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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: År 2008 gav Världshälsoorganisationen (WHO) ut en checklista för säker 

kirurgi. Syftet med denna checklista var att öka patientsäkerheten. Efter införandet av 

checklistan har antalet dödsfall och komplikationer efter kirurgi minskat. Flera studier visar 

att checklista inte följs fullt ut trots det goda resultatet. Det finns dock få studier som har 

undersökt följsamheten till den sista fasen i checklistan, signout. Syfte: Att beskriva 

operationsteamets följsamhet till signout. Metod: Studien genomfördes som en icke-

deltagande observationsstudie med kvantitativ, deskriptiv ansats. Med hjälp av ett 

observationsformulär genomfördes totalt 24 observationer på två operationsenheter. 

Resultat: Följsamheten till signout var medelgod, 42 %. Vissa delmoment kontrollerades 

mer frekvent än andra och några berördes inte alls. Operatören var den som initierade i mer 

än hälften av observationerna och anestesisjuksköterskan hade högst frekvens i pausning. 

Slutsats: Vid initiering, pausning och specifika delmoment var det främst operatören som 

utmärkte sig. Här sågs ett tydligt samband av operatörens roll i studiens resultat. Det finns 

skillnad mellan den dokumenterade och den faktiska följsamheten till checklistan. För att 

öka följsamheten och därmed patientsäkerheten, behövs tydligare riktlinjer kring vem som 

ska ansvara och när signout ska genomföras. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: In 2008, the World Health Organization (WHO) released a checklist for safe 

surgery. The purpose of this checklist was to increase patient safety. Since the introduction 

of the checklist mortality and complications after surgery has decreased. Several studies 

show that the checklist is not fully followed despite the good results. However, there are few 

studies that have examined compliance with the final phase of the checklist, signout. Aim: 

To describe the surgical team's compliance to signout. Method: The study was conducted 

as a non-participant observational study with a quantitative, descriptive strategy. Using an 

observation form, a total of 24 observations were performed on two operating units. Result: 

The signout compliance was average, 42%. Some sub-parts were checked more frequently 

than others and some were not confirmed at all. The surgeon was the one who initiated in 

more than half of the observations and the anesthesia nurse had the highest frequency at 

pausing. Conclusion: In the initiation, pause and specific sub-parts, it was mainly the 

surgeon who distinguished himself. Here, a clear connection was seen between the surgeon's 

role and the result of the study. There is a difference between the documented and the actual 

compliance to the checklist. To increase compliance and thereby patient safety, clearer 

guidelines are needed regarding who should be responsible and when to start signout. 
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INLEDNING 

Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar med ett antal globala och regionala teman för att 

öka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård. År 2008 gav WHO ut en checklista för att 

säkra kirurgi och öka patientsäkerhet. WHO:s syfte med checklistan var också att förbättra 

kommunikation och teamkänsla på operationssalen. Efter införandet av checklistan har 

antalet komplikationer och dödsfall reducerats med en tredjedel och patientsäkerheten 

stärkts. Det är viktigt att checklistan, som är indelad i tre delar, utförs i sin helhet för att inte 

riskera patientsäkerheten. De tre delarna är signin som behandlas före induktion, timeout 

som utförs före incision och signout som bearbetas innan operatören lämnar operationssalen. 

Fokus för denna studie är att observera och beskriva operationsteamets följsamhet till 

signout. Vid signout avhandlas vilket operativt ingrepp som utförts, eventuella 

komplikationer samt postoperativa omhändertaganden. Studier visar dock att checklistan 

inte följs i sin helhet trots de goda resultaten efter implementering. Det finns dock få studier 

som visar följsamheten för just den avslutande delen, signout. Under signout behandlas 

bland annat de delmoment som är betydande för postoperativt omhändertagande av 

patienten. När checklistan inte följs i sin helhet, kan det påverka patientsäkerheten.   Denna 

studie syftar till att beskriva följsamheten till signout, för att fortsatt kunna garantera 

patientsäkerheten under den perioperativa omvårdnaden. 

BAKGRUND 

WHO:s Checklista för säker kirurgi 

Sedan slutet av 1900-talet har verksamheten inom kirurgi varit det snabbast växande området 

inom hälso- och sjukvården. År 2004 utfördes globalt ca 230 miljoner kirurgiska ingrepp. 

En betydande andel ledde till komplikationer och dödsfall. Operationer utförs för att lindra 

skada, sjukdom och/eller rädda människors liv. Dock fanns allvarliga komplikationer efter 

kirurgi och patientsäkerheten var bristande. Detta uppmärksammades för WHO som vidtog 

åtgärder (Weiser et al., 2008). WHO arbetar sedan flera år tillbaka med ett antal globala och 

regionala teman för att öka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård. Komplikationer i 

kirurgisk vård har varit huvudorsaken till vårdskador och dödsfall i hela världen. WHO:s 

strävan efter att minska antalet dödsfall i anslutning till kirurgi ledde fram till att ett nytt 

projekt tog vid. Resultatet av projektet blev en checklista för säker kirurgi som behandlar 

fyra områden: förebyggande av sårinfektioner i samband med kirurgi, säker anestesi, säkra 

och trygga operationsteam och mätning och uppföljning av kirurgiska tjänster. År 2008 

lanserades en global checklista med målet att öka säkerheten och minska antalet 

komplikationer för patienter som genomgår kirurgiska ingrepp samt att förbättra 

kommunikationen mellan operationsteamets medlemmar. Den 19 punkter standardiserade 

checklistan var utformad att passa i vilken operationssal som helst. Syftet med checklistan 

är att minska allvarlig och onödig skada för patienten samt öka samarbete och 

kommunikation mellan operationsteamet. Genom att checklistans 19 punkter tas upp inom 

operationsteamet, fångas risker upp och reducerar komplikationer. WHO:s checklista är 
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tänkt som ett verktyg för att förbättra patientsäkerheten inom operationsverksamheten 

(Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). I Sverige översattes och introducerades WHO:s 

checklista för säker kirurgi år 2009 (LÖF, 2016) Checklistan består av tre olika faser: Signin, 

timeout och signout. De 19 punkterna i checklistan är fördelade som delmoment under dessa 

tre faser (bilaga 1). Initieringen av checklistans delar kan göras av alla yrkeskategorier. Det 

är inte säkert att alla yrkeskategorier har något att tillföra men hela operationsteamet ska 

stanna upp (pausa), avbryta pågående arbete, lyssna in och delge information till varandra. 

Här nedan förklaras varje fas (LÖF, 2016). 

Signin innebär förberedelser före inledning av anestesi. Exempelvis bekräftar patienten sin 

identitet samt samtycke till ingreppet. Därefter kontrolleras vilket ingrepp som ska utföras 

och att operationsområdet är markerat. Medicinsk utrustning och eventuella allergier 

behandlas. 

Timeout görs innan hudincision. Detta är en kort paus innan operatören startar kirurgin. Hela 

operationslaget presenterar sig för varandra med namn och titel. Patienten presenteras med 

anamnes, typ av anestesi, planerad operationsprocedur och given premedicinering. 

Bedömning av eventuella förväntade risker och möjliga kritiska moment behandlas och 

informeras till alla i teamet. 

Signout utförs innan operatören lämnar salen. Operationslaget bekräftar vilket ingrepp som 

har utförts och går igenom viktiga punkter i det postoperativa omhändertagandet. 

Redovisning av kontrollräkning av instrument, dukar och nålar genomförs. Kontroll av 

provtagningsmaterial görs för korrekt märkning. Eventuella avvikelser tas upp. 

Avslutningsvis reflekteras och utvärderas operationen och eventuella förbättringar/lärdomar 

föreslås. 

Målet med checklistan är att stärka redan inarbetade säkerhetsrutiner som behövs för en 

riskfri operation och bidra till bättre samarbete och kommunikation mellan yrkesgrupper 

inom vården (LÖF, 2016; Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). Fudickar, Hörle, 

Wiltfang & Bein (2012) beskriver i sin studie att vid genomgång av checklistan får all 

personal en gemensam bild av vad som kan komma att hända och ha beredskap för det. 

