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Bakgrund: Traumavård är en del av den svenska hälso- och sjukvården. Patienter som råkat 
ut för ett trauma vårdas utifrån allvarlighetsgraden av skadebilden.  Enligt nationella 
riktlinjer indelas trauma i två olika nivåer, där trauma nivå-1 är det allvarligaste som ofta 
kräver livräddande vårdinsatser. Operationssjuksköterskan är en av medarbetarna i teamet 
och är delaktig i de operativa åtgärderna. Vårdandet ställer krav på yrkeskompetens och 
stresstålighet i det pre- och intraoperativa arbetet.     
Syfte: Syftet med studien var att belysa operationssjuksköterskor erfarenheter av att vårda 
patienter med trauma nivå-1 på operationssal med fokus på förutsättningar. 
Metod: I studien användes kvalitativ metod där datamaterialet analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Datamaterialet insamlades genom tio intervjuer med 
operationssjuksköterskor från ett regionalt traumacentrum och ett traumamottagande 
sjukhus. 
Resultat: Analysen av datamaterialet gav ett övergripande tema som är 
operationssjuksköterskans delaktighet i vårdandet och trygghet i professionen. Temat 
framkom utifrån tre kategorier; personliga och professionella resurser, lärande resurser och 
organisatoriska resurser med tillhörande underkategorier.  
Konklusion: I resultatet framkommer att fungerade teamarbete, förtrogenhet i yrkesrollen 
och olika former av lärande är förutsättningar för vårdandet. Organisatoriska delar som 
struktur och chefskap är andra förutsättningar som har betydelse för ett fungerande 
samarbete och för att operationssjuksköterskan ska kunna utföra sitt arbete i samband med 
traumavård nivå-1. 
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___________________________________________________________________________ 
 
Background: Trauma care is included in Swedish healthcare services. A patient in need of 
trauma care is treated by the severity of injuries. According to national guidelines trauma is 
divided into two different levels, level-1 being the most severe that often require lifesaving 
efforts. Operating theater nurses is one of the team members that is part of the operative care. 
Professional competence is required along with stress resistance in the pre- and 
intraoperative care. 
The aim: The aim of the study was to illustrate experiences of operating theater nurse´s care 
of patients with trauma level-1 with focus on qualifications.    
Method: A qualitative method was used where the data material was analyzed with 
qualitative content analysis. The data is based on interviews with ten operating theater nurses 
from a University hospital and a regional hospital. 
Results: One main theme with three underlying categories emerged. Operating theater 
nurses participation in provided care and sense of safety is an overall theme that contains 
three categories which are personal and professional resources, learning resources and 
organizational resources, each with associated subcategories. 
Conclusion: Participation in the trauma care, sense of safety and a variety of learning 
sources was evident as qualifications for care. Structure and leadership was further 
conditions that emerged as important parts for collaboration that enhances the possibility for 
the operation theater nurse to perform trauma care level-1. 
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INLEDNING 

Att vårda en person som drabbats av ett större trauma med stora fysiska skador ställer 
organisatoriska och kompetensmässiga krav på vårdandet. Det involverar flera olika 
vårdprofessioner från olika specialiteter, t.ex. kirurgi, ortopedi och radiologi, som kräver 
samordning för att omhändertagandet ska bli så optimalt som möjligt. 
Operationssjuksköterskans deltagande och plats i traumaorganisationerna runt om i Sverige 
är skiftande. I samband med att patient drabbats av trauma kan ett vårdbehov finnas som 
kräver kirurgiska åtgärder. Vid dessa tillfällen är operationssjuksköterskan en del i teamet 
som ansvarar för vårdandet. Hens kunskaper och förståelse i traumatologi och plats i 
traumaorganisationen är grundpelare för de färdigheter och förhållningssätt som krävs för 
optimalt patientomhändertagande. För att operationssjuksköterskan ska kunna utföra ett 
högkvalitativt patientomhändertagande, utifrån sitt kompetensområde, krävs att 
förutsättningar ges som möjliggör genomförandet av såväl omvårdnad, medicinsk vård och 
tekniska göranden. Fokus för detta arbete är att öka förståelsen för operationssjuksköterskans 
förutsättningar att utföra sina vårdande arbetsuppgifter av patient med trauma nivå-1 på 
operationssal. 

BAKGRUND 

I bakgrunden kommer trauma i relation till ämnet omvårdnad, kärnkompetenser för 
sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt utbildning och organisation presenteras. 
Det finns forskning tillgänglig kring traumavård i relation till andra professioner, så som 
akutsjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor.  Forskning 
kring operationssjuksköterskan i traumavården är sparsam och en kunskapslucka 
framkommer. Däremot återfinns viss forskning om utbildning och teamarbete med fokus 
simuleringsträning i traumavård där operationssjuksköterskor är delaktiga, därav ges detta 
ett eget avsnitt i bakgrunden. 

Trauma 

Trauma beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2019a) som skadepåverkan av 
människokroppen förorsakad av yttre faktorer och/eller händelser som ger en övergående 
eller kvarstående effekt. Traumavård beskrivs av Socialstyrelsen (2015) som vård av 
allvarligt somatiskt skadad person, och vårdandet kan ske inom prehospital-, 
transportmedicinsk-, hospital- och högspecialiserad vård. Traumatologi är läran om 
diagnostik och behandling av skador uppkomna genom olycksfall eller annat yttre våld 
(Nationalencyklopedin, 2019b). 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ses signifikant ökande hälsproblematik på grund 
av trauman världen över. Trauman står för 16 % av sjukdomsfrekvensen globalt och 90 % 
av alla globala trauman sker i låg- och medelinkomst länder. Utifrån dessa fakta presenterar 
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WHO en målbild för traumaomhändertagande internationellt och har arbetat fram riktlinjer 
för grundläggande traumavård (WHO, 2004). Ur svenskt perspektiv krävs att flera delar 
inom traumavården bör åtgärdas för att säkerställa WHO:s målbild. Det innefattar allt från 
prehospitalt omhändertagande till att utveckla speciella traumaenheter med hög kompetens 
samt tillgänglighet. En organiserad och sammanlänkad kedja förordas för att erbjuda 
traumavård med hög kvalitet (Socialstyrelsen, 2015). 

Traumaorganisation inom den svenska hälso-och sjukvården 

Socialstyrelsen förordade 2015 ett nivåindelat traumavårdssystem som överensstämmer med 
hur andra länder organiserar sin traumavård. Nivåindelningen innefattar prehospital vård, 
traumamottagande sjukhus (TMS) och regionalt traumacentrum (RTC). RTC är enheter på 
nationell nivå som kan ta emot patienter från olika regioner beroende på skadetyp. De ska 
bistå med kompetens och stöd för övriga nivåer samt vara aktiva gällande utveckling, 
forskning och kvalitetsuppföljning inom trauma. De är lokaliserade på ett mindre antal 
ställen över landet, ofta i samband med universitetskliniker, och har högspecialiserad 
kompetens att vårda allvarlig skadad patient. TMS är oftast regionsjukhus som bedriver 
akutkirurgi och intensivvård dygnet runt. Här ska en första bedömning och stabilisering av 
patientens skador göras för att därefter transportera patienten till RCT. Alternativt om 
kompetens finns på TMS kan slutbehandling av vissa traumafall ske där (Socialstyrelsen, 
2015). Socialstyrelsen (2015) gav Sveriges hälso- och sjukvårdsstyrelser, i de olika 
regionerna och landstingen, i uppdrag att utveckla och anpassa traumasjukvården utifrån de 
rekommendationer som angetts.  Detta resulterade bl. a i att Västra Götalandsregionen 
(VGR) arbetade fram en handlingsplan (Västra Götalandsregionen, 2018) gällande 
omarbetad struktur och nivåhöjning för traumasjukvårdens organisation, resurser, utrustning 
och kompetens. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Drottnings Silvias Barnssjukhus 
klassas som RTC. Skaraborgs sjukhus Skövde, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Kungälvs 
sjukhus, Sahlgrenska Östra sjukhus och Norra Älvsborgs sjukhus Trollhättan klassas som 
TMS. 

Traumakriterier 

Enligt nationella traumakriterier indelas den individuella patienten i nivå-1 och nivå-2. 
Denna indelning baseras på vilka fysiologiska och anatomiska kriterier som patienten 
uppfyller. Därutöver tas olika skademekanismer och observandum i beaktande för 
nivåindelningen (LÖF, 2016). Beroende på vilken nivå patienten hamnar inom aktiveras 
olika vårdprofessioner för att optimera och kvalitetssäkra patientomhändertagandet.    

Traumavård 

En femtedel av patienter drabbade av trauma är i behov av akut operativ åtgärd och flertalet 
sjukhus har speciella traumateam med olika professionsmässiga sammansättningar. De flesta 
har en kirurgläkare på bakjoursnivå som traumaledare, och anestesiolog, 
anestesisjuksköterska samt sjuksköterskor från akutmottagningen som medlemmar i teamet 
vilka först möter patienten vid ankomst till sjukhuset. Därutöver kan olika professioner delta 
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som t.ex. radiolog, röntgensjuksköterska och operationssjuksköterska (LÖF, 2016). Dessa 
team har etiskt och moraliskt ansvar att förse patienten med säker, pålitlig och 
hälsosträvande vård (Arakelian et al., 2016). 

Det ofta livräddande vårdandet utförs enligt konceptet Advanced Trauma Life Support och 
det kirurgiska vårdandet utifrån Damage Control Surgery. Detta innebär att skador initialt 
begränsas, genom olika tekniker, för att sedan vårda patienten på intensivvårdsavdelning för 
att fysiologiskt optimera patienten. Vid senare tillfälle utförs definitiv åtgärd av skadorna. 
Det definitiva kirurgiska vårdandet kallas Definitive Surgical Trauma Care, vilket innebär 
specifika kirurgiska ingrepp av patientens skador. I båda dessa kirurgiska 
behandlingsåtgärder är operationssjuksköterskan aktiv deltagare i vårdandet av patienten. 
Detta kräver färdigheter, förmågor och förhållningssätt baserat på hög kompetens, att arbeta 
under press och stress, samt att möta en svårt skadad person. Delar av 
operationssjuksköterskan ansvarar är bästa möjliga positionering av patienten och korrekt 
och effektiv instrumentering (Socialstyrelsen, 2015).  

