap och 

förståelse för hur och varför checklistan ska användas. Detta kan endast uppnås genom en 

implementeringsstrategi där undervisning och uppföljning hålls löpande och där alla 

medlemmar av teamet, framför allt chefer, är positiva och stödjande till arbetssättet. Då 

sjuksköterskorna som deltog upplevde osäkerhet kring checklistan skulle kunskapen kunna 

förbättras genom utbildningsinsatser och löpande uppföljning. I studien framkom även att 

sjuksköterskorna vill integrera checklistan i det elektroniska journalsystemet vilket även 

stöds i flertalet andra studier och kan därmed rekommenderas av författarna. 

Vissa moment anses vara viktigare och utförs i högre grad än andra. Varför framkom 

däremot inte vid intervjuerna i den aktuella studien, vilket författarna anser vara intressant 

att efterforska vid fortsatta studier. Det hade även varit av intresse att mäta hur många 

checklistor som är korrekt ifyllda, och om så inte är fallet, vad det är som inte är korrekt 

ifyllt. 

  



 

 31 

REFERENSER 

 

Biffl, W. L., Gallagher, A.W., Peiracci, F. M. & Berumen, C. (2015). Suboptimal 

compliance with surgical safety checklists in Colorado: a prospective observational study 

reveals differences between surgical specialties. Patient safety in surgery, 9(5). 

doi:10.1186/s13037-014-0056-z 

Britten, N. (1995). Qualitative Research: Qualitative interviews in medical research. BMJ 

311(22), 251-253. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.311.6999.251 

Chaudhary, N., Varma, V., Kapoor, S., Mehta, N., Kumaran, V. & Nundy, S. (2015). 

Implementation of a surgical safety checklist and postoperative outcomes: a prospective 

randomized controlled study. Journal of Gastrointestinal Surgery, 19(5), 935-942. doi: 

10.1007/s11605-015-2772-9. 

Ciechanowicz, S. & Wilson, N. (2010). Delays to Operating Theatre Lists: Observations 

from a UK Centre. The Internet Journal of Health, 13(1). Hämtad från 

https://ispub.com/IJH/13/1/6740 

Conley, D. M., Singer, S. J., Edmondson, L., Berry, W. R. & Gawande, A. A. (2011). 

Effective surgical safety checklist implementation. Journal of the American College of 

Surgeons, 212(5), 873-879. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2011.01.052 
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BILAGA 1 

 

 

Sjukhusgemensam checklista för preoperativa förberedelser  
 

Patient ID Datum för 

ingrepp 

 

Vårdavd. 

/telefon 

 

Planerad operation 

 

 

 

   

 

H = Huddinge och S = Solna och B = Barn Sign Kommentarer 

ID-märkt patient   

Fastande enligt ordination/riktlinjer   

Preoperativ dusch enligt Vårdhandboken, se Operationsvård, 

Preoperativ vård, Helkroppstvätt och  -desinfektion 

Antal:         1           2             3 

  

Ren operationsskjorta/underkläder   

Smycken/Piercing/Nagellack/Smink/Kontaktlinser avlägsnade   

Renbäddad patientsäng med grindar och droppställning 

(+ märkt med namn S + B) 
  

Blodgruppering     

Bastest tagen och giltig    

Ordinerade prover o/e undersökningar inför operation utförda    

MRB (multiresistenta bakterier)                  ja          nej  prover 

tagna 
  

Ordinerade läkemedel i TakeCare administrerade och signerade   

Ordinerade perioperativa läkemedel medskickade   

Markerat operationsområde/sida enligt lokal riktlinje   

Tömd urinblåsa/urinuppsamlingspåse kl:                             

Glasögon/Hörapparat/Proteskopp med och märkta   

NRS information utförd   

Anestesijournal/Postoperativ journal (S)/Streckkodsetiketter 

medskickade 
  

© Karolinska Universitetssjukhuset (2016) 
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BILAGA 3 

FORSKNINGSPERSONSINFORMATION 

 

Framgångsfaktorer och hinder – sjuksköterskors upplevelser av att arbeta utifrån en 

preoperativ checklista. 

 

Studiens bakgrund och syfte: På Karolinska sjukhuset används en centralt utarbetad 

preoperativ checklista inför alla kirurgiska ingrepp. Checklistan skall användas som ett 

hjälpmedel i sjuksköterskornas arbete för att se till att patienten är korrekt förberedd inför 

operation. Vårt syfte med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta utifrån denna preoperativ checklista. 

 

Förfrågan om deltagande: Du tillfrågas om deltagande i studien då Du är verksam som 

sjuksköterska på en akutvårdsavdelning och använder Dig av Karolinska sjukhusets 

preoperativa checklista. 

 

Studiens genomförande: Studien kommer att genomföras i form av en gruppintervju som 

kallas fokusgruppsintervju. Gruppen kommer att bestå av fyra till åtta sjuksköterskor från 

Din arbetsplats. Ni kommer att sitta tillsammans och diskutera checklistan utifrån en 

förbestämd ämnesguide. Intervjun kommer att ledas av en diskussionsledare (moderator) 

som kommer att ställa uppföljande frågor utifrån vad som diskuteras under intervjun. Det 

kommer även sitta med en sekreterare (observatör). Intervjun kommer att ta cirka en timme 

och utföras i en lokal i anslutning till er arbetsplats. Gruppens samtal kommer att spelas in 

med hjälp av ljudupptagning och kommer därefter att skrivas ut ordagrant som en text. 