Därmed kan eventuella felkällor minskas samt viktiga säkerhetsåtgärder genomföras för 

komplikationsfri kirurgi. Checklistan ska inte användas som en lista som bara ska bockas av 

utan som ett verktyg för förbättring av kommunikation, teamarbete och säkerhet i 

operationssalen. I samma studie uttrycker ca 90 % av personalen att de skulle vilja att 

checklistan användes om de själva skulle genomgå kirurgi. Trots den goda 

genomslagskraften efter att checklistan införts samt det goda resultatet av minskade 

komplikationer, kan både internationella och nationella studier visa att checklistan inte följs 

fullt ut (Haynes et al., 2009; Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman & Larsson 2013). I 

en annan studie beskrivs bland annat att endast två tredjedelar av delmomenten genomfördes, 

i över 40 % av checklistan var personalen inte närvarande och i 70 % av fallen var det ingen 

som pausade. Resultat visar även att i 39 % av fallen var signout ofullständig (Russ et al., 

2015). Efter 10 års användning av WHO:s ursprungliga checklista för säker kirurgi har det 

framkommit att vid korrekt användning kan både mortalitet och morbiditet minska. 

Ytterligare utveckling av säkerheten i svensk operationssjukvård har lett till ”Checklista för 

säker kirurgi 2.0” (bilaga 2). Detta är en reviderad version av den befintliga checklistan som 
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lanserades till alla operationsavdelningar i Sverige under hösten 2018. En utav skillnaderna 

i den nya checklistan är att det är deklarerat vilken profession som ansvarar för vilka 

delmoment (Gustafson, Salomonsson & Svensson, 2018). 

SPOR (Svenskt Perioperativt Register) är ett nationellt register som samlar in data om vården 

i samband med en operation. Målet för SPOR är bland annat att kartlägga och få kunskap 

om den perioperativa vården, underlätta förbättringsarbete samt främja forskning. Sedan 

2015 finns register över användandet av checklistan för säker kirurgi i SPOR. Data gällande 

checklistans användning dokumenteras i journalsystemet av operationspersonalen vid varje 

ingrepp. Datan hämtas sedan automatiskt från dessa dokumenterande journalsystem och 

redovisas årligen. Resultat angående utförd signout tyder på hög följsamheten. På de 

operationsenheter som ingår i föreliggande studie visar de senaste mätningarna från 2018 på 

98,9 % på enhet I respektive 93,2 % på enhet II (SPOR, u. å). 

Perioperativ specialistsjuksköterska 

Anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan är specialistutbildade i det 

perioperativa vårdandet. Perioperativ är ett samlingsnamn som innebär omvårdnad i tre 

faser; pre-, intra- och postoperativ vård. Patienten går igenom dessa tre faser vid sin 

operation (Lindwall & von Post, 2008). I kompetensbeskrivningen för anestesi- och 

operationssjuksköterskan är syftet att bidra till en god och säker perioperativ vård för 

patienten. I operationssjuksköterskans kompetens och ansvar innefattas bland annat hygien, 

aseptik, instrumentering och preparathantering. Anestesisjuksköterskans medicinska 

kunskaper ligger till grund för att ansvara för patientens vitala funktioner under anestesi 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2008; Riksföreningen för operationssjukvård, 

2011). Vid alla kirurgiska ingrepp är patientsäkerheten av högsta prioritet. WHO:s checklista 

är ett hjälpmedel för att upprätthålla just detta (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). 

De punkter som har utarbetats och som ingår i kärnkompetenserna för sjuksköterskor är: 

Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker 

vård och informatik. De två kärnkompetenser som kommer att behandlas i denna studie är 

samverkan i team och säker vård. Samverkan i team innebär att komplettera varandras 

kompetenser och främja gemensamt lärande och beslutsfattande för att uppnå en säker hälso- 

och sjukvård. Säker vård innebär att arbeta patientsäkert, följa regelverk och förhindra 

vårdskada där man tar hänsyn till patientens rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet definieras som skydd mot vårdskada enligt Patientsäkerhetslagen. Med 

begreppet vårdskada menas dödsfall samt kroppslig och psykisk sjukdom eller skada som 

hade kunnat förhindras om patienten hade fått ett riktigt omhändertagande (SFS 2010:659, 

6 §, 1kap). Hälso- och sjukvård är en högriskmiljö där avvikande händelser kan leda till 

allvarliga konsekvenser. Patienten är ofta den som då är utsatt och kan drabbas av omfattande 

skador. Ett av dom betydande regelverken inom hälso- och sjukvården är 
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patientsäkerhetslagen. Vårdgivarna har ett ansvar att bedriva ett metodiskt 

patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador (SFS 

2010:659). 

För att upprätthålla patientsäkerheten ställs krav på hälso- och sjukvårdpersonal att följa 

olika lagar och författningar. Kärnkompetenser och kompetensbeskrivningar för olika 

yrkeskategorier har utarbetats för att utgöra ett stöd för personalen. Säker vård finns som en 

viktig punkt i både anestesi- och operationssjuksköterskans kompetensbeskrivningar som 

behandlar patientsäkerheten (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2008; 

Riksföreningen för operationssjukvård, 2011). I en pilotstudie från Finland påvisas att efter 

införandet av WHO:s checklista förbättrades patientsäkerheten, kommunikationen och 

samarbetet inom operationsteamet (Takala et al., 2011). 

Teamarbete 

Ett team definieras som en fast grupp som arbetar med en gemensam uppgift och som har 

möjlighet att själv planera sitt arbete. Inom vården innebär detta att teammedlemmar med 

olika professioner och kompetens arbetar gemensamt för patientens bästa. Teamarbete är 

viktigt på operationssalen. Samverkan i team är bland annat en av punkterna som ingår i 

kärnkompetensen för både operations- och anestesisjuksköterska. Ett väl fungerande team 

kännetecknas av en grupp människor som samordnar sina olika kompetenser för att uppnå 

ett gemensamt mål (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). Enligt Forsberg (2016) ger 

god kommunikation och gott samarbete säkrare vård. Det finns beskrivna konsekvenser för 

patienten då teamarbetet fallerar. Exempel på detta är osäkerhet, utsatthet för risker och 

skador och känsla av övergivenhet hos patienten (Forsberg, 2016). Lindwall och von post 

(2008) beskriver att om patientens operation ska bli så säker som möjligt är ett bra samarbete 

i operationssalen en viktig förutsättning. Vid ett operativt ingrepp i Sverige består ett 

operationsteam av olika professioner. Det är vanligt med en eller två operatörer, en 

anestesiolog, en anestesisjuksköterska, en operationssjuksköterska och en 

cirkulerande/passande sjuksköterska eller undersköterska (Riksföreningen för 

operationssjukvård, 2016). Operationssalen anses som en stressig och snabb miljö, där 

moment ofta blir avbrutna och konstant hörs biljud från utrustning, andra konversationer 

eller musik. Det är inte ovanligt att medlemmarna i operationsteamet inte har arbetat 

tillsammans tidigare och att de inte känner till varandras namn. Denna brist på förtrogenhet 

kan leda till svårigheter i kommunikation, orsaka tolkningsfel och brister i teamarbetet 

(Osborne-Smith & Hodgen, 2017). 