Traumavård i relation till omvårdnad  

Alla legitimerade sjuksköterskors ansvarsområde är omvårdnad vilket utgår från 
vårdvetenskaplig grund (Dahlberg & Segesten, 2010). Ämnet är autonomt och definieras 
som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar. Vilka, 
utifrån patientens livssammanhang, främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 
Ämnets profil betonar det etiska patientperspektivet som en del i värdegrunden där 
patientens utsatthet, egna perspektiv på sin hälsosituation, egna resurser och 
självbestämmande är centralt (Högskolan i Skövde, 2017). I kompetensbeskrivingen för 
operationssjuksköterskor (Riksföreningen för operationssjukvård, 2011) är 
operationssjuksköterskan en aktiv deltagare i den perioperativa omvårdnaden. Det innebär 
att operationssjuksköterskan ansvarar tillsammans med operationsteamet för omvårdnaden 
före, under och efter det kirurgiska ingreppet eller undersökningen. Därutöver innehåller 
operationssjuksköterskans ansvarsområden medicinsk vetenskap, säkerhet, kvalitet och 
ansvar för vårdmiljön. Ledarskap, samverkan i team och att inneha handlingsberedskap är 
betydelsefulla delar i operationssjuksköterskans kompetens. Denna beskrivning kan förstås 
genom Dahlberg och Segesten (2010)  som beskriver att i sjuksköterskans 
omvårdnadskunskaper sker en sammanflätning av de vårdvetenskapliga och medicinska 
kunskaperna i syfte att ge patienten god vård.  

Vårdande är ett av omvårdnadens centrala begrepp. I relation till operationssjuksköterskan 
är perioperativt vårdande det som gör det gott för patienten att finnas till i en perioperativ 
praxis. Detta kan innebära, för operationssjuksköterskan, att utföra vårdhandlingar som är 
till assistans för den medicinska diagnostiken eller behandlingen, det kan även innebära 
kontroller eller läkarordinationer. Det är av vikt att dessa uppgifter inte utförs mekaniskt 
utan att hänsyn till patientens möjlighet till välbefinnande säkerställs, att patienten 
informeras och upplever närvaro så att känsla av oro och otrygghet undviks (Lindwall & von 
Post, 2005). Dahlberg och Segesten (2010) påtalar att vårdande samtal, i samband med 
vårdandet, bör genomföras om möjlighet ges. Det vårdande samtalet grundas i det 
allmänmänskliga samtalet och har en medvetenhet om djupare innebörder. Utifrån 
livsvärldsperspektivet bör ett vårdande samtal präglas av att patienten inbjuds till att berätta 
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genom ett öppet och följsamt bemötande. Detta stöds även av Wiman och Wiklund (2004) 
som menar att risken för att utföra ett instrumentellt vårdade är stort speciellt om dålig 
kommunikation äger rum mellan sjuksköterskan och patienten. De visar i sin studie att 
närvaro och att våga engagera sig är viktiga delar för att vårdandet ska upplevas som äkta 
inom traumavården. Större vikt av detta behöver tas i samband med t.ex. olika 
utbildningsinsatser. 

Traumavård i relation till kärnkompetenser 

Svensk Sjuksjuksköterskeförening har arbetat fram olika kärnkompetenser för 
sjuksköterskor med mål att öka vårdens kvalitet och säkerhet. Partnerskapet mellan hälso- 
och sjukvårdens professioner och den person som har ett vårdbehov är det mest centrala i 
kärnkompetensen Personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2019). En 
öppenhet och vilja att lyssna på personens berättelse och mål i situationen är ingående delar. 
Kärnan i vårdandet är mötet och målet är hälsa och det är viktigt att alla professioner i teamet 
kan samverka, respektera och förstå varandra. Värdighet, sårbarhet autonomi och integritet 
är fyra etiska principer som ligger till grund för personcentrerad vård (Ekman et al., 2011; 
Svensk sjuksköterskeförening et al., 2019). 

Samverkan mellan professioner i operationsteamet är en förutsättning för att uppnå 
effektivitet och flöde i åtgärder samt att missförstånd inte ska uppkomma. Det poängteras att 
operationssjuksköterskan ska leda, fokusera och vara effektiv (Socialstyrelsen, 2015). Teil 
Groenstege-Kreb et al. (2014) påtalar att arbete i effektiva traumateam, som tidigt 
mobiliseras, och består av rätt medicinsk personal med hög kompetens förbättrar 
självständigt utfallet för patienten. De påvisar att effektiva traumateam ger en positiv 
reducering av tidsaspekten från skada till avgörande vårdhandling.  Svensk 
sjuksköterskeförening och Svenska läkaresällskapet (2017) anger samverkan i team som en 
kärnkompetens för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.  Forsberg (2016) belyser att 
samverkan i team är till gagn för patienten och att vården blir säkrare med god 
kommunikation samt att olika kompetenser kompletterar varandra. Samverkan är en 
nyckelfaktor i säker vård. Det fungerande teamet bör ha tydliga mål, ett nära samarbete och 
regelbundna uppföljningar då detta leder till minskad stressupplevelse och större 
tillfredsställelse för professionen. Svensk sjuksköterskeförening och Svenska 
Läkaresällskapet (2017) förespråkar att olika former av utbildningsinsatser i kommunikation 
och teamträningar genomförs och anpassas till teamets uppgifter. Arbete i team kräver mer 
än professionell kunskap. Grundvärderingar att teammedlemmarna har viktig kunskap och 
erfarenhet som tillsammans leder till bra beslut bör gälla. Att använda forskningsbaserad 
kunskap och kontinuerlig utvärdering förespråkas och att olika former för lärande lyfts, för 
både teoretisk och praktisk kunskapsinhämtning. Verksamhetsintegrerat lärande anses vara 
en väg för kompetenshöjning. Eriksson (2019) påtalar att i de organisationer där 
operationssjuksköterskan är med i teamet från början, dvs. tar del av den prehospitala 
rapporten och är med när patienten kommer in till sjukhuset, ger en möjlighet att få en 
uppfattning av skador och hur de operativt eventuellt kommer att tas om hand. 
Operationssjuksköterskan kan därmed planera för vad för instrument som kan komma att 
behövas, positionering av patienten och vilka svårigheter som kan uppstå. Erikson anger 
vidare att tidsvinster till operationsstart påvisas när operationssjuksköterskan är med i 
samband med att patienten ankommer sjukhuset.  
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Ytterligaren en kärnkompetens är säker vård (Svensk Sjuksköterskeförening et al., 2016) 
som anges vara en nyckelfaktor för att bästa resultat i vårdandet ska uppkomma. Att 
genomföra säker vård kan innebära bland annat att kompetens inom tekniska och icke 
tekniska färdigheter innehas. Dels innebär det att specialistsjuksköterskan har kunskaper och 
färdigheter inom den egna professionen tillsammans med kognitiva och sociala färdigheter. 
Specialistsjuksköterskans kunskaper om vårdsystem, vårdprocesser och nätverk är av stor 
vikt.  

Operationssjuksköterskans kompetens för säker vård är evidensbaserad kunskap i 
personcentrerad vård gällande bedömningar av patientens hälsotillstånd och andra tillstånd 
som påverkar det kirurgiska åtgärder för ett gott resultat. Därtill är infektionsprevention och 
utförande av omvårdnadsåtgärder som främjar patientens väg till hälsa (Arakelian et al., 
2016; ICN, 2012; Svensk sjuksköterskeförening et al., 2016). I kompetensen igår även 
evidensbaserat teamarbete (Sandelin & Gustafsson, 2015) och säkert handhavande av 
högteknologisk kirurgisk utrustning och instrumentering (Cromb, 2018). Sandelin et al. 
(2018) påtalar att operationssjuksköterskor är i behov av en helhetssyn baserad på adekvat 
information och kunskap om vårdplaner, ordinationer, kirurgiska ingrepp och utrustning för 
en säker intraoperativ vård. 

Utbildning i traumavård  

Socialstyrelsens rapport (2015) visar stora variationer gällande de olika högskole- och 
universitetsutbildningarnas innehåll om traumaomhändertagande. Därutöver finns olika 
utbildningsaktiviterer både lokalt och nationellt. Olika kortare teoretiska och praktiska 
utbildningar finns för vårdpersonal. Under många år har trauma omhändertagandet utgått 
från konceptet Advanced Trauma Life Support (ATLS) där ett snabbt och strukturerat 
patientomhändertagande utförs. Andra exempel på utbildningar är European Trauma Course 
(ETC), Akut traumasjukvård för sjuksköterskor (ATSS), Damage control surgery (DCS), 
Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) och Trauma Nurse Core Course (TNCC).   I 
rapporten har bara 50 procent av de olika regionerna och landstingen angett att de har en 
planering för kompetensförsörjning inom traumavård. Enligt WHO (2004) måste större 
uppmärksamhet riktas mot att definiera och optimera träning av läkare och sjuksköterskor i 
traumaomhändertagande för att uppnå en hög lägstanivå och strävan mot skicklighet i 
vårdandet. Den kirurgiska traumavården kräver specifik och specialiserad träning. WHO 
påtalar vikten av kontinuerlig och upprepande träning för vårdteamen oavsett vilken mängd 
trauman som teamen möter i sin vårdverksamhet. 

Utbildning i teamarbete med hjälp av simuleringsträning 

Tiel Groenstege-Kreb et al. (2014) påvisar att simuleringsträning av team förbättrar 
samarbetet och utföranden av vårdhandlingar, men att träningen måste repeteras regelbundet 
för att effekten ska vara varaktig. Även inspelningar och granskningar av verkliga och 
simulerade trauma händelser kan med fördel användas och granskas i lärande syfte. Som kan 
leda till förbättrade kunskaper, omhändertagande och trygghet för både den individuella 
teammedlemmen och hela teamets samarbete och utföranden.  
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Hansen et al. (2007) påtalar att vårdandet av patienter med trauma och livshotande skador 
alltid är en teaminsats. De har utarbetat en norsk modell för traumavård som bygger på ett 
utbildningskoncept för operativ personal. Modellen påvisar signifikant ökning av 
upplevelsen av trygghet och säkerhet att utföra damage control surgery. Deltagarna i studien 
angav att fokus på teamorienterad träning var viktig och förbättrade förmågan att hantera 
svårt skadad patient. De poängterade tydligt att traumakirurgiska kvalifikationer hos 
kirurgen var absolut nödvändig och att det var av stor vikt att inkludera övrig 
operationspersonal i träning så att kirurgin förbättras. När all operationspersonal inkluderas 
påvisas effektivitet genom att vara ett steg före i operationen, detta på grund av att de vet 
vad som förväntas genom gemensam inlärning och träning. Förbättrat beslutstagande 
intraoperativt genom tydlig kommunikation och samarbete inom teamet påvisades. Studien 
visar att kommunikation har en vital roll i operationssalen och ger kritik att existerande 
träning i operativ trauma kirurgi inte är teamorienterad. Större trauman som behöver 
omedelbar kirurgi är relativt ovanliga och många operationsteam utför dessa ingrepp sällan. 
Detta leder till upplevelser av osäkerhet kring samarbetet, beslutstagandeprocessen, 
teamarbetet och handhavandet som ingår i damage control procedurer.  

En studie utförd av Capella et al. (2010) visar signifikanta förbättringar i 
flertalet teamarbetsområden vid mätningar före och efter teamträning. Detta gäller 
ledarskap, situationsmedvetenhet, inbördes stöttning, kommunikation och en rent generell 
förbättring. Författarna påvisar även att tidsaspekter förbättras i traumavårdandet, bland 
annat kunde signifikant förkortad tid påvisas från det patienten ankom till operationssalen 
till operationsstart. Strukturerade traumateamträningar ger förbättrad teamprestation genom 
ökad effektivitet av patientvårdandet. Författarna föreslår att formell teamträning bör ingå i 
t.ex. ATLS kurser eller liknande vilket de anser det inte alltid göra.   