Texten kommer sedan att analyseras och resultera i ett självständigt arbete på avancerad 

nivå.  

 

Risker/fördelar med medverkan: Fördelar med Din medverkan är att Du får möjligheten att 

dela med Dig av Din syn på den preoperativa checklistans utformning och funktion. Du får 

även möjlighet att uttrycka vad Du uppfattar som hinder och möjligheter i ditt dagliga 

arbete då Du använder Dig av checklistan. Dina angivna svar kan bidra till att förbättra 

checklistan och effektivisera operationsprocessen. Det kan finnas en risk att det upplevs 

som obehagligt att blottlägga en eventuell okunskap inför gruppen. 

 

Hantering av data och sekretess: De uppgifter som Du delger under intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt och inga obehöriga kommer få ta del av dessa uppgifter. När det 

inspelade samtalet skrivs ut i text så kommer Du att avidentifieras så att ingen kan koppla 

det Du har sagt till Din person. Inspelade intervjuer samt textmaterial kommer att förvaras 

i ett låst utrymme som endast de som utför studien kommer ha tillgång till. Du kommer att 

få signera ett informerat samtycke där Du bekräftar att Du har erhållit och förstått given 

information kring studien. Ansvarig studieperson är personuppgiftsansvarig och Du har 

genom personuppgiftslagen (PUL, 26 §) rätt att kostnadsfritt få information gällande vilka 

uppgifter som finns registrerade om Dig. Studien utförs som en del i självständigt arbete på 

avancerad nivå, inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet i akutsjukvård. 

Uppsatsen kommer att publiceras och finnas tillgänglig i DiVA (digitala vetenskapliga 

arkivet). 

 

Hur får jag information om studiens resultat? Genom att kontakta ansvariga för studien, se 

kontaktuppgifter nedan. 



 

 

 

Ersättning: Ingen ekonomisk ersättning utgår för deltagande i studien. 

 

Frivillighet: Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avsluta Ditt 

deltagande utan att ge någon specifik förklaring och Du behöver ej svara på frågor om Du 

ej önskar. Om Du väljer att avbryta ditt deltagande under studiens gång kan de saker Du 

sagt fram till avbrytandet användas i studien. Ditt deltagande eller val att ej deltaga 

kommer inte på något sätt påverka din arbetssituation. 

 

Ansvariga för studien: 

Johanna Helge, leg sjuksköterska, student specialistsjuksköterskeprogrammet i 

akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola  

 

Sofie Naredi, leg sjuksköterska, student specialistsjuksköterskeprogrammet i akutsjukvård 

vid Sophiahemmet Högskola 

 

Ansvarig handledare 

Linda Gellerstedt, leg sjuksköterska, forskarstuderande vid Sophiahemmet Högskola 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Samtyckesformulär  
Undertecknad har tagit del av den skriftliga forskningspersonsinformationen och har haft  

möjlighet att ställa kompletterande frågor. Samtycke lämnas till deltagande i  

studien, inklusive ljudinspelning av intervjun.  

 

 

Datum:________________________________________ 

 

 

Namn:_________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande:______________________________ 

 

 

  



 

 

BILAGA 4 

 

Intervjuguide 
 

 

● Presentation av författarna 

● Information om studien  

● Frivillighet och anonymitet 

● Genomförande av intervjun (moderator och observatörens roller beskrivs. 

Deltagarna uppmanas till att vara aktiva under intervjun och att de gärna får 

diskutera med varandra) 

● Deltagarna presenterar sig (namn, kort arbetslivserfarenhet samt eventuell 

vidareutbildning) 

● Utdelning av checklistan till deltagarna 

 

 

Frågor 

 

● Vad är det första ni tänker på när ni hör orden preoperativ checklista? 

● Beskriv hur ni upplever att arbeta med checklistan 

● Vad tycker ni om utformningen av checklistan? 

● Upplever ni att checklistans punkter är relevanta? 

● Skulle ni se det som en fördel om checklistan var elektronisk/inlagd i 

journalsystemet? 

● Ser ni checklistan som en framgångsfaktor eller som ett hinder? 

● Kan ni ge exempel/utveckla? 

● Beskriv eventuella hinder för att kunna följa checklistan 

● Hur upplever ni er kunskap om preoperativa förberedelser? 

● Hur kan kunskapen förbättras? 

● Hur upplever ni er roll i operationsprocessen? 

● Känner ni er delaktiga? 

● Hur upplever ni kommunikationen i operationsprocessen med läkare, preoperativ 

personal, anestesipersonal? 

● Hur upplevde ni implementeringen av checklistan?  

● Upplevde ni att ni var delaktiga i implementeringen? 

● Vad ser ni för förbättringsområden med checklistan? 

 

 

Under intervjun ställs även följdfrågor för att få ytterligare förståelse: 

 

Berätta mer om… 

På vilket sätt… 

Hur kände du/ni.. 

Kan du utveckla… 

Beskriv upplevelsen av…

 