I en observationsstudie gjord i Australien och Nya Zeeland undersöktes två sjukhus gällande 

användning av checklistan. Resultatet visar på att sjukhuset med bra teamarbete hade högre 

följsamheten till checklistan. Bra teamarbete är nyckeln till att uppnå bättre följsamhet till 

checklistan (Hannam et al., 2013). Det har också visats att användningen av WHO:s 

checklista kan öka inställningen till säkerheten hos operationsteamet. Med en presentation 

av alla medlemmar på operationssalen, som är ett delmoment i checklistans andra del, ökar 

känslan av ett team. Syftet med introduktionen är att all personal ska veta vilka alla är och 

känna sig inkluderade vilket gör det lättare att meddela eventuella problem under 

operationen (Rönnberg & Nilsson, 2015). Att kommunicera är en av de viktigaste 
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egenskaperna för att skapa ett bra team och därmed upprätthålla patientsäkerheten (Forsberg, 

2016). I den finska studien har skillnaden i säkerhetstänkande undersökts innan och efter 

införandet av checklistan. Resultat visade statistisk signifikant förbättring angående 

kommunikation och teamarbete. Operationsteamet hade fått ökad kunskap om varandra, om 

patientens identitet, anamnes, mediciner och allergier. Dessutom visade det sig att 

anestesiolog och kirurg fick en bättre kontakt och oftare diskuterade kritiska incidenter 

(Takala et al., 2011). Ytterligare en studie gjord i Sverige med intervjuer av 

operationspersonal lyfter vikten av teamarbete och kommunikation för patientsäkerheten. I 

resultatet framkom det att personalen såg WHO:s checklista som ett viktigt verktyg för att 

främja detta (Nordström & Wihlborg, 2019). 

Kommunikation 

Kommunikation kommer ifrån ordet communicare som på latin betyder gemensamt och att 

göra någon delaktig. Ett annat latinskt ord är communicatio som betyder ömsesidigt utbyte 

(Eide & Eide, 2009). Enligt svenska akademiska ordboken (SAOB, 1937), betyder 

kommunikation och kommunicera bland annat att ha förhållande eller möjlighet att utbyta 

meningar. Degni, Suominen, Essén, El Ansari och Vehviläinen Julkunen (2012) definierar 

att kommunikation är ett utbyte av information, idéer och tankar i form av skrift eller 

muntligt mellan två personer eller grupper. Att kommunicera innebär delgivning av 

meddelande. När kommunikationen brister blir konsekvensen allvarlig inom hälso- och 

sjukvården (Degni et al., 2012). Korrekt kommunikation genererar trygghet och är en viktig 

del i vårdandet. Vårdandet är en av hörnstenarna inom omvårdnaden där målet är att främja 

hälsa och välbefinnande. I begreppet vårdande är relationen och mötet mellan patient och 

vårdare centralt. I det praktiska vårdandet är kommunikation och språk grundförutsättningar 

för att förstå patienten (Fredriksson, 2012). Travelbee (2000) menar att kommunikation är 

sjuksköterskans viktigaste verktyg och beskriver kommunikation som ett gemensamt 

förlopp där tankar och känslor delas och förmedlas. En viktig faktor för att utöva god 

omvårdnad och för att etablera en bra relation mellan människor är kommunikation. Hon 

skriver också att kommunikation är en invecklad process som är beroende av goda 

förutsättningar som bland annat kunskap, bemästrande av olika kommunikationstekniker 

och mottaglighet. 

I Sverige skadas varje år över 100 000 människor inom hälso- och sjukvården där brist i 

kommunikation är en vanlig orsak till vårdskada. Kommunikation och 

informationsöverföring är två riskområden som förekommer inom vården. Brister i 

kommunikation och informationsöverföring kan vara mellan vårdpersonal och patient men 

även mellan aktörer kring en patient (Socialstyrelsen, 2019). Exempel på detta är vid 

överrapporteringen mellan operationsavdelningen och den postoperativa avdelningen. Här 

finns en risk att informationen brister. 

Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet där kommunikation överförs mellan 

många individer. Följderna av otillräcklig kommunikation kan leda till att patientsäkerheten 

hotas. Med strukturerade hjälpmedel och verktyg minskar risken av att information 

missuppfattas eller glöms bort. Exempel på sådan är WHO:s checklista (Forsberg, 2016). 

Lindh och Sahlqvist (2012) redogör att de vanligaste orsakerna till misstag inom vården är 

stressiga arbetssituationer och brist i kommunikation. Utarbetade checklistor hjälper 
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vårdpersonal att bevaka grundläggande och nödvändiga detaljer. Enligt en internationell 

studie har dödligheten minskat med 0,7 % och komplikationer med 4 % efter införandet av 

checklistan (Haynes et al., 2009). 

PROBLEMFORMULERING  

Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet där kommunikation överförs mellan 

många individer. En av de vanligaste orsakerna till att fel uppstår inom vården är brister i 

kommunikation vilket i sin tur kan leda till att patientsäkerheten hotas. WHO arbetar med 

att främja patientsäkerhet och förhindra vårdskador. Den kirurgiska verksamheten har varit 

ett riskfyllt område där betydande del har lett till komplikationer och dödsfall. För att 

säkerställa kommunikation och därmed patientsäkerheten, finns redskap utvecklade. En av 

dessa redskap är WHO:s checklista för säker kirurgi. Efter införandet av checklistan har både 

dödligheten och komplikationer efter kirurgi minskat. Trots detta visar studier att checklistan 

inte fullföljs i sin helhet, framförallt gäller detta signout, vilket kan hota patientsäkerheten. 

Det finns dock få svenska studier som har granskat just detta. Genom denna 

observationsstudie undersöks därför följsamheten till signout. 

SYFTE 

Att beskriva operationsteamets följsamhet till signout. 

Frågeställningar 

• Vilken profession initierar signout? 

• Pausar samtliga i operationsteamet under signout? 

• Förbises delmoment? 
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METOD 

Metoden som användes i denna studie är en icke-deltagande observationsstudie med 

kvantitativ, deskriptiv ansats. Detta innebär att någon form av strukturerad mätning eller 

observation används för att beskriva eller kartlägga något. Studieupplägget var icke-

experimentellt vilket betyder beskrivning av ett förlopp över tid eller att finna samband 

mellan olika variabler utan intervention (Billhult, 2017). Fördelen med observationsstudier 

är att det relevanta beteendet observeras direkt på plats till skillnad från att genomföra 

intervjuer eller samla in enkäter som skulle kunna ge mindre tillförlitliga svar. Utifrån 

föreliggande studies syfte är det mest lämpligt med en observationsstudie. Vid observation 

uppmärksammas både verbala och icke-verbala sätt att kommunicera på. Observation kan 

delas in i deltagande och icke-deltagande. Deltagande observationer innebär att observatören 

deltar i de sammanhang som studien avser. Icke-deltagande observation handlar mer om att 

stå vid sidan av och vara tydlig observatör. Fördelen med icke-deltagande metod är att 

observatören inte påverkar gruppens beteende aktivt, för att erhålla ett resultat som är mer 

objektivt (Polit & Beck, 2018). Sjukhus 1 och 2 inkluderades i studien på grund av att de 

ligger geografiskt nära studieorten och var bekanta för observatörerna eftersom 

verksamhetsförlagd utbildning genomförts där. 

Urval 

Observationerna genomfördes på två operationsenheter i Västra Götalandsregionen. Årligen 

utförs ca 12 000 operationer på dessa två enheter tillsammans. Fördelningen är ca 2 500 

ingrepp på enhet I respektive 9 500 ingrepp på enhet II. Vid operationsenhet I utförs endast 

planerade dagkirurgiska operationer under dagtid. På operationsenhet II utförs både 

planerade och akuta operationer under hela dygnet. Det fanns tre anledningar till att dessa 

operationsenheter valdes. Observatörerna var bekanta med enheterna genom den 

verksamhetsförlagda utbildningen, de låg geografiskt nära studieorten samt för att öka 

tillförlitligheten. Med två operationsenheter ökar tillförlitligheten i studien jämfört med att 

bara ha en observationsenhet. Spridningen i populationen blev bredare med två enheter. Hela 

operationsteamet observerades. I operationsteamet ingår det anestesisjuksköterska, 

operationssjuksköterska, operatören, undersköterskan, anestesiolog samt övrig personal som 

exempelvis studenter. För att maximera antalet observationer under tidsperioden för studien, 

genomfördes observationerna var för sig. Totalt utfördes 24 observationer under fyra dagar, 

där fördelningen per enhet var 13 respektive 11. 