Simulering är en effektiv metod att träna traumateam i allvarliga scenarier och kan förbättra 
teamets utförande och prestationer gällande delar som kommunikation, teamarbete och 
ledarskap (Murphy et al., 2015). Martinez Acero et al. (2012) anger att 50 procent av 
personalen vet sin roll i operationssalen i samband med en patient med utblödning. När dessa 
personer tränar åtgärder för detta tillstånd förbättras resultatet till 98 procent. Att använda 
en högteknologiskt och verklighetstrogen docka, en s.k. high-fidelity docka, i samband med 
teamträning påvisas vara ett effektivt sätt att träna operationspersonal med patienter 
drabbade av trauma i samband med en akut högrisk kirurgi. Studien visar att high-fidelity 
träning är effektiv för att träna kirurger och operationspersonal i att reagera snabbare och 
uppnå mål för vårdande av trauma patienten. Författarna menar att teamets agerande och 
individuella kognitiva kunskaper om hur de ska reagera i en komplex händelse i 
operationssalen kan med fördel simuleras på detta sätt. Interdisciplinär 
operationsteamträning genererar en kraftfull effekt på deltagarna och träningen upplevdes 
som relevant och realistisk av deltagarna i förhållande till deras kliniska vardag. 

Psykisk påverkan av att vårda patient med trauma nivå-1  

Michel (2018) menar att mötet och vårdandet av en patient med trauma nivå-1 kan vara 
psykiskt påfrestande för vårdpersonalen. Flera anledningar anges som orsak, bland annat 
genom att möta en svårt skadad person och att vårdandet ofta bör ske i ett snabbt förlopp för 
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att ge patienten största möjlighet till överlevnad, samt att vårdandet kan ske i teamsamarbete 
med andra vårdprofessioner som kanske inte tidigare arbetat tillsammans. Om stressen är 
återkommande och långvarig kan stressen bli negativ för vårdpersonalen, framför allt om 
upplevelsen av otrygghet, bristande kunskaper och kompetens är bakomliggande orsaker. 
För att kunna hantera stressen i vårdandet uppmärksammas behovet av att organisationen 
har en tydlighet och ett fungerande system som återspeglar behovet av att bearbeta stress. 
Författaren menar även att en av de viktigaste faktorerna för att reducera känslan av stress 
är ledarskapet. Morris och Joy (2016) skildrar exempel på detta genom formell debriefing 
och socialt stöd för att bearbeta negativ stress samt att samsyn behövs från organisationen. 
De påvisar att om den negativa stressen inte tas hand om kan det resultera i signifikant 
försämrad psykisk hälsa för vårdpersonal. Liknande resultat återfinns i Munnangi et al. 
(2018) studie där även risker för utmattningssyndrom för vårdpersonal kunde påvisas i 
samband med traumavård. Eskola et al. (2016) har dessutom visat i sin studie att 
perioperativa sjuksköterskor som arbetar med trauman på mindre sjukhus upplever mindre 
stress än de som arbetar med trauman på universitetssjukhus. 

Enligt Socialstyrelsen (2015) är Sverige relativt förskonade från större trauman, vilket leder 
till att den större delen personal anställda inom sjukvårdsorganisationen har en begränsad 
erfarenhet av vårdandet av denna patientkategori. WHO (2004) beskriver att trauma vård 
representerar en avgörande utmaning för vårdpersonal oavsett hens bakgrund. Hotande 
skador för liv och lem är ingående delar i traumavården och representerar de svåraste 
besluten som läkare och vårdpersonal måste fatta och medverka i. Därutöver påtalar WHO 
att ytterligare en negativ stressfaktor är att arbetet och samarbetet med personer som man 
inte känner i ett traumateam utan föregående träning. Exempel ges utifrån att bl. a 
operationssjuksköterskor och röntgensjuksköterkor inte alltid är deltagare i traumateamen 
utan kan vid behov bli del i traumateamet. Eskola et al. (2016) poängterar vikten av att 
tillräcklig bemanning och resurser är faktorer som kan leda till mindre stressupplevelse för 
de perioperativa sjuksköterskorna. 

PROBLEMFORMULERING 

Den svårt skadade patienten kräver ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt vårdande 
innehållande kompetens, färdigheter och förmågor från hela vårdteamet. Forskningen 
påtalar behovet av att teamen måste tränas i vårdandet. Genom att optimera vårdandet utifrån 
riktlinjer kan en hög lägsta nivå på vårdandet utföras och ge kvalitetssäkring samt 
kostnadseffektiv vård. Eftersom Sverige är relativt förskonade från frekventa och större 
trauma leder det till att vårdprofessioner, per person, sällan möter denna patientkategori i 
den vårdverksamhet som hen tjänstgör i. En konsekvens av detta, för 
operationssjuksköterskan, kan bli en begränsad erfarenhet av traumavårdande. 
Socialstyrelen har, med stöd utifrån WHO, uttalat behov av att åtgärder behöver genomföras 
för att förbättra traumavården organisatoriskt, både lokalt och nationellt, samt förbättringar 
av vårdandet för den individuella patienten.  

Operationssjuksköterskan kan vara delaktig i det team som vårdar patienten med trauma 
nivå-1 i samband med ankomst till sjukhuset och i teamet som vårdar på operationsalen. 
Oavsett så förväntas operationssjuksköterskan fungera som en fullvärdig medlem i teamet 
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och utföra ett kvalitativt vårdande. Studier påvisar att operationssjuksköterskan inte alltid 
ges förutsättningar att vara delaktig i t.ex. olika träningsinsatser i traumavårdande och 
teamarbete. Dessutom kan psykisk påverkan hos operationssjuksköterskorna i samband med 
traumavårdande vara en viktig faktor att medvetandegöra. Dessa delar kan vara hinder för 
säker och kvalitativ traumavård av patient. Kunskapsluckor finns kring 
operationssjuksköterskans vårdande och delaktighet i traumavårdandet, utifrån detta är det 
av intresse att undersöka vilka förutsättningar som erbjuds operationssjuksköterskan för att 
uppnå hög kompetens i traumavårdandet och som teammedlem.   

SYFTE 

Att belysa operationssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med trauma nivå-1 
på operationssal med fokus på förutsättningar. 

Frågeställningar 
o Hur erfar operationssjuksköterskan sina förutsättningar att vårda patient med 

trauma nivå-1? 
o Vilka möjligheter och hinder finns för att ge god och säker vård till dessa patienter? 
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METOD 

Ontologiska utgångspunkter för detta arbete är att människan är en levande varelse som i en 
helhet består av kropp, själ och ande. Människan påverkar och påverkas av omgivningen. 
Teorin om livsvärlden förstår världen så som den erfars av människan, den är unik men 
samtidigt delad av andra människor, den är spontan och ofta oreflekterad. Dessa ontologiska 
ställningstaganden stämmer väl överens med ämnet omvårdnad. Det människan upplever i 
världen kallas fenomen. Genom att människor berättar om dessa fenomen kan kunskap 
genereras (Dahlberg et al., 2008). Kvale och Brinkmann (2014) uppmärksammar att samtalet 
med människor kan ge svar på hur världen och livet uppfattas. Samtalet kan ge kunskap om 
erfarenheter utifrån det människan berättar om sin levda värld. Den kvalitativa 
forskningsintervjun kan vara en metod för samtal med mål att få ta del av beskrivningar av 
informantens livsvärld och därefter att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen. 
Epistemologiskt ställningstagande har gjorts då operationssjuksköterskor erfarenheter har 
efterfrågats i form av berättelser. Dessa berättelser har riktats mot det studerade fenomenet 
”förutsättningar att vårda patient med trauma nivå-1”.  En empirisk kvalitativ studie med 
induktiv ansats valdes med avsikt att presentera erfarenheter av fenomenet. Empiriska 
studier samlar information om verkligheten, genom t.ex. intervjuer, berättelser eller 
frågeformulär (Priebe & Landström, 2017).  Kvalitativ studie innebär att ett 
inifrånperspektiv tas fram genom att personers upplevelser presenteras, och med induktiv 
ansats betyder att förutsättningslöst fånga upp innehållet i texten (Danielsson, 2017). Det 
finns flertalet kvalitativa metoder, det valda livsvärldsperspektivet hör samman med 
fenomenologisk forskning, men enligt Dahlberg et al. (2008) är livsvärlden en öppen teori 
som ger möjlighet att välja den analysmetod som bäst passar materialet. I detta fall har 
kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) valts.   

Urval 

Förfrågan om tillstånd av genomförande av studien ställdes skriftligen till berörda 
verksamhetschefer på ett Regionalt traumacenter (RCT) och ett traumamottagande sjukhus 
(TMS) i Västsverige. Förfrågan innehöll information om studiens syfte, tillvägagångssätt 
och önskemål om att deltagande i studien får göras på informanternas arbetstid. Förfrågan 
godkändes. Informationsbrev (Bilaga 2) skickades därefter till enhetschefer på respektive 
sjukhus med information om studien och med förfrågan om bistående gällande urval av 
operationssjuksjuksköterskor inom trauma organisationen som uppfyller 
inklusionskriterierna att arbeta inom trauma organisationen med praktiskt traumavård sedan 
minst ett år, med både vuxen- och barntrauman. Detta bekvämlighetsurval genomfördes för 
att möjliggöra intervjutillfällen under arbetstid för informanterna samt utifrån författarnas 
förutsättningar gällande tidsapsekter för denna studie. 

Enhetscheferna förmedlade namn på tio operationssjuksköterskor, fem arbetande på RTC 
och fem på TMS. Dessa tillfrågades skriftligen om deltagande i studien tillsammans med 
bifogat informationsbrev om studiens syfte, innehåll och frivilligt deltagande (Bilaga 3). Alla 
accepterade deltagande varvid författarna ånyo kontaktade respektive enhetschef för 
intervjutid. När intervjutid fastslagits informerades informanterna skriftligen av författarna 
om tid och plats för intervju. En av intervjuerna på RCT avbokades på grund av prioritering 
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av verksamheten, denna ersattes med en intervju på TMS. Informanterna var nio kvinnor 
och en man med en spridning av yrkeserfarenhet som operationssjuksköterskor mellan tre 
till tjugofem år och inom traumavård mellan två och tjugo år.  

Datainsamling 

Kvalitativ forskningsintervjumetodik med inspiration från Kvale och Brinkmann (2014) 
användes i studien. En intervjuguide (Bilaga 1) framarbetades med halvstrukturerade 
intervjufrågor utifrån ett livsvärldsperspektiv för att svara på studiens syfte och som stöd för 
intervjuaren. Frågorna var öppna med en struktur som anpassades efter informantens 
berättelse utifrån Danielsson (2017).  

En pilotintervju utfördes på TMS av författarna för att testa att frågorna i intervjuguiden var 
begripliga och svarade mot syftet. Intervjun syftade även till att träna på kvalitativ 
intervjumetodik. Efter pilotintervjun justerades en av frågorna gällande ordval för att 
förtydliga innehållet. Informantens berättelse innehöll värdefullt material till studiens syfte 
varvid den bedömdes kunna tas med till analysen. Ytterligare nio individuella intervjuer 
genomfördes. Fyra intervjuer på RTC och fem på TMS. Pilotstudien och de fyra intervjuerna 
på RTC genomfördes gemensamt av författarna medan de fem återstående på TMS gjordes 
enskilt. På de gemensamma intervjuerna var en av författarna utsedd till att leda intervjun 
medan den andra lyssnade aktivt och förde anteckningar. I slutet av intervjun gavs tillfälle 
för den lyssnande intervjuaren att ställa uppföljande frågor och be om fördjupningar och 
vidareutvecklingar från berättelsen som inte fångats upp tidigare.  Intervjuerna varade 
mellan 26 och 49 minuter med en medeltid på 41 minuter.  I samband med intervjutillfällets 
start gavs informanten muntlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt. 
Information om frivilligt deltagande och att hen kunde avbryta intervjun när helst så 
önskades utan negativ påföljd försäkrades. Därefter tillfrågades informanten igen om 
deltagande i studien. Alla tio informanter accepterade deltagande och ombad därefter 
underteckna samtyckesblankett (Bilaga 4). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsteknik med hög ljudkvalitet för att därefter 
transkriberas ordagrant i dataprogrammet Word. Författarna lyssnade till varandras enskilda 
intervjuer för att säkerställa kvalitet och fånga upp om innehåll behövde förtydligas med 
kompletterande intervju med informanten.  Varje intervju kodades efter transkriberingen och 
benämndes därefter som analysenhet med tillhörande bokstav för att säkerställa 
konfidentialitet. Fortsatt bearbetning av analysenheterna utfördes i dataprogrammet Excel.  

Analys 

Materialet anlyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 
innehållsanalys. De beskriver manifest nivå som att vara textnära och det uppenbart synliga 
och konkreta tas fram och beskrivs. Den latenta nivån innehåller en högre grad av tolkning 
för att få fram det underliggande budskapet från texten. Författarna i denna studie har 
analyserat datamaterialet till en latent nivå som presenteras i resultatet. Graneheim och 
Lundman (2004) anger att både de manifesta och latenta nivåerna innebär tolkningar men 
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att tolkningarna varierar i djup och nivå av abstraktion. Analysprocessen startar med att välja 
analysenhet, t.ex. en hel intervju, som är stor nog att anses vara en helhet men som också är 
hanterbar för att kunna bearbetas. Nästa steg är att ur analysenheten lyfta ur meningsenheter 
ur textmassan. Dessa är stycken, meningar eller ett antal ord som är relaterade till varandra 
genom deras innehåll eller sammanhang och svarar mot syftet. Därefter kondenseras 
meningsenheterna som är en process där texten minskas eller kortas ned utan att förlora 
kärnan, det väsentliga bevaras. Varje intervju i denna studie benämndes analysenhet efter 
transkribering och bedömdes hanterbar för att kunna bearbetas. Analysenheterna lästes 
individuellt av författarna flertalet gånger för att få känsla av helhet och meningsenheter 
lyftes ut som svarade mot syftet och kondenserades. Efter kondenseringen jämförde 
författarna sina respektive uttagna meningsenheter och kondenseringar i varje analysenhet 
för att samsyn på innehåll som svarar mot syftet uppstod, att inget missades och ett 
gemensamt fortsatt datamaterial fanns. Författarna etiketterade därefter, enskilt, de 
kondenserade meningsenheterna med en kod enligt Graneheim och Lundman (2004). Koden 
hölls textnära som ett samlingsnamn för att förstå sammanhanget till texten. Graneheim och 
Lundman (2004) beskriver koder som ett verktyg att tänka med eller som uppfinningsrika 
mönster som tillåter datan att blir tänkt på på ett nytt och annat sätt. Kodningarna jämfördes 
därefter och kodning som skilde sig åt diskuterades och justerades. Liknande koder 
grupperades därefter och angavs som kategorier eller underkategorier. Tre kategorier 
framkom med åtta underkategorier. Vissa koder överensstämde med varandra och 
möjliggjorde djupare tolkning och lyftes till latent nivå.  

Etiska överväganden 

Enligt Etikprövningsmyndigheten (2019) omfattas inte studentarbete på magisternivå inom 
etikprövningslag 2003:460. Denna studie följde Helsingforsdeklarationen (WMA, 2008) 
och Dataskyddsförordningen/GDPR (2018:218). Båda belyser vikten av tydlig information 
om syftet till vilket uppgifterna skall användas, hur och var informationen kommer finnas, 
längden på sparat material, rätten till att ta tillbaka samtycke, vem som kommer få tillgång 
till materialet. Medgivande för studiens genomförande inhämtades från vårdchefer. 
Informanterna delgavs informationsbrev (Bilaga 3) innehållande information om studien, 
frivilligt deltagande, samtycke och frihet till att avbryta. Brevet innehöll även försäkran om 
materialets förvaring, behandling och nyttjande så att konfidentialitet och god forskningsed 
säkerställdes. 

De inspelade intervjuerna hade enbart författarna tillgång till, de förvarades så att ingen 
annan fick tillgång till ljudfilerna. Intervjumaterialet utskrivet i text förvarades på 
lösenordsskyddade datorer. Vissa delar av intervjumaterialet bearbetades tillsammans med 
handledare. Respekt för materialet upprätthölls genom att inga data falsifierades och 
konfidentialitet efterföljdes. Ljudfiler raderas efter studiens godkännande. Varken 
informanterna eller författarna utsattes för några risker i samband med studiens 
genomförande. Frivillighetsprincipen och möjlighet för informanterna att närhelst avbryta 
deltagande efterföljdes.  
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Förförståelse  

Författarna är väl inlästa och har yrkesmässig erfarenhet av traumavård från andra delar av 
vårdorganisationen, detta kan komma att påverka studiens genomförandeprocess. Ett 
reflexivt angreppssätt kommer att intas under hela studiens genomförande för att 
uppmärksamma och synliggöra om förförståelsen påverkar. Fördelar med förförståelsen kan 
möjliggöra en djupare insikt i det latenta innehållet i analysen. Nackdelar kan vara att 
felaktiga slutsatser dras och att kunskapen projiceras i resultatet. 

Dahlberg et al. (2008) beskriver tyglad hållning som förmågan att sakta ned och reflektera 
på processen av förståelse, så att förståelsen inte kommer för snabbt och oförsiktigt. 
Dahlberg och Dahlberg (2019) vidareutvecklar begreppet tyglad hållning som en väsentlig 
form av självreflektion, en kontinuerlig granskning av egna utgångspunkter och 
förutsättningar. Genom att arbeta med egna vanor av hur saker uppfattas och lärs kan dessa 
hindras från att arbeta blint och hoppa över delar eller att en ta-för-givet förståelse uppstår. 
Detta arbetades aktiv med under hela studieprocessen, från intervjuer till analysförfarandet 
ställdes frågor som; Vad är det vi hör? Vad är det vi förstår? Varför förstår vi detta på detta 
sätt? Kan vi förstå på annat sätt? Dahlberg och Dahlberg (2019) menar att ta-för-givet 
förståelsen hindrar öppenhet för förståelse utifrån fler möjligheter, de förordar att medvetet 
vistas i att inte veta istället för att veta.      
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RESULTAT 

Resultatet av operationssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med trauma nivå-
1 på operationssal med fokus på förutsättningar presenteras i ett övergripande tema, tre 
kategorier och åtta underkategorier. Det övergripande temat genomsyrar hela resultatet 
presenteras är Operationssjuksköterskans delaktighet i vårdandet och trygghet i 
professionen. De förutsättningar som belyses i resultatet ligger till grund för temat och är 
baserade på operationssjuksköterskornas erfarenheter. Det visar sig att personliga, 
professionella och lärande resurser är viktiga förutsättningar som påverkar både 
delaktigheten i vårdandet och upplevelsen av trygghet i professionen. Organisatoriska 
resurser är ytterligare förutsättningar som uttrycks påverka både delaktigheten och 
tryggheten. I nedanstående tabell (1.) ges en översikt över tema, kategorier och 
underkategorier. 

  Tabell 1. Tema, kategorier och underkategorier.  
Tema Operationssjuksköterskans delaktighet i vårdandet och trygghet i 

professionen 

Kategorier Personliga och 
professionella 
resurser 

Lärande resurser Organisatoriska 
resurser 

Underkategorier Fungerande 
teamarbete 
Förtrogenhet i 
yrkesrollen 
Struktur i vårdandet 

Erfarenhet 
Faktakunskap 
Utbildningsinsatser 

Strukturer i 
organisationen 
Chefskap 

I följande text presenteras underkategorierna som ingående delar i kategorierna, och 
förtydligas de med hjälp av fet textsnitt. I resultattexten uttrycks vårdande av patient med 
trauma nivå-1 fortsatt som vårdande.   

Personliga och professionella resurser 

Personliga och professionella resurser påvisas i analysen vara förutsättningar för vårdandet. 
För operationssjuksköterskorna innebär det fungerande teamarbete, förtrogenhet i 
yrkesrollen och struktur i vårdandet.  

Ett fungerande teamarbete anges vara en förutsättning för att utföra ett gott vårdande. När 
teamarbete inte fungerar uppfattas det av operationssjuksköterskan innebära en ökad risk för 
att fel uppstår och att patientens vård fördröjs. Samarbete mellan olika yrkesprofessioner 
beskrivs som delar i teamarbetet. Flertalet av operationssjuksköterskorna anger att ett dåligt 
fungerande teamarbete påverkar deras egna arbetsinsatser i samband med vårdandet. De 
upplever brist på förståelse och respekt för operationssjuksköterskans roll och insatser i 
teamet och vårdandet. Operationssjuksköterskans plats i teamet är oklar och de beskriver att 
de inte får tillgång till patienten i samband med vårdandet när många snabba vårdinsatser 
ska göras samtidigt, delvis på grund av att det är ett större antal personer av andra 
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yrkeskategorier som vårdar patienten men upplevs även bero på brist på förståelse för 
operationssjukskötersans vårdinsatser, ”jag kommer lite i skymundan ibland för att komma 
intill … folk går omkring det är ett virrvarr… det står folk ibland överallt”, ”det blir inte så 
mycket fokus på vad är min roll i det… för vi hamnar lite i skymundan”. Detta innebär 
svårigheter att kommunicera ut tänkt plan och vårdåtgärder, specifika för 
operationssjuksköterskan, till teamet. Ett fungerande teamarbete ger förutsättningar till 
förmåga att våga ställa frågor och våga be om hjälp. Några av operationssjuksköterskorna 
anger att förmågan är våga fråga, be om hjälp och hur väl teamet fungerar är beroende på 
vilka personer teamet består av då sammansättningen av teamen är föränderliga och utgår 
ifrån vilka vårdbehov som finns och vilka som är tillgängliga i samband med 
traumahändelsen ”det svåraste är ju att kommunicera med dom som man kanske inte alltid 
jobbar med”. Operationssjuksköterskorna beskriver vikten av att teamet samlas kort innan 
patienten ankommer operationssalen för att mötas och lägga upp en vårdplan och förebereda, 
för att ett så snabbt flöde som möjligt sker i samband med vårdandet. De ser vinster i att veta 
vem de ska arbeta tillsamman med i vårdandet och att få kunskaper om vad andra 
yrkesprofessioner planerar för åtgärder, samt att få chans att kommunicera den egna planen 
och behoven. Men alla understryker att detta görs enbart om tid finns då tidstillgång inför 
traumavårdandet ofta är mycket begränsad.  