Inklusionskriterierna sattes till att det endast skulle vara operationer under dagtid på 

vardagar, eftersom en operationsenhet endast utförde dagkirurgiska ingrepp. Alla 

operationer som beräknades vara över fyra timmar skulle exkluderas på grund av begränsad 

tid för studiens genomförande. Inga hinder uppstod under observationsdagarna som gjorde 

att någon observation behövde exkluderas. Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval. Detta 

innebär att alla operationerna som fanns tillgängliga under en bestämd tid och uppfyllde 

inklusionskriterierna skulle inkluderas (Polit & Beck, 2018). 
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Datainsamling 

Informationsbrev angående studien och begäran om tillstånd att genomföra observationen 

utformades. Dessa skickades cirka en månad före planerad datainsamling till både 

verksamhetschef, berörda enhetschefer och personal för respektive enhet (bilaga 3+4). I 

informationsbreven meddelades endast cheferna om det specifika syftet, följsamheten till 

signout i checklistan. Personalen fick inte information om vad som specifikt skulle 

observeras. De fick endast veta att en observationsstudie skulle genomföras med fokus på 

patientsäkerhet. Detta för att inte riskera påverkan av operationsteamets arbetssätt och 

beteende och därmed studiens resultat. Veckan före planerad datainsamling togs 

telefonkontakt med respektive enhetschef för att planera observationsdagarna. Här 

beslutades att koordinator och/eller enhetschef skulle välja ut sal och operationer utefter satta 

inklusionskriterier och verksamheternas rutiner och begränsningar. Ett exempel på en 

begränsning är maximalt antal av personer på sal med anledning av infektionskänslighet. 

Beslut fattades om att enhetschefen skulle informera och få samtycke av aktuell personal. 

För att observera strukturerat användes ett observationsformulär (bilaga 5) för att säkerställa 

att varje deltagares beteende observerades på ett systematiskt sätt (Bryman, 2018). Ett 

specifikt formulär som skulle passa studiens syfte har eftersökts men inte funnits. Därför 

fattades beslutet att utforma ett eget observationsformulär. Detta formulär innehöll åtta 

frågor som utgick ifrån delmomenten tillhörande signout. Observationsformuläret 

utformades med utgångspunkt utifrån syftet och aktuell verksamhets modifierade checklista 

(bilaga 6+7). Detta för att säkerställa att all data som erhölls svarade på det som avsetts 

undersökas. Det som skilde operationsenheternas modifierade checklistor åt var 

delmomentet medicinsk utrustning som helt tagits bort på operationsenhet I. Ett 

mätinstrument anses ha en hög validitet om den mäter vad som avses att mäta (Polit & Beck, 

2018). Enligt Bryman (2018) ska observationsformuläret vara specifikt och konkret för att 

utesluta misstolkning och subjektiv påverkan. De två första frågorna i formuläret är specifika 

för frågeställningarna i syftet vilket svarar på vilken profession som initierar signout och 

vilka som pausar. Därefter följer sex frågor som motsvarar delmomenten i signout där 

svarsalternativen var ja, nej eller ej tillämplig. Med ej tillämplig menas att delmomentet inte 

var aktuellt. Exempelvis delmomentet korrekt märkning av preparat anses ej tillämplig, då 

inget preparat har tagits.  Slutligen finns ett kommentarsfält och en fri del för anteckningar 

där iakttagelser, faktorer och oväntade händelser som kunde tänkas påverka resultatet skrevs 

ner. Observatörerna undersökte instrumentets interbedömarreliabilitet enligt Polit och Beck 

(2018) inför studien. Under observationstiden var observatörerna på olika salar för att 

optimera mängden datainsamling, med undantag av den första observationen som gjordes 

på samma operation. Instrumentet testobserverades av båda observatörerna med var sitt 

observationsformulär för att därefter jämföras med varandra. Samstämmigheten var 100 % 

och denna observation inkluderades därmed i studien. 

Observationsdagarna utgick efter personalens arbetsschema på operationsenheten vilket var 

07.30-16.30. Observatörerna följde sedan samma operationsteam under dagen och därmed 

även raster. Enligt Billhult (2017) kan deltagarnas beteende påverkas av observatörens 

närvaro. Observatörerna använde därför arbetskläder som var av samma typ som personalen 

på avdelningen och var positionerade sittandes eller ståendes inom hörbart avstånd från 

samtliga i teamet och inte aktivt deltagande. Observatörerna presenterade sig för patienten 

och informerade om att observationen handlade om patientsäkerhet. Fokus vid 
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observationerna var på operationsteamet och inte patienten. Observationsformuläret hölls 

skymt från personalen. Observationstiden startade när patienten kom in på operationssalen 

och avslutades när operatören lämnade den. Anledningen till starttiden var att se hela 

operationen för att få en helhetsförståelse och inte missa viktig information. Tiden för 

observationsavslut sattes för att signout ska behandlas med samtliga medlemmar i teamet. 

Analys 

Resultatet från observationerna matades in i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) version 25 (IBM, 2017). Detta är den mest använda statistiska 

mjukvaran vid kvantitativ analys. Den insamlade datan från observationsformuläret kommer 

att redovisas på nominal- och kvotskalenivå. Resultatet presenteras genom deskriptiv statisk 

i form av tabeller, figurer och löpande text (Polit och Beck, 2018). 

Variablerna som skulle analyseras fördes in gemensamt av båda författarna tillsammans. 

Den ena författaren läste upp data och den andra förde in det i systemet. För att vara säkra 

på att all data hade förts in korrekt byttes sedan roller i dataöverförandet. 

Kodning av variabler gjordes för att analysera i dataprogrammet SPSS. En observation 

motsvarade en rad och kolumnerna motsvarade variabler. De två första delarna i 

observationsformuläret gällande initiering och pausning redovisar fördelningen bland 

professionerna genom antal och procentsats avrundade till heltal. Operationstiden redovisas 

med hjälp av spridningsmått. Med spridningsmått menas att man får en övergripande bild av 

hur olika värden på variabler ser ut och hur stor spridningen är (Bryman, 2018).  För att se 

vilken profession som initierade, kodades varje yrkeskategori till en siffra från 0-5 där 0 

motsvarade ingen. Varje yrkeskategoris paus kodades till nej = 0 och ja = 1. De delmomenten 

i observationsformuläret, förutom delmomentet ingrepp, består av ja, nej och ej tillämplig 

som visar om momentet är utfört och aktuellt eller inte. Data kodades till nej = 0, ja = 1 och 

ej tillämplig = 3. Vid beräkningarna har ej tillämpligt, alltså inte aktuell, räknats som ett ja. 

Delmomentet ingrepp valdes att kodas till endast nej = 0 och ja = 1 då ett ingrepp alltid måste 

ha utförts vid en operation. Övriga kommentarer och påverkande faktorer har också kodats 

till siffror för att kunna beräknas. För att förtydliga och visa resultatet i figurer och tabeller 

användes Microsoft Office Excel Professional Plus 2013. 

Etiska överväganden 

Forskning är nödvändig för både individen och samhället (Vetenskapsrådet, 2003). Vid varje 

vetenskaplig undersökning måste den ansvariga forskaren göra en bedömning av det 

förväntade kunskapstillskottet som studien kan bidra med och väga det mot möjliga risker 

och konsekvenser för de som deltar eller undersöks. Denna studie genomfördes i enlighet 

med Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Nordens (2003) fyra krav; Information, 

samtycke, konfidentialitet och säkerhet av deltagarna. 

I enlighet med informationskravet utformades informationsbrev till enhetschef samt 

verksamhetschef och personal för respektive operationsenhet. Tillstånd inhämtades sedan 
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skriftligt och muntligt av enhetschef och verksamhetschef. I brevet till verksamhetschefen 

ombads hen att informera berörd personal och få samtycke. Medgivande från patienten 

avsågs inte vara nödvändigt eftersom denne inte observerades eller ingick i studien. Ingen 

personbundenfakta dokumenterades eller sparades för att uppnå konfidentialitet. Dock 

presenterade sig observatörerna för patienten och informerade om att observationen hade 

fokus på operationsteamet och inte på patienten själv. Deltagandet var helt frivilligt och 

kunde när som helst avbrytas. Ingen av de observerade deltagarna avböjde. En medvetenhet 

fanns om att studiedeltagarna kunde uppleva sin integritet kränkt i samband med 

observationerna och eventuellt se det som ett ifrågasättande av deras professionalitet. Dock 

antogs nyttan med studien komma att överväga personalens eventuella obehag i enlighet 

med Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (2003). 