Traumasituationen beskrivs av operationssjuksköterskorna vara stressfylld, ibland makaber 
och den påverkar operationssjuksköterskorna psykiskt. Därav beskrivs förtrogenhet i 
yrkesrollen som en förutsättning då de anser att det är viktigt att kunna bevara lugnet i 
vårdandet för att inte låsa och blockera sig. Medvetenhet om det egna reaktionsmönstret är 
viktigt då det inte går att vara iskall i vårdmötet. De beskriver att barn och personer de har 
personlig relation till är bland det svåraste att vårda ”barn … det tar alltid mer för det är 
hemsk för man ser dom här små flätorna eller dom har nån nalle… nåt som man kan relatera 
till på ett annat sätt”. Operationssjuksköterskorna beskriver att förtrogenheten leder till 
möjlighet att tänka flexibelt, arbeta strukturerat och bevara lugnet under stressen för att 
möjliggöra god vård. Att veta vad och hur åtgärder ska utföras ger möjlighet att fokusera på 
andra delar som är viktiga i vårdandet, det ger möjlighet att lyfta blicken och ta in situationen 
som en större helhet. Förtrogenhet i rollen ger möjlighet för operationssjuksköterskorna att 
utifrån knapphändig information kunna prioritera i arbetet och lägga upp en tänkt plan i 
vårdandet. Den förhindrar även orealistiska föreställningar om traumat som kommer vilket 
kan leda till ökad stressupplevelse och bli ett hinder för vårdandet. Förtrogenhet ger 
förutsättning att möta patienten som den är och se skadeläget sakligt. 
Operationssjuksköterskorna berättar om förmågan att fokusera skapar handlingskraft, 
riktning och skärpa. Förtrogenheten i rollen ger förmåga att skapa fokus. Att fokusera på vad 
som ska göras och materiel som behövs leder till att de känslor och reaktioner som 
operationssjuksköterskorna kan uppleva i vårdmötet med patienten inte påverkar dem lika 
mycket. Arbetet kan utföras metodiskt, vissa av operationssjuksköterskorna beskriver det 
som att känslor stängs av och det blir en arbetsuppgift att lösa. De påtalar att de får en bättre 
metodik och att mindre fel uppstå när de fokuserar på arbetsuppgiften. Förtrogenheten stärks 
av att operationssjuksköterskan får arbeta i den miljö hen verkar i, de beskriver vikten av att 
när vårdandet sker i känd miljö där de vet vart material finns och hur olika former av teknisk 
apparatur fungerar och är placerade ökar möjligheterna till god och säker vård. 

Att vara medveten om sin kompetensnivå beskrivs av operationssjuksköterskorna vara en 
del för att uppleva förtrogenheten i rollen. De uttrycker det som att veta vart man börjar och 
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slutar, att veta vad man kan och inte kan. Denna form av självkännedom om den egna 
kompetensen kan ses som en förutsättning för att kunna ge patienten bästa möjliga vård. 
Några av operationssjuksköterskorna beskriver att de kan låta en annan 
operationssjuksköterska ta över om den egna kompetensen inte upplevs som tillräcklig, t.ex. 
vid speciella sorters skador ”jag hittar en annan kollega som är en superduktig på det här 
och hon kanske står på en annan sal då löser jag henne”. Det framkommer även att 
medvetenhet om det egna kompetensområdet används för att kunna delge kunskaper till 
kollegor för utveckling och möjliggörande för säker vård.  

Operationssjuksköterskorna skapar struktur i vårdandet genom att stegvis tänka igenom 
vad som ska göras, hur snabbt det måste göras, vilket materiel som behövs, vilken arbetsgång 
ska ske och vad som kan hända. De anser att kunskaper om utarbetade rutiner på 
arbetsplatsen, i samband med traumavård, är en grund att utgå från för att skapa struktur i 
arbetsordning. Att veta vem som gör vad, och när olika vårdinsatser ska göras skapar 
förutsättningar för effektivt flöde vårdande. De lyfter vikten av att på ett genomtänkt och 
avvägt sätt förmedla sina egna behov ger struktur i vårdandet. En tydlig strukturerad 
kommunikation anges av operationssjuksköterskorna som betydande förutsättning för 
vårdandet. Information om att patient ankommit sjukhuset med ett vårdbehov av kirurgiska 
åtgärder på operationsavdelningen är elementär. Den bör innehålla skadesituation för 
patienten, när patienten beräknas ankomma, tänkt vårdplan och vem eller vilka kirurgiska 
specialitetet som planeras vara delaktiga i vårdandet. Information ligger till grund för hela 
operativa teamet på operationssalen där patienten planeras vårdas för att ge teamet möjlighet 
att samla sig och gemensamt lägga upp en plan för mottagandet och fortsatt vård. 
Operationssjuksköterskan behöver information för att kunna prioritera sina arbetsuppgifter, 
förbereda material, instrument, operationssal och teknisk apparatur. 
Operationssjuksköterskorna berättar att det är av vikt att all kommunikation i samband med 
vårdandet är kortfattad för att undvika missförstånd och att inte för mycket information ges. 
Om detta görs leder det till minskad risk för onödig tidsåtgång och missuppfattningar 
”traumaledaren ska vara tydlig // för det är sånt som kan vara lite oklart ibland”. Flera av 
operationssjuksköterskorna anger att informationen helst mottas från ledningsansvarig som 
innehar samma profession då det upplevs förtydliga informationsinnehållet och har 
gemensamma utgångspunkter för vårdandet ”jag vill ha det av den som är ansvarig här på 
operation som pratar samma språk som mig, då det är en operationssköterska som har 
telefonen”. Detta resulterar i en ökad struktur i vårdandet genom att optimera, säkerställa 
och kvalitets höjer förberedelserna inför att patienten ankommer. De anger att rätt 
förberedelser gällande materiel och iordningställande av operationssal ger 
kostnadseffektivitet och är a och o för god vård. Brist på information beskrivs leda till stress 
och otrygghet för operationssjuksköterskan, känslan av oförberedelse ger upplevelser av 
otillräcklighet och frustration. Ett hinder för struktur uppges vara operationssjuksköterskans 
ibland oklara roll i teamet i samband med vårdandet.  

Läranderesurser 

En förutsättning för att kunna vårda patienter är olika former av lärande resurser. Dessa är 
erfarenhet, faktakunskap och olika former av utbildningsinsatser. Dessa läranderesurser är 
enligt operationssjuksköterkorna förutsättningar för att uppnå vårdkvalitet, patientsäkerhet 
och trygghet för både sig själva och för patienten.  
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Operationssjuksköterskorna beskriver erfarenhet som en avgörande förutsättning för att 
vårda. Erfarenhet från planerade lugna operationer och från andra sorters akuta operationer 
ger en kunskapsgrund som de tar med in i vårdandet. Andra former av operationer ger 
operationssjuksköterskorna vana att hantera instrument, sterilklä och assistera utifrån olika 
förutsättningar av tidsperspektiv och sjukdomsbild ”det är bra att veta vad man ska göra // 
det är jättestor skillnad vad du behöver för instrument”. Trauman beskrivs vara icke 
frekventa vårdhändelser och leder till att operationssjuksköterskorna känner ovana och 
kunskapsbrist i vårdandet, men erfarenhetskunskaper från andra operationer ger dem 
hanterbarhet i traumavårdandet ”allting har du inte sett // men har man bara en grund 
kommer man rätt långt”. Kunskapsgrunden byggs på över tid och blir utgångspunkter att 
basera traumavårdandet på. Att vårda patienter med trauma nivå-1 ger erfarenheter som 
operationssjuksköterskan tar med in i nästa traumavårdande. Ju mer erfarenhet 
operationssjuksköterskan har leder till förmåga att se helhet i vårdandet och att inta ett 
helikopterperspektiv. Erfarenheter från arbete som sjuksköterska beskrivs även vara av vikt 
för vårdandet. Flertalet av operationssjuksköterskorna anger att vana från traumavård är en 
förutsättning. Ett fåtal anger dock att traumavårdande innebär att arbeta på samma sätt som 
vid annan operativ verksamhet fast fortare.   

Faktakunskaper i anatomi, fysiologi, patofysiologi, operationsteknik, lokalkännedom, 
materiel och instrument beskrivs av operationssjuksköterskorna vara förutsättningar för 
vårdandet. Det leder till förmåga att förbereda och utföra vårdande samt att vara steget före 
och förutse behov av materiel, instrument och teknisk apparatur. Faktakunskapen ger högre 
beredskap på eventuella komplikationer och dess åtgärder ”man har lite mer beredskap i det 
man faktiskt håller på med”. Operationssjuksköterskorna anger att trauma ofta innebär svåra 
skador med behov av snabba insatser för att lösa situationer när det inte är som vanligt. 
Faktakunskap beskrivs ge ett flexibelt tänkande för att kunna göra avsteg från rutiner när det 
handlar om att rädda patientens liv. Goda faktakunskaper anges vara extra viktigt eftersom 
de inte möter trauman varje dag eller ens varje månad. Faktakunskaperna gör att de kan vara 
så förberedda som det går. Förutom att trauman är icke-frekventa vårdhändelser lyfter 
operationssjuksköterskorna problematiken med specialistområdesindelningar. När 
specialistvården geografiskt ligger långt bort och patientens skadeläge omöjliggör transport, 
eller om specialistvården inte kan ta emot, utförs vårdandet på egna enheten. 
Operationssjuksköterskorna upplever vid dessa tillfällen osäkerhet och kunskapsbrister i 
vårdande utanför sitt kompetensområde.   