Författarna har en förförståelse genom både teori och verksamhetsförlagd utbildning 

angående checklistan vilket kan påverka resultatet. De är medvetna om detta och har 

diskuterat det med handledare och handledargrupp. De har även tagit hänsyn till 

förförståelsen genom att inte lägga in subjektiva värderingar.  
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RESULTAT 

Observationerna gällande följsamheten till WHO:s checklista för säker kirurgi genomfördes 

på två sjukhus i Västra Götaland under fyra dagar. Antalet observationer var 24 varav en var 

en testobservation (pilottest). Fördelningen mellan sjukhusen var 13st på operationsenhet I 

respektive 11st på operationsenhet II. Resultatet av följsamheten till WHO:s checklista för 

säker kirurgi presenteras i löpande text, tabeller och figurer. 

Studien omfattade totalt fyra olika kliniker. På operationsenheterna genomfördes åtta 

ortopedioperationer, tretton kirurgioperationer, två operationer inom käkkirurgi och en 

operation inom ÖNH (ÖronNäsaHals). Samtliga operationer var elektiva. Den totala 

operationstiden varierade mellan 11 minuter och 175 minuter. Medeloperationstiden var 

69,42 minuter (±46,13). Operationerna med starttid på förmiddagen var 67% och 33 % på 

eftermiddagen. I över 70 % av observationerna representerades operationsteamet av fler 

kvinnor än män. I 17 av 24 fall var det fler än fyra personer på operationssalen. Övriga 

personer som kunde finnas på operationssalen var studenter samt ST/AT (person som gör 

SpecialistTjänstgöring respektive AllmänTjänstgöring). Se Tabell 1 för översiktlig 

sammanställning. 

Tabell 1. Tabellöversikt av datainsamling av kompletta signout. Resultaten redovisas i antal 

och procent avrundade till närmaste heltal. 

Operationsteamets följsamhet till signout 

För att en signout ska anses komplett krävs att alla delmoment som är aktuella ska bearbetas. 

De delmoment som i observationsformuläret motsvarat ej tillämplig ansågs alltså vara 

behandlad. I studien framkom det att 42 % (10/24) av observationerna hade kompletta 

signout. På operationsenhet I var 23 % kompletta respektive 64 % på operationsenhet II. I 

Figur 1 redovisas resultatet från de två operationsenheterna. 
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Operationsenhet I 13 3 10 3 6 12 8 5 0 0 8 5 2

Operationsenhet II 11 7 6 5 4 7 0 8 2 1 9 11 7

Totala observationer 24 10 16 8 10 19 8 13 2 1 17 16 9

Kompletta signout 10 10 9 1 4 7 3 5 2 0 8 9 4

Andel komplett signout (%) 42% 100% 56% 12% 40% 37% 38% 38% 100% 0% 47% 56% 44%

Tabellöversikt av datainsamling
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Figur 1. Antal kompletta signout på respektive enhet. 

Vilken profession initierar signout 

Vid mer än hälften av observationerna tog operatören initiativet till signout. I fem av de 

totala observationerna var det ingen som initierade till signout. Anestesisjuksköterskan 

initierade vid tre tillfällen och operationssjuksköterskan endast vid ett tillfälle. 

Anestesiologen hade ingen möjlighet att initiera då hen inte deltog i någon signout. 

Undersköterskan initierade inte till någon signout. I Figur 2 redovisas professionernas 

initiering i procent. 
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Figur 2. Fördelning av vilken profession som tar initiativ till signout. 

Professioner som pausar under signout 

I operationsteamet närvarade alltid operatören, anestesisjuksköterskan, 

operationssjuksköterskan och undersköterskan. I observationerna deltog aldrig 

anestesiologen under signout därav inget utslag på resultatet (0 %). De professioner som 

oftast pausade under signout var anestesisjuksköterskan (71 %) och operatören (38 %). I 29 

% av observationerna pausade ingen av deltagande personal. Operationssjuksköterskan och 

undersköterskan stod för det lägsta värdet när det gäller pausning. I Figur 3 klargörs utfallet 

för respektive professions pausning. 

Figur 3. Andelen av de olika professionerna som pausar vid signout. 
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Förbises delmoment 

Den totala följsamheten till delmomenten i signout var 97 av 144, vilket motsvarar 67 %. 

Antalet delmoment som förbisågs i de 24 observationerna var därmed 47st. 

I 58 % av fallen har preparatkontrollen förbisetts, 50 % av slutkontroll av instrumenten, 29 

% av postoperativa omhändertaganden och 25 % av ingreppen. Delmomenten ingrepp och 

postoperativa omhändertaganden hade alltså högst följsamhet. Lärdomar och medicinsk 

utrustning var inte aktuella under några av observationerna och ansågs då vara behandlade. 

På operationsenhet I fanns inte medicinsk utrustning att avhandla och ansågs då som ej 

tillämplig. Varje enskilt delmoment under signout redovisas i figur 4. 

Figur 4. Sammanställning av delmoment som förbises i de 24 observationerna. 

Faktorer som kan påverka signout 

De faktorer som framkom vid komplett signout redovisas i figur 5. I nio av tio kompletta 

signout fanns checklistan uppsatt på operationssalen samt hade operationsstart på 

förmiddagen. I mer än hälften av de kompletta observationerna var det fler än fyra personer 

på operationssalen och antalet kvinnor var fler än män. Den klinik som var mest representativ 

vid komplett signout var kirurgkliniken (50 %). Två femtedelar hade operationstid över 1h 

och student/ST/AT fanns på operationssalen. 
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Figur 5. Redovisning av faktorer som inföll vid de tio kompletta signout. 

Resultatsammanfattning 

Den totala följsamheten till signout i WHO:s checklista var 42 %. Vissa delmoment 

kontrollerades mer frekvent än andra och några berördes inte alls. Högst frekvens hade 

ingrepp och postoperativa omhändertaganden och lägst hade preparatkontroll och kontroll 

av instrument. Delmomentens totala följsamhet var 67 %. Fler än hälften av signout 

initierades av operatören. Den som hade högst frekvens i pausning var 

anestesisjuksköterskan. Det fanns några faktorer som utmärkte sig vid komplett signout. 

Dessa var att checklistan fanns uppsatt på operationssalen och att operationsstarttiden var på 

förmiddagen. Vid initiering, pausning och specifika delmoment var det främst operatören 

som utmärkte sig. Här sågs ett tydligt samband av operatörens roll i studiens resultat. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie var en icke-deltagande observationsstudie som utfördes i enlighet med 

Polit och Beck (2018). Styrkan med observationsstudier är att få en uppfattning om hur 

moment fungerar i sitt naturliga sammanhang. För att få en korrekt bild av det verkliga 

användandet av WHO:s checklista för säker kirurgi valdes denna metod. Fördelen med 

observationsstudier är att deltagarna inte kan påverka resultatet lika mycket som i andra 

metoder. Enkät- och/eller intervjustudier ansågs inte lämpliga då resultatet endast skulle 

bygga på subjektiva upplevelser av följsamheten (Olsson & Sörensen, 2011). 

Kombinationen av observationsstudie med enkät/intervjustudie skulle däremot ge en bredare 

och tydligare bild av följsamheten och personalens upplevelser. 

Urvalet av observationer gjordes på två olika operationsenheter för att öka tillförlitligheten 

i studien. Om endast en operationsenhet hade observerats skulle populationen blivit mindre 

och risken för att resultatet endast speglat just den verksamheten hade ökat. Observatörerna 

hade, via verksamhetsförlagd utbildning, kännedom om båda operationsenheterna. En fördel 

med detta kan vara att personalen som observerades var mer avspänd. En nackdel är att 

författarna haft en förförståelse gällande operationsenheternas rutiner och personal. En 

styrka med studien är att miljön där observationerna genomfördes var representativ för det 

som observerades vilket ökar generaliserbarheten (Polit & Beck, 2018). Författarna 

observerade på båda operationsenheterna och antalet observationer var jämnt fördelat mellan 

operationsenhet I och II. Observationerna genomfördes under dagtid i fyra dagar (måndag-

torsdag) vid en given tid på året. Resultatet kan säkert skilja om observationerna gjorts på 

helgen, nattetid eller under semestertid på sommaren. Inga aktuella studier är funna 

angående dessa faktorer relaterat till checklista. 

För att hinna med att observera så många operationer som möjligt valdes bekvämlighetsurval 

då det fanns begränsad tid för datainsamling. Bekvämlighetsurval innebär att de personer 

som finns tillgängliga under en viss tidsperiod och uppfyller inklusionskriterierna, blir 

studiens population. Vid bekvämlighetsurval ökar risken för skevhet men är ändå passande 

för uppsats eftersom det är tidsbesparande (Kristensson, 2014). I denna studie valdes endast 

dagkirurgiska elektiva operationer som beräknades pågå under fyra timmar. Observatörerna 

befann sig på samma operationssal under observationsdagen. Valet att utföra flera 

observationer på samma operationssal, således ofta också samma personal, kan ha färgat 

resultatet. Detta urval kan leda till att insamlad data inte har maximal spridning. Dock var 

det svårt för observatörerna att byta operationssal på grund av operationers olika längd och 

att få ihop logistiken. Totalt gjordes 24 observationer. För att se statistiska skillnader inom 

ett specifikt område krävs det en viss storlek på den studerade populationen (Polit & Beck, 

2018). I föreliggande studie var populationen väldigt liten vilket ger en låg generaliserbarhet 

och fler observationer skulle varit önskvärt för att öka generaliserbarheten och därmed den 

externa validiteten. 

Strukturerade observationer utfördes med hjälp av ett observationsformulär. Enligt Kylén 

(2004) är fördelen med strukturerade observationer att varje observationstillfälle följer en 

given ordning. Denna metod är mest lämpad när observatörerna har ingen eller lite erfarenhet 
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(Polit & Beck, 2018). Författarna hade viss kännedom om checklistan via sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Då de inte har agerat observatörer tidigare kan 

kommunikationen på salen missuppfattats eller inte uppfattats alls. Båda 

operationsenheterna använde sig av modifierade checklistor och studiens 

observationsformulär utformades efter dessa. Författarna har inte funnit ett färdigt 

observationsformulär som skulle svara på studiens syfte. Detta kan innebära en svaghet för 

studien då observationsformuläret inte tidigare har validerats och reliabilitetstestats (Olsson 

& Sörensen, 2011). Observationsformuläret anses ha hög begreppsvaliditet då WHO:s 

checklista används som ett verktyg på sjukhus världen över. Begreppsvaliditet uppnås om 

det finns ett starkt samband mellan studiens mätinstrument och WHO:s checklista (Olsson 

& Sörensen, 2011). 

För att testa observationsformulärets tydlighet, struktur och hur de olika delmomenten skulle 

tolkas genomfördes en testobservation. Utvärderingen av testobservationen gjordes 

tillsammans och det bedömdes att observationsformuläret var enkelt att fylla i. Detta är en 

viktig princip vid observationer enligt Olsson och Sörensen (2011). Resultatet från 

testobservationen jämfördes och samstämmigheten var mycket god vilket visar på god 

validitet och reliabilitet i enlighet med Polit och Beck (2018). Övriga observationer gjordes 

separat på var sin operationssal. Om alla observationer istället skulle ha observerats 

tillsammans hade troligtvis resultatet ökat i trovärdighet. Efter varje observationsdag 

träffades observatörerna för att diskutera eventuella osäkerheter gällande observationerna. 

Det framkom inga oklarheter. 

Vid observationerna valde författarna att inte vara delaktiga i den process som observerades. 

Detta för att minska Hawthorne-effekten på personalens arbetssätt på operationssalen.  Med 

Hawthorne-effekten menas att de som är medvetna om att de blir observerade ändrar sitt 

beteende omedvetet och agerar annorlunda vilket påverkar de variabler som studeras (Polit 

& Beck, 2018). Det finns dock alltid en risk att observatören oavsiktligt påverkar resultatet 

genom sin närvaro. För att minska denna risk ska observatören inte vara delaktig enligt 

Kylén (2004). Arbetskläder användes för att ytterligare smälta in på operationssalen. 

Observatörens förekoms märktes möjligen av på operationssalen under första observationen 

för dagen. Emellertid verkade det som att operationsteamet snabbt vande sig vid att 

observatörerna var på plats och att påverkan på resultatet var obetydligt. Att 

operationsteamet endast fått information om att observationerna gällde patientsäkerhet 

stärker också resultatet då vetskapen om det egentliga syftet hade påverkat beteendet hos 

personalen. 

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visade på en medelgod följsamhet till signout vid elektiva 

opearationer, 42 %. Den totala följsamheten till delmomenten var 67 %. Operatören tog 

oftast initiativet till signout och anestesisjuksköterskan var den som pausade i störst 

utsträckning. De delmoment som hade lägst följsamhet var preparathantering och 

slutkontroll av instrument. 

Av 24 observationer var endast 10 kompletta i sin signout. Att signout ofta har sämre 

följsamhet än övriga faser i checklistan bekräftas av flera studier. Cullati et al. (2013) skriver 
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i en observationsstudie från Schweiz att endast 3 % av signout var komplett genomförda. En 

kvalitativ studie av Norman (2012) styrker den låga följsamheten då personalen som 

intervjuades upplevde att signout sällan utfördes. Den medelgoda följsamheten till signout 

kan förklaras av att denna fas av operationen är händelserik. Anestesisjuksköterskan 

förbereder sig för patientens väckning och operationssjuksköterskan kan vara upptagen med 

att lägga förband och kontrollräkna instrument (Norman, 2012). Enligt Sharp (2018) är fokus 

på andra arbetsuppgifter en orsak till bristande kommunikation och sällan på grund av 

ouppmärksamhet. En annan förklaring till den låga följsamheten kan vara brist på en naturlig 

paus där hela operationsteamet är fokuserade. Tidpunkten upplevs olämplig av 

operationsteamet då det sker flera arbetsmoment samtidigt vid signout (Fourcade, Blache, 

Greiner, Bourgain & Minvielle, 2011). Under observationerna i föreliggande studie 

upplevdes detta. Vid tiden för signout hade operationsteamet många andra uppgifter att 

utföra. Under operationen finns hela operationsteamets fokus på patienten och ingreppet, 

teamet är mer samlat. Vid slutfasen av operationen delas uppmärksamheten till annat på 

operationssalen som till exempel att plocka undan utrustning/apparatur, räkna instrument, ta 

hand om preparat samt väckning av patient. Det kan också vara att kirurgen är väldigt 

fokuserad på sin uppgift i såret och därmed inte kan ge sin fulla uppmärksamhet (Link, 

2018). För att vara effektiv och få ett bra operationsflöde påbörjades i enstaka fall vissa 

förberedelser av nästa operation innan man helt avslutat den pågående. Här är checklistans 

funktion extra betydelsefull då risken för att missa arbetsmoment ökar. Flera studier visar att 

delmomenten i checklistan snabbt bockas av snarare än att det sker ett egentligt 

informationsutbyte mellan medlemmarna i operationsteamet (O'Connor, Reddin, O'Sullivan, 

O'Duffy & Keogh, 2013; Papaconstantinou, Jo, Reznik, Smythe & Wehbke-Janek, 2013). 