Operationssjuksköterskorna betonar vikten av olika former av utbildningsinsatser för att 
möjliggöra bästa möjliga traumavård. Utbildningar kan vara olika kurser på universitet eller 
nationella konceptutbildningar inom akut traumavård för sjuksköterskor. Avsaknad av 
utbildning ger känsla av otillräckliga kunskaper i faktiska traumavårdtillfällena ”det skulle 
vara roligt och få djup dyka lite mer i det och så att det blir lite mer fokus på just op-syrran 
// det blir inte så mycket fokus på vad är min vad är min roll i det liksom”. Flertalet av 
operationssjuksköterskorna lyfter att brist på utbildning med fokus på 
operationssjuksköterskans yrkesutövning i traumavård beskrivs som ett hinder för god och 
säker vård. Ett sätt att höja sin kompetensnivå genom utbildning beskrev 
operationssjuksköterskorna är egenstyrd schemalagd kompetensutveckling med inriktning 
mot trauma. Att utifrån individuella behov genomgå utbildning för att minska 
kunskapsluckor i traumavårdandet ”om jag har fått det inlagt i mitt schema, då är det ju 
medräknat på ett annat sätt och då kanske jag får det som kanske just jag behöver, för vi är 
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ju så olika i vad vi behöver”. Det gavs förslag på olika universitetskurser och olika former 
av egeninlärning av metoder och rutiner kopplade till trauman. Alla 
operationssjuksköterskorna påtalade vinsten av att gå olika former av utbildningar, kurser 
och få tid för egeninlärning för kompetenshöjning som en förutsättning för att höja kvaliteten 
på traumavårdandet. Operationssjuksköterskorna lyfte även behovet av utbildning från 
kliniskt verksamma från andra delar av traumavårdkedjan, för att öka 
operationssjuksköterkans kunskaper om olika vårdåtgärders orsaker och verkan samt hur det 
påverkar vårdandet inne på operationssalen.  
Operationssjuksköterskorna uppger att brister i externa och interna utbildningsmöjligheter, 
genomgångar och egeninlärning för kunskapsinhämtning beror på tids- och personalbrist. 
Flera påtalar vikten av egeninlärning och att ta eget ansvar för att vara uppdaterad på rutiner 
och senaste forskningsrönen men att det inte hinns med inom arbetstiden vilket leder till att 
det inte blir av. Ett stort intresse och öppenhet för kunskapsinhämtning finns hos 
operationssjuksköterskorna för att förbättra vårdkvalitet och patientsäkerhet.     En del i de 
interna utbildningsinsatser som genomförs är teamträningar ”just att man får känna på 
sakerna // att man får verkligen öva ett riktigt scenarie, det ger mig mycket // man får liksom 
tänka att de här är en patient och hur löser vi detta”. Dessa anges av 
operationssjuksköterskorna vara en betydande lärande resurs då trauman inte händer så ofta. 
Patienten är ofta svårt skadad och har stort vårdbehov som kräver många snabba samtida 
insatser av olika specialiteter.  Teamträning som förordas är simuleringsträning, där hela 
teamet tränar olika traumafall med avancerad teknisk utrustning för att få en så 
verklighetstrogen övning som möjligt. De påtalar att dessa träningar bör ske i verklig miljö, 
på operationssal, och att materiel, instrument och teknisk apparatur används.  Att kunna träna 
vårdande i stressiga situationer, tillsammans med teamet, när mycket ska ske på kort tid 
beskrivs som värdefullt, då det leder till kunskap om vad de andra gör och en 
prioriteringsordning tydliggörs vilket ger trygghet och säkerhet i vårdandet ”vi hade allt… 
från hur man rör sig i salen till vem som gör vad så att man inte gör dubbla grejer att man 
får lite flöde”. Denna form av hands-on träning är ett lärande för operationssjuksköterskorna 
som ger kunskaper som tas med in i verklig vårdhändelse, de upplever sig stärkta och det 
ger växt i yrkesutövningen. Vissa av operationssjuksköterskorna påtalade att det ibland kan 
vara viktigare att träna rutiner runt omkring än själva traumat. Exempel på detta är träning 
på teknisk apparatur som hela tiden utvecklas och ger förändrat handhavande och ändrade 
rutiner i vårdandet. 
En utbildningsinsats som operationssjuksköterskorna beskriver är vikten av handledning i 
vårdandet. Det kan bland annat innebära kollegial handledning som stöd i 
vårdandesituationen. Eftersom denna form av vårdande inte sker frekvent är handledning en 
förutsättning för att vårdnadet ska upplevas hanterbart. Att rådfråga och reflektera 
tillsammans med annan operationssjuksköterska, eller andra kollegor i teamet, ger stöd till 
att utföra förberedelser och vårdande av patient. Operationssjuksköterskorna beskriver att de 
handleder varandra i situationen genom att utbyta erfarenheter om förberedelser och 
specifika vårdåtgärder. Stresspåslag beskrivs alltid uppkomma vid vårdandet vilket kan 
påverka handlingsberedskap negativt, men att genom stöd och handledning av varandra kan 
detta förhindras. Operationssjuksköterskorna upplever sig ensamma i sin roll på 
operationssalen och anger då att kollegialt stöd är av stor vikt för att utföra vårdandet. Efter 
vårdhändelse är kollegial handledning ett utvecklingsstöd för operationssjuksköterskorna för 
bearbetning av upplevelser, utbyte av erfarenheter och göranden för kunskapsutveckling till 
nästa vårdtillfälle. De intervjuade poängterar även vikten av kollegial handledning för ny 
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personal i form av strukturerad bredvid gång. En genomtänkt handledning där hen visas och 
får genomgångar av rutiner och vårdande åtgärder. Då traumavårdtillfällen inte går att 
planera och händer sällan får effekten att det är svårt att planera och genomföra bredvid gång 
i samband med verklig händelse. Här är operationssjuksköterskorna tydliga med att det är 
av vikt att den nya operationssjuksköterskan får möjlighet att vara med som extra personal i 
traumavården och inte vara ansvarig operationssjuksköterskan. De intervjuade anger att brist 
på kollegial handledning och bredvid gång ger flykt från enheten. Det anges att då den 
snabba tekniska utvecklingen och mängden av tekniska hjälpmedel i samband med 
vårdandet blir ett hinder för att vårda. Operationssjuksköterskorna uppger att det förändras 
så snabbt och mycket nya hjälpmedel kommer vilket resulterar i att de inte hinner med att 
lära sig tekniken från grunden. Detta drabbar nya operationssjuksköterskor i samband med 
bredvid gång men även erfarna beskriver problematiken.  

Andra utbildningsinsatser som uppges är olika former av falldiskussioner av 
traumahändelser som ger lärande och kunskap för operationssjuksköterskorna för vårdandet. 
Att samtala om och diskutera olika fall och det utförda vårdandet, och lyfta vad som gjordes 
bra och vad som kunde göras bättre eller annorlunda ger operationssköterskorna utveckling 
och kunskaper. Detta används sedan av operationssjuksköterskan i vårdandet av kommande 
patienter med trauma nivå-1.  Annat stöd som används av operationssjuksköterskorna kan 
vara egna anteckningsböcker om rutiner och kom-ihåg anteckningar vilket ger lärande i 
traumasituationen, dessa används för att snabbt uppdatera sig på åtgärder och handlingar 
som ska utföras. Dessa anteckningar används som kunskapsinhämtning för att hålla sig 
uppdaterade mellan vårdhändelser då det kan dröja länge mellan traumavårdande. 
Fotografier på uppdukning av instrument, placering av teknisk apparatur anges av 
operationssjuksköterskorna också vara till stöd för och möjliggör känsla av trygghet i 
vårdandet. Hospitering på andra enheter lyfts som en möjlighet till lärande för 
operationssjuksköterskan. De beskriver att utbyte av erfarenheter och kunskaper från andra 
enheters arbetssätt ger dem möjlighet att vidareutveckla sig och sitt vårdande, för att 
därigenom genomföra förbättringar på den egna enheten. Ett stort hinder för detta anges vara 
tids- och bemanningsbrister.        

Organisatoriska resurser 

Operationssjuksköterskorna berättar att olika former av organisatoriska resurser är 
förutsättningar för vårdandet. Dessa är strukturer i organisationen och chefskap. 

Operationssjuksköterskorna anger vårdandet som icke frekvent vilket kräver att strukturer 
i organisationen så som rutiner, flödesscheman och vårdkedjan är extra tydliga och 
inarbetade. De påtalar att vårdandet bör vara strukturerat med ett tydligt ledarskap som anger 
en prioriteringsordning eftersom olika former av ordinationer om åtgärder, som snabbt ska 
utföras av teamet, kan uttalas ostrukturerat ” det kan ju flyga ordinationer men det har blivit 
mycket bättre… man kolla av att det här ska göras nu här i början”. De menar att ledaren 
kan med hjälp av struktur prioritera och styra vårdande åtgärder så att teamets arbete får ett 
flöde och tydlighet så att inget missas.   

Standardisering av rutiner och vårdåtgärder anses vara delar i vårdandet, och 
operationssjuksköterskorna påtalar att arbetsbeskrivningar innehållande vilka vårdåtgärder 
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som ska utföras, och av vem, ger möjlighet till ett mer säkert och effektivt vårdande ”alla 
vet mer vad exakt vad man ska göra, positionering, vilka lyfter över patienten, hur står man 
när man sätter nålar”.  Att ha tillgång till, i förväg, iordningställt materiel anges som 
ytterligare förutsättningar för att vårdandet ska ske snabbt och effektiv. Det kan vara 
färdigställda vagnar med materiel alternativt färdigställd traumasal. De poängterar att det är 
av vikt att strukturen är känd av alla inom enheten för att vårdandet ska bli så optimalt som 
möjligt. Operationssjuksköterskans roll i teamet beskrivs vara något otydlig, till viss del för 
operationssjuksköterskan själv men framförallt för övriga teammedlemar. Detta blir ett 
hinder i vårdandet då operationssjuksköterskan ibland har svårt att komma fram för att utföra 
vårdåtgärder i samarbete med andra yrkesprofessioner som är del i vårdandet. Detta önskas 
struktureras upp för förtydligande.     

Operationssjuksköterskorna påtalar att trauma skapar nyfikenhet bland personal från olika 
enheter på sjukhusen, många vill vara delaktiga och vara närvarande i vårdandet. Det kan 
skapa möjligheter i vårdandet då många händer finns tillgängliga för att få hjälp av att utföra 
vårdåtgärder, men de anser att det ofta leder till att vårdandet får en mer kaosliknande 
karaktär och på så sätt blir ett hinder. Operationssjuksköterskorna beskriver att det innebär 
minskad framkomlighet och förhindrar pre- och intraoperativa förberedelser och åtgärder 
vilket de ser leda till minskade förutsättningar för säker vård. De poängterar att en rutin som 
anger vilka som ska utföra vårdandet ger struktur och tydlighet.  

Bristande följsamhet av utarbetade strukturer är ett hinder för vårdande. Vissa av 
operationssjuksköterskorna beskriver att det ibland glöms bort att kontakta 
operationsavdelningen när en patient med trauma nivå-1 ankommit sjukhuset och är i behov 
av operativa åtgärder. Detta kan leda till att patienten och traumateamet kan komma till 
operationsavdelningen utan att någon av operationssjuksköterskorna vet om det. Denna 
bristande informationsöverföring till operationssjuksköterskorna beskrivs få konsekvenser i 
form av att tid för förberedelser blir minimal och det operativa vårdandet riskerar fördröjas.  
Operationssjuksköterskorna anger att när de är delaktiga tidigt i vårdkedjan, när patienten 
ankommer till akutmottagningen, är en förutsättning för vårdandet. En överblick av 
skadeläget hos patienten fås och tillsammans med läkaren kan en första bedömning av 
skadorna göras samt om operativa åtgärder ska utföras.  Operationssjuksköterskan har då 
möjlighet att informera operationsavdelningen så att förberedelser av operationsal, materiel 
och teknisk apparatur kan göras.  

Operationssjuksköterskorna anger att bristande strukturer för planerad och schemalagd 
kompetenstutveckling är hinder för att olika former av utbildningsinsatser kan utföras för att 
höja kvaliteten på traumavårdandet. De anser även att denna brist leder till hinder för att 
möta individuella kompetenshöjningsbehov så att operationssjuksköterskorna kan få en 
bredare kompetens att vårda patienterna. 

Brist på tydligt chefskap framkommer i analysen vara ett hinder för 
operationssjuksköterskornas vårdande. När ansvaret för informationsspridning, 
uppföljningar och beslutsfattande inte följs får det konsekvenser i vårdandet av patient. Det 
berättas att detta leder till att operationssjuksköterkorna inte alltid får en samsyn i rutiner 
och de får olika förutsättningar att vårda. Operationssjuksköterskorna saknar tydlighet i vilka 
kunskapskrav som är uppsatta för vårdandet och de anger chefen som ansvarig för att sätta 
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mål för vårdkvalitet, vilka kompetenskrav som ska gälla och vad som är god traumavård.  
Chefen anses ska sätta riktning för kompetenshöjning och vilka möjligheter som finns för 
att nå kompetenskrav. Oklarhet i målsättningar och kompetenskrav upplevs av 
operationssköterskorna som hinder för att känna tillfredsställelse i vårdandet, att veta vad 
som är kvalitet i vårdandet. Att chefen är engagerad i enhetens traumavård och dess 
utveckling beskrivs vara en förutsättning för vårdandets kvalitet och genomförande.   

Chefen ansvarar för personalplanering, detta anger operationssjuksköterskorna påverka 
deras arbete i samband med trauma, de uttryckte att behovsanpassad personalbemanning är 
en möjlighet för att snabbt lösa ett högt vårdbehov vid en traumahändelse. Att en chef 
omfördelar personalen för att strukturera upp möjligheterna att vårda för snabba insatser och 
med hög kvalitet. En stor problematik som beskrivs av operationssjuksköterskorna är bristen 
på personal och då framförallt brist på operationssjuksköterskor. Chefens ansvar för 
rekrytering för tillräcklig bemanning är av vikt för att kunna utföra ett optimalt vårdande. 
Att vara kort om personal är ett hinder för operationssjuksköterskorna att utföra ett gott 
vårdande ”det brukar jag säga att efter vart och vart annat trauma jävla tur vi har… 
kompetensen, vi har lyckats hålla varandras rygg men det är en väldigt skör tråd ibland”.  

Operationssjuksköterskorna påtalar chefens ansvar för att planera för ny personal så att 
individuella behov möts och att en inte för snabb ingång till eget ansvar i traumavårdandet 
sker så att otrygghet och osäkerhet i vårdandet uppkommer. Det kan leda till flykt, något 
som operationssjuksköterskorna beskriver skett flertalet gånger.  Tillräcklig bemanning för 
att optimera det goda vårdandet är en del i chefskapet enligt operationssjuksköterskorna. De 
påtalar att bemanningsbrist ger en känsla av otillräcklighet och leder till risk för att vårdandet 
blir av sämre kvalitet. Bemanningsbristen upplevs även vara en påfrestning och ge stress för 
operationssjuksköterskan i yrkesutövningen då trauma kommer oplanerat och skall vårdas i 
en ansträngd arbetsvardag under ordinarie planerade operationsprogram. De påtalar vikten 
av att chefen planerar för att resurspersonal ska finnas för att hantera oplanerade patientfall 
för att skapa flexibilitet i bemanningsplaneringen. Operationssjuksköterskorna belyser att en 
bemanningsmix av erfaren och ny personal är av vikt, de påtalar chefens ansvar att vara 
särskild vaksam och aktsam om de erfarna så att ansvarsbördan inte blir för tung ”det kan ju 
också vara åt andra hållet att den som är väldigt van känner sig väldigt ensam som van … 
de som är erfarna kan också känna att de drar ett för stort lass om de är själva”. Bristen på 
bemanning tillsammans med politiska beslut om produktionsmål nämns som hinder för 
utbildningar och kompetensutveckling för operationssjuksköterskorna. Att vara på en stor 
enhet med tillhörande stor personalgrupp gör att utbildnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser tar lång tid att genomföra innan alla genomgått utbildningen, 
detta anser operationssköterskorna vara ett hinder för att utveckla traumavårdandet.  

Resultatsammanfattning 

I resultatet belyses att förutsättningar för att vårda patient, med trauma nivå-1, ligger på 
individ- och organisations nivå. Att vårda patienten påverkar operationssjuksköterskan och 
kan ge upphov till stress. Operationssjuksköterskorna anger att fokus på arbetsuppgifterna 
är stor och framlägger att fungerande teamarbete samt förtrogenhet i yrkesrollen är viktiga 
förutsättningar. Olika former av lärande resurser i form av faktakunskap och 
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utbildningsinsatser som t.ex. teamträningar framkommer som förutsättningar, likaså 
erfarenhet och struktur. Chefskapets ansvar är förutsättning för vårdandet i form av 
bemanning och kompetenutvecklings möjligheter. Teamträning med simulering beskrivs 
som viktiga delar för kompetens- och vårdkvalitetshöjning och en förutsättning för att ge en 
säker vård. Patient med trauma nivå-1 möts sällan av operationssjuksköterskorna som ser 
denna form av lärande ge ökad chans till trygghet till verkliga vårdhändelser. Olika former 
av stöd framkom vara förutsättningar t.ex. i form av kollegial handledning. 
Operationssjuksköterskorna upplever sin roll och plats i teamet något oklar vilket får 
negativa konsekvenser för både patient och operationssjuksköterskan.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa operationssjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
patienter med trauma nivå-1 på operationssal med fokus på förutsättningar. För att 
erfarenheter skulle fångas användes kvalitativ forskningsintervju enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) som datainsamlingsmetod för att skapa möjlighet till berättelser från 
informanterna.  Materialet från intervjuerna analyserades sedan genom kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004). Denna 
analysmetod ger möjlighet att ta fram variationer från intervjumaterial. Inklusionskriterier 
var operationssjuksköterskor med minst ett års erfarenhet från att vårda patienter med nivå-
1 för att fånga förutsättningar i samband med att vara ny in i traumavårdandet. Det gav även 
inkludering av operationssjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet inom traumavård vilket 
gav variation till datamaterialet. Graneheim och Lundman (2004) påtalar betydelsen att 
inkludera informanter med olika erfarenheter för att just fånga variationer. Om andra 
inklusionskriterier använts, t.ex. operationssjuksköterskor med minst tio års yrkeserfarenhet, 
skulle eventuellt resultatet blivit annorlunda.  

Det ansågs tillräckligt med tio informanter för att fånga material med innehåll för att besvara 
syftet. Detta uppnåddes då författarna uppfattade att inga stora variationer i informanternas 
berättelser uppkom efter att majoriteten av intervjuerna var genomförda. Informanterna var 
nio kvinnor och en man, fyra arbetade på RTC och sex stycken på TMS, genom att välja 
informanter från båda enheter gavs en bredd i erfarenheterna. Att välja två olika enheter gav 
möjligheter till att variationer kunde framtas och påvisas till viss del i resultatet. 
Genusperspektiv utifrån informanterna bedöms av författarna inte ha någon betydelse för 
denna studies syfte då inget jämförande mellan kvinnliga och manliga operationssköterskors 
erfarenheter skulle studeras. Författarna anser att fördelningen däremot kan påvisa den 
upplevda könsfördelningen inom operationssjuksköterskans yrkesverksamhet. 
Informanternas yrkeserfarenhet inom traumavård sträckte sig mellan två till tjugo år, vilket 
författarna anser ge en stor variation och bredd för resultatet. 

Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer att utföra en pilotintervju utfördes för att 
testa intervjuguiden, undersöka att frågorna förstås och att se om andra aspekter om ämnet 
framkommer. Pilotstudiens berättelse svarade mot syftet och bedömdes kunna tas med i 
analysen i denna studie. Intervjuguiden korrigerades med ett litet ordförtydligande i en av 
frågorna, därutöver uppfattades frågorna svara mot syftet och inga nya aspekter i ämnet 
framkom varav guiden bedömdes att kunna användas i resterande intervjuer. Genom att 
använda inspelningsmetodik med hög ljudkvalitet möjliggjordes en stor tillförlitlighet i 
transkriberingen och risk för missförstånd i vad som uttrycktes undanröjdes. De fem första 
intervjuerna gjordes tillsammans för att upparbeta en vana för intervjumetodiken, 
intervjuguiden och att aktivt lyssna. Efter varje intervju diskuterades positiva och negativa 
aspekter på intervjuförfarande för att förbättra intervjutekniken och för att få en samsyn för 
intervjuns genomförande. Intervjuerna gjordes med en på förhand bestämd uppdelning 
genom att en ledde samtalet utifrån intervjuguiden medan den andra lyssnade och förde 
anteckningar. Den lyssnande personen gavs tillfälle att fråga om förtydliganden i slutet av 



23 
 
 

intervjun eller följa upp innehåll från berättelserna som inte fångats upp av den ledande 
författaren. Detta resulterade i en tydlighet under intervjuerna för både informanten och 
författarna. De resterande fem intervjuerna fördelades mellan författarna och utfördes 
enskilt. Ovana att utföra forskningsintervjuer kan påverka informanternas berättelser (Kvale 
& Brinkmann, 2014) och då båda författarna är ovana att genomföra intervjuer är detta en 
begränsning för studiens trovärdighet. Att de första fem intervjuerna gjordes gemensamt och 
de resterande fem enskilt bedöms inte påverkat innehållet i informanternas berättelser, en 
styrka i att försäkra detta var att alla enskilda intervjuer genomlyssnades och genomlästes av 
båda författarna. Intervjuerna utfördes i enskilt rum på informanternas arbetsplats, delvis ur 
bekvämlighetsynpunkt då intervjuerna ägde rum på informanternas arbetstid och ansågs öka 
chanserna att intervjuerna kunde genomföras. Men framförallt var det en igenkännande miljö 
vilket kunde bidra till att informanterna kände trygghet och gav mer innehållsrika berättelser. 
Intervjuerna inleddes med ett kort samtal och presentationer av varandra för att skapa en 
relation till informanten och skapa en välkomnande och trygg miljö.    