Tydligare riktlinjer kring vem och när signout ska genomföras kan vara två faktorer som 

skulle öka följsamheten, vilket man har tagit fasta på till den reviderade checklistan 2.0 

(Gustafson, Salomonsson & Svensson, 2018). 

Operatören var den som oftast tog initiativ till signout följt av anestesisjuksköterskan. En 

tänkbar förklaring kan vara att de flesta delmomenten i signout främst involverar operatören. 

Operatören ska bekräfta utfört ingrepp och ordinera postoperativa omhändertaganden (LÖF, 

2017). Detta kan förklara varför operatören utmärkte sig vid initieringen (61 %). 

Resultatet beträffande pausning under signout visar att anestesisjuksköterskan i högre grad 

pausar än övriga i operationsteamet (71 %). Därefter följer operatören (67 %), 

operationssjuksköterskan (25 %) och undersköterskan (8 %).  Enligt Världsalliansen för 

patientsäkerhet (2009) ska hela operationsteamet pausa under signout. Samtal och störande 

aktivitet riskerar att viktig information förbises vilket i sin tur kan leda till att 

patientsäkerheten hotas. Det är vanligt att andra aktiviteter förekommer parallellt med 

signout enligt Rydenfält et al. (2013). Här fyller checklistan en stor funktion att öka 

patientsäkerheten. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) är all hälso- och 

sjukvårdspersonal skyldig att upprätthålla hög patientsäkerhet. Under observationerna 

upptäcktes att vid de tillfällena personalen inte pausade utfördes andra moment såsom 

iordningställande av operationssal. 

Mellan initiering och pausning vid signout visas ett tydligt samband. De professioner som 

har högst följsamhet vid initiering har även högst följsamhet i pausning. I denna studie visade 

det sig vara operatören och anestesisjuksköterskan. 
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Enligt Nilsson, Lindberget, Gupta och Vegfors (2009) tycker över 90 % i operationsteamet 

att slutkontrollen av instrument var viktigt. I föreliggande studie har detta delmoment lägst 

följsamhet tillsammans med preparatkontrollen, vilka förbises i mer än hälften av 

observationerna. En möjlig orsak till det kan vara att operationsteamet, som rutin, tror att 

operationssjuksköterskan endast meddelar när slutkontrollen av instrument inte stämmer.  

Ytterligare en faktor som kan påverka att operationssjuksköterskan inte bekräftar 

slutkontroll av instrument kan vara avskaffandet av en nationell föreskrift SOSFS 1982:19. 

Fram till 2009 fanns nationellt reglerade författningar som styrde räkning av instrument, 

torkar och nålar (Socialstyrelsen, 2009). Efter 2009 var det upp till varje enskild verksamhet 

att utarbeta egna riktlinjer angående dessa moment. Rydenfält et al. (2013) beskriver ett 

behov av att utveckla vilka delmoment som operationssjuksköterskan ska ansvara för 

eftersom kontrollräkning av instrument ofta förbises. Enligt kompetensbeskrivningen för 

operationssjuksköterskan ansvarar hen för en god perioperativ omvårdnad genom till 

exempel hantering av preparat samt samverkan i team (Riksföreningen för 

operationssjukvård, 2011). 

Ingrepp och postoperativa omhändertagen var de delmoment som hade högst följsamhet, 

vilka avhandlades i över 70 % av observationerna. Liknande resultat bekräftas i andra studier 

(Hannam et al., 2013; Cullati et al., 2013; Kasatpibal, Senaratana, Chitreecheur, 

Chotirosniramit, Pakvipas & Junthasopeepun, 2012).  Orsaken till att dessa delmoment har 

hög följsamhet kan vara att de upplevs mest väsentliga för det vidare postoperativa 

omhändertagandet av patienten. En annan förklaring kan vara att de delmomenten berör 

operatörens profession då endast hen kan bekräfta vilket ingrepp som utförts samt ordinera 

postoperativa omhändertaganden (LÖF, 2017). Författarna kan här se ett genomgående 

mönster av operatörens roll angående följsamheten till signout.  Operatören har bland de 

högsta utfallen i både initiering, pausning och de delmoment som främst är kopplade till 

hens profession. En anledning kan vara hierarkisk struktur i operationsteamet. Enligt Curtis, 

Tzannes och Rudge (2011) finns den hierarkiska synen kvar mellan sjuksköterskor och 

läkare, främst hos äldre läkare. Det beskrivs även att sjuksköterskor oftare är tysta och inte 

säger sin åsikt. Det är värdefullt att allas kompetensområden respekteras för att få ett bra 

teamarbete (Berlin & Sandberg, 2016). Under observationerna upplevdes inte någon 

hierarkisk struktur mellan operationsteamets medlemmar. Operatörens roll sågs istället som 

ett samband men för att kunna beräkna ett statistiskt samband krävs vidare forskning som 

innefattar fler observationer. 

Under observationerna har det framkommit faktorer som eventuellt kan ha påverkande effekt 

på följsamheten till signout. I de tio kompletta signout som utförts har fyra faktorer 

framkommit mest. Vid 9 av 10 kompletta observationer har checklistan varit uppsatt på 

operationssalen och operationsstarttiden har varit på förmiddagen. I mer än 70 % av fallen 

var det fler än fyra personer på operationssalen samt antalet kvinnor var fler än män. De 

flesta operationerna som observerades var på förmiddagen och kan ha fått en hög frekvens 

på grund av detta. Detsamma gäller även för faktorn att det var fler kvinnor än män på 

operationssalen, i 19 av de 24 observationerna. Enligt en artikel från Läkartidningen av 

Andersson (2019) är vårdyrket kvinnodominerat, vilket kan förklara faktorn att det var fler 

kvinnor än män på operationssalen. Checklista var uppe på operationssal i 16 av 24 

observationer och 90 % av de kompletta vilket ändå är en hög siffra. För att kunna dra en 

slutsats av påverkande faktorer krävs en större population. I nuläget har inga studier funnits 

som har undersökt dessa faktorer. 
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Nationella registret SPOR har tagit fram resultat från sjukvårdens dokumentationssystem 

som visar på hög följsamhet till signout. De senaste mätningarna från 2018 på de två 

observerade operationsenheterna visade ett resultat på kompletta signout på 96 % (Figur 6). 

I föreliggande studie gällande kompletta signout var resultatet 42 % vilket är en betydande 

skillnad jämfört med redovisningen från SPOR (SPOR, u. å.) (Figur 7). Dock har inga studier 

funnits av författarna som beskriver varför skillnaden är så betydande mellan den 

dokumenterade och observerade resultatet. 

Figur 6. Redovisning av personalens dokumenterade statistik från SPOR 2018. 

Figur 7. Redovisning av föreliggande studiens observerade statistik från 2019. 
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Den medelgoda följsamheten som resultatet i studien har visat kan ha påverkan på 

patientsäkerheten. Om WHO:s checklista inte följs fullt ut kan det få konsekvenser som kan 

utsätta patienten för fara och ökat lidande (Fudickar et al., 2012). Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) beskriver patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. Checklistan fyller här en 

viktig funktion för att säkerställa att inte viktig information och åtgärder förbises. Syftet med 

WHO:s checklista är också att öka samarbete och kommunikation mellan 

operationsmedlemmarna (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). En svensk enkätstudie 

gjord av Rönnberg och Nilsson (2015) bekräftar att checklistan också uppfyller detta syfte. 

De 47 anestesisjuksköterskorna som ingick i studien ansåg att checklistan ökade 

teamkänslan och förbättrade den perioperativa omvårdnaden. Kommunikation och 

samverkan i team är centralt i vårdandet (Fredriksson, 2012). Samverkan i team är en 

gemensam punkt i kompetensbeskrivningarna för anestesi- och operationssjuksköterskan 

vilket leder till en god och säker perioperativ omvårdnad för patienten (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård, 2008; Riksföreningen för operationssjukvård, 2011). 

Kommunikation som är sjuksköterskans viktigaste verktyg enligt Travelbee (2000) leder 

också till god omvårdnad. Omvårdnadsorienterad kommunikation har syftet att stödja, vara 

hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och återställa hälsa och lindra lidande (Eide & Eide 

2009). I en systematisk litteraturöversikt av Russ, Rout, Sevdalis, Moorthy, Darzi och 

Vincent (2013) ingick totalt sju artiklar som har observerat teamarbete och kommunikation 

relaterat till checklistan. I fem av sju artiklar framkom det att användning av checklistan 

hade positiv effekt på både kommunikation och teamarbete. Även Nordström och Wihlborg 

(2019) rapporterade nyligen att anestesi- och operationssjuksköterskan uppfattar att 

checklistan stärker känslan av teamarbete och kommunikation. Användning av checklistan 

leder till bättre kommunikation och teamarbete vilket i sin tur leder till god omvårdnad och 

ökad patientsäkerhet. För att förtydliga relationen mellan dessa faktorer har författarna 

utformat nedanstående figur (Figur 8). 

Figur 8. Relationen mellan olika faktorer som påverkar patientsäkerheten perioperativt. 

Efter bearbetning av resultatet framkom det att det behövs tydligare riktlinjer gällande vem 

som initierar och när signout sker. I den nya versionen 2.0, utarbetad av LÖF (2016) står en 

av förändringarna för att varje yrkesgrupp ska ha eget ansvar för specifika delmoment 

(Gustafson, Salomonsson & Svensson (2018). Om en specifik yrkeskategori ständigt 
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ansvarar för checklistan och ser till att den alltid genomförs bör följsamheten öka. Detta för 

att signout ska bli ett naturligt inslag i slutet av operationen. Signout behöver inte ta mer än 

knappt någon minut. I en studie av Russ et al. (2015) finns medeltiden uträknad på signout 

som endast tar 30sek. Denna korta stund är värdefull för patientsäker omvårdnad. 

Konklusion 

Föreliggande studie visar på medelgod följsamhet till checklistans avslutande del, signout. 

Studien visar också på skillnader i resultatet gällande de delmoment som ska avhandlas. Den 

totala följsamheten till delmomenten i signout är 67 % men få signout är helt kompletta i sin 

helhet.  

Studien har visat att delmoment som är kopplade till operatören är mer behandlade än andra. 

Operatören har även hög frekvens angående initiering och pausning. Anledningen till detta 

kan vara att fler delmoment endast kan avhandlas genom hens profession. En annan orsak 

kan vara att just de delmomenten som operatören ska behandla är direkt kopplade till det 

postoperativa omhändertagandet. En faktor har framkommit som kan ha ett samband till 

bättre följsamhet är att checklistan ska vara uppsatt på sal. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Checklistan har en viktig funktion för patientsäkerheten på operationsenheten. För att öka 

följsamheten krävs tydligare riktlinjer för hur checklistan ska användas i praktiken. En 

utsedd person eller yrkeskategori i operationsteamet bör med fördel ha ansvaret för 

checklistan. Om alla i operationsteamet tog ansvar och bekräftade det delmoment som är 

kopplat till sin profession, skulle eventuellt fler delmoment avhandlas. Ytterligare en faktor 

som skulle öka följsamheten vore att utveckla en naturlig paus vid signout, som finns mer 

klarlagt vid till exempel timeout. Att öka följsamheten av checklistan skulle medföra bättre 

kommunikation, teamkänsla och därmed ökad patientsäkerhet till verksamheten. En 

tvärprofessionell utbildningsinsats med praktiska övningar skulle troligtvis också öka 

kunskapen, medvetenheten och följsamheten. Något som framkommit i föreliggande studie 

är faktorn att om checklistan fanns uppsatt på salen kunde följsamheten öka. Detta är en 

faktor som relativt lätt och utan större kostnad skulle kunna åtgärdas på operationsenheterna.  

För att få en djupare förståelse av operationsteamets upplevelser kring användandet av 

WHO:s checklista krävs vidare forskning. Det skulle då vara intressant att genomföra en 

studie med kvalitativ ansats som troligtvis skulle visa ett mer subjektivt resultat. För att 

kunna generalisera resultatet fordras studier med större population och fler observationer. 

Detsamma gäller för att påvisa ett statistiskt samband. 

En revidering av checklistan har gjorts av LÖF som lanserades under hösten 2018. Den nya 

versionen var inte implementerad på de operationsenheterna som vi observerade. Vad denna 

omarbetning skulle generera till följsamheten av checklistan återstår att se. 
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Till verksamhetschef/enhetschef 

 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien ”Operationsteamets följsamhet till signout”. 

 

Vi läser specialistutbildning inom operation- och anestesisjuksköterska och genomför 

magisterexamensarbete 15hp. 

 

Flera studier har undersökt följsamheten till WHO´s checklista för säker kirurgi. Dock 

saknas specifika studier om checklistans slutfas, signout. Syftet med studien är att 

observera och beskriva operationsteamets följsamhet till signout. För att få ett resultat utan 

subjektiva inslag är det lämpligt att genomföra observationer där hela operationsteamet 

berörs. Information gällande studiens syfte kommer inte att meddelas i detalj till 

operationsteamet för att utesluta påverkan på resultatet (se informationsblad till berörd 

personal). Totala antalet planerade observationer beräknas vara 20st (10st/enhet). All 

personal kommer att få information om studien från berörd verksamhetschef samt inhämta 

samtycke. Det är helt frivilligt att delta i studien och om någon i operationsteamet inte 

önskar delta så kommer detta att respekteras. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att innehålla några 

personuppgifter. Enskild person kommer därför inte kunna identifieras. 

 

Vi anhåller om hjälp av dig/er att välja ut lämpliga operationer samt inhämta samtycke från 

personal. 

 

Om Du/ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller vår 

handledare. 

Med vänlig hälsning 
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Till berörd operationspersonal 

 

Förfrågan om tillstånd att genomföra en studie om patientsäkerhet. 

Vi läser specialistutbildning inom operation- och anestesisjuksköterska och genomför 

magisterexamensarbete 15hp. Under 3-5 dagar kommer vi att samla in data i form av 

observationer. Totala antalet planerade observationer beräknas vara 20st med fokus på hela 

operationsteamet gällnade patientsäkerheten. Det är helt frivilligt att delta i studien och om 

någon i operationsteamet inte önskar delta så kommer detta att respekteras. Materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att innehålla några personuppgifter. 

Enskild person kommer därför inte kunna identifieras. 

 

Om Du/ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Virali Luhar 
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Linn Bergström 
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Jenny Hallgren 
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Anteckningar:____________________________________________________________  

Antal personer? Student? AT/ST? Erfarenhet? Kön? Vanligt ingrepp?  

Finns checklistan uppsatt på salen? Vem har valt sal? 

Sjukhus:_____________ 
Klinik:_______________ 
Sal:________________ 

Datum:_________ 
Dag:____________ 
Op-start:________ 
Op-slut:_________ 

Observatör:_____ 

Frågor Svar Kommentar 

1. Signout initieras av? □ Operationssjuksköterska 

□ Anestesisjuksköterska 
□ Undersköterska 

□ Operatör 
□ Anestesiolog 

 

 

2. Personal som pausar 
under signout? 

□ Operationssjuksköterska 
□ Anestesisjuksköterska 
□ Undersköterska 
□ Operatör 

□ Anestesiolog 

 

 

Har följande delmoment avhandlats? 

3. Vilket ingrepp har 
utförts?  

□ Ja 
□ Nej 

 

4. Har instrument 
slutkontrollerats?  

□ Ja  
□ Nej 

□ Ej tillämplig 

 

5. Är preparat korrekt 
märkta/hanterade?  

□ Ja 

□ Nej  
□ Ej tillämplig 

 

6. Postoperativa 
omhändertagandet? 

□ Ja 
□ Nej 
□ Ej tillämplig 

 

7. Lärdomar? □ Ja 
□ Nej  

□ Ej tillämplig 

 

8. Medicinsk 
utrustning? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Ej tillämplig 

 

9. Komplikationer □ Ja 
□ Nej 
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