När intervjuer överförs till text i samband med transkriberingen sker en förändring vilket gör 
att underliggande budskap kan gå förlorat (Kvale & Brinkmann, 2014). Av denna anledning 
transkriberades alla former av läten, utöver ord, som yttrade under intervjun för att fånga 
meningar i det sagda vilket kan ha betydelse i analysen. En av författarna transkriberade sex 
intervjuer och den andra fyra, transkribering fördelades utifrån att det är ett prövande och 
tidskrävande arbetsmoment med stöd från Kvale och Brinkmann (2014).  Fördelningen 
baserades på att den ena författaren hade mer vana att transkribera och mer tid till förfogande. 
Semistrukturerade frågor användes, med inspiration från Kvale och Brinkmann (2014), vars 
ordningsföljd kunde anpassas utifrån informantens berättelse utan att riskera att syftet 
förlorades. Detta gav möjlighet för informanterna att berätta fritt utan att styras av 
detaljerade frågor. Tillfällen av tystnad användes av författarna för att låta informanten tänka 
och själv fortsätta berättelsen. Detta arbetssätt var utmanande för författarna då viljan att 
fråga mer eller gå vidare med nästa fråga lätt tog överhanden. Att ställa följdfrågor utifrån 
berättelsen med uppmuntran att vidareutveckla det sagda ordet kan ge ett rikare datamaterial 
(Kvale & Brinkmann, 2014), korta följdfrågor förbereddes i intervjuguiden vilka nyttjades i 
intervjuerna och bedömdes ge mer fullödig berättelse. Dessa bearbetades för att inte vara 
ledande och påverka informantens berättelse. 

För att stärka tillförlitligheten arbetade författarna med ett öppet förhållningssätt i relation 
till varandra och en kontinuerlig dialog fördes under hela analysarbetet enligt Graneheim 
och Lundman (2004). För att stärka tillförlitligheten genomlyssnades alla intervjuer och alla 
transkriberade intervjuerna lästes upprepade gånger för att få en känsla av helhet. För att 
stärka tillförlitligheten arbetade författarna med en öppen hållning för datamateriales likheter 
och skillnader så som Graneheim och Lundman (2004) rekommenderar. Tydliga 
meningsenheter med innehåll som svarar mot syftet framkom. Informanterna svar innehöll 
även material som inte svarade mot syftet, detta innehåll togs inte med då Graneheim och 
Lundman (2004) menar att borttagande av irrelevant datamaterial ökar trovärdigheten. För 
att inte missa relevant material gjordes kontrollgenomläsning av hela intervjuerna efter att 
meningsenheter plockats ut. För att tyglad hållning (Dahlberg & Dahlberg, 2019) skulle 
hållas och att inte förstå för snabbt utifrån förförståelse diskuterade författarna utifrån frågan 
vad är det vi inte vet? i materialet för att inte sålla bort relevant innehåll. 
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Den fortsatta kodning och kategorisering gjordes enskilt för att därefter genensamt diskutera, 
i de fall där författarna kodat och kategoriserat lika diskuterades likhet med tyglad hållning 
för att försäkra om att förståelsen inte kommit för snabbt. Olikheter diskuterades också med 
tyglad hållning och en samsyn arbetades fram. Detta arbetssätt anses av författarna ge en 
hög tillförlitlighet i analysarbetet. Överförbarhet finns för denna studie då metoden med 
kvalitativ innehållsanaslys kan överföras till studier på andra grupper och i andra 
sammanhang, Graneheim och Lundman (2004) påtalar att tillförlitlighet och överförbarhet 
är delar som påvisar trovärdighet. För att ytterligare påvisa tillförlitlighet och överförbarhet 
har resultatet förstärkts med citat från informanterna. Resultatet av denna studie bedöms av 
författarna vara överförbar till liknade kontext. Dahlberg och Dahlberg (2019) argumenterar 
att författare som utför forskning med t.ex. kvalitativ innehållsanalys bör vara tydliga med 
hur de förstår och använder förståelsen. Detta diskuterades mellan författarna men upplevdes 
svårt att förmedla i skriven text. Det gör att trovärdigheten i denna studie blir lägre. Dahlberg 
och Dahlberg (2019) menar vidare att begrepp som mening, tolkning och vilken filosofisk 
eller annan teoretisk referensram som utgås ifrån ska tydliggöras. I denna studie har detta 
förmedlats vilket höjer kvaliteten något. Dahlberg och Dahlberg (2019) påtalar att mening 
tenderar att slinka igenom när avsikten är innehåll vilket ledet till att studenter eller forskare 
bör förklara skillnaden mellan mening och innehåll. Kritisk till denna studie kan ges då 
författarna upplevde otillräcklighet i förmåga att greppa denna skillnad. Men då latent nivå 
lyfts fram i resultatet har författarna fångat viss mening utifrån hur Graneheim och Lundman 
(2004) och Graneheim et al. (2017) beskriver att den latenta nivån handlar om att finna 
mening.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar ett rikt innehåll gällande operationssjuksköterskors erfarenheter av 
förutsättningar av att vårda patient med trauma nivå-1. I följande diskussion kommer ett 
urval av resultatet lyftas och diskuteras.  

Operationssjuksköterskorna framhåller att fungerande teamarbete som en förutsättning för 
vårdandet. De anger att det fungerade teamarbetet leder till möjlighet att utföra en säker vård 
och en reducerad risk för att vårdskada uppkommer, även reduceras risk för fördröjd vård 
sker. Liknande resultat påvisas av Sandelin et al. (2018) som i sin studie påvisar att 
professionellt temarbete förbättrar patientsäkerheten. Svensk sjuksköterskeförening et al. 
(2016) hävdar att teamarbete är en viktig del för att säker vård ska kunna utföras. 
Operationssjuksköterskorna eftersträvar att få vara med från det att patienten ankommer till 
akutmottagningen till den operativa vården som utförs på operationssalen då de anger vinster 
för vårdandet både för patienten men också för dem själva. Operationssjuksköterskorna 
påtalar ett antal konsekvenser om och när teamarbetet inte fungerar, det kan vara fördröjning 
av vårdandet, upplevelser av stress och otrygghet. Karolinska Sjukhuset (2013) i Stockholm 
är ett sjukhus där operationssjuksköterskan alltid är med i teamet som tar emot patienten vid 
ankomst till sjukhus. Detta arbetssätt har visat sig ha vinster för patienten i form av minskad 
tid till behandling och förbättrade upplevelser för operationssjuksköterskorna i vårdandet.  

Av resultatet framkommer att operationssjuksköterskorna anger att det förekommer en brist 
på förståelse och respekt för operationssjuksköterskans roll. Detta ger känsla av brist på 
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tillhörighet vilket beskrivs påverka vårdandet. Att platsen i teamet inte är tydlig leder till att 
operationssjuksköterskorna inte kommer fram och det hindrar yrkesutövning samt att teamet 
ska fungera optimalt. Bradley et al. (2018); Cruz et al. (2019); Eriksson (2019) och Teil 
Groenstege-Kreb et al. (2014) påvisar i sina studier att när operationssjuksköterskan har en 
tydlig del i teamet förbättras vårdandet. Weller et al. (2016) presenterar olika hinder för 
fungerade teamet, så som ointresserade kollegor, begränsad teamorientering på arbetsplatsen 
och hierarkier. Dessa hinder har operationssjuksköterskorna i denna studie tillviss del angett 
som orsaker till det icke fungerande teamet. En ytterligare orsak de påtalar är andra 
professioners vilja att utföra olika former av insatser och vårdhandlingar för patienten utifrån 
sin yrkesprofession.        

I resultatet påvisas att operationssjuksköterskorna skärmar av sig och fokuserar på 
arbetsuppgiften som ska utföras. Det innebär att relationen till personen hålls på avstånd och 
till viss del ses inte människan. Att avskärma sig tolkas vara en strategi för 
operationssjuksköterskan att hantera sig själv i relation till vad de möter, får se och vilka 
vårdåtgärder som ska utföras. Det hindrar förmåga att se personen bakom vårdbehovet. 
Personcentrerat förhållningssätt innebär respekt för patientens värdighet, att hens kropp ses 
som vacker och okränkbar (Ekman et al., 2014). Ekman et al. (2011) påtalar vikten av 
förändring från att se sjukdomen före personen. Viss förståelse och förklaring till 
operationssjuksköterskornas sätt att handla ligger i kontexten traumavård. Att leverera 
högkvalitativ vård i samband med att människans liv är i fara innebär att ett stort antal 
avancerade vårdåtgärder måste utföras för att den fysiska kroppen ska överleva.  
Operationssjuksköterskorna upplever stress i vårdsituationen, vilket bekräftas av Michel 
(2018). Då denna form av vårdande inte är vanlig leder det till otrygghet och osäkerhet i 
yrkesutövningen. Samtidigt anger operationssjuksköterskorna vikten av att se 
vårdandesituationen som den är, skadeläget kan vara allvarligt men inte livshotande. I den 
personcentrerade vården ska vårdprofessionerna fråga patienten vad den vill och har för 
önskningar och lyssna på svaret (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2019). Oavsett 
patientens status kan patientberättelsen tas tillvara, patientens icke-verbala kommunikation 
tillvaratas. Vårdande samtal (Dahlberg & Segesten, 2010) skulle kunna anpassas till denna 
form av vårdande, det kan t.ex. vara hur patienten fysiskt berörs och bemöts. Vikten av ett 
etiskt patientperspektiv blir tydligt eftersom patienten inte kan ansvara för sig själv i 
traumasituationen, att göra gott blir målet för vårdandet. Lindwall och von Post (2005) anger 
att operationssjuksköterskan befinner sig i den perioperativa praxisen genom vårda och att 
göra gott för patienten.  

I resultatet identifieras att olika former av lärande resurser och stöd leder till hanterbarhet 
och begriplighet för operationssjuksköterskorna i vårdsituationen. Dessa är även till hjälp 
för att hantera kompetensbristområden. De ger möjlighet till flexibelt tänkande för att möta 
situationer som de inte är vana vid och de skapar trygghet. De ger 
operationssjuksköterskorna en känsla av sammanhang i yrkesutövningen som kan kopplas 
till Antonovskys (1991) salutogena teori. Resultatet visar att operationssjuksköterskorna ser 
stödet av kollegial handledning som en förutsättning för vårdandet. Enligt Jonsson et al. 
(2014) är medarbetare signifikanta för att utveckla professionella färdigheter.  
Operationssjuksköterskorna anger att de finner stöd i varandra för den praktiska 
yrkesutövningen, ett resultat som även påvisas av Sandelin et al. (2018). 
Operationssjuksköterskorna beskriver den kollegiala handledningen som en hjälp för att veta 
hur vårdandet ska utföras. Att dela erfarenheter och lära av varandra ger kunskaper och 
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trygghet för att hantera ett stressfyllt vårdande som inte sker ofta, vilket även bekräftas i 
Sandelin et al. (2018) studie.  

Att få teamträna med hjälp av simulering påtalades starkt av operationssjuksköterskorna som 
en lärande resurs, vilket Hansen et al. (2007) och Teil Groenstege-Kreb et al. (2014) även 
påtalar. Operationssjuksköterskorna anger att då förekomsten av trauma är låg och att den 
individuella operationssjuksköterskans sannolikhet att vårda denna patientgrupp anses som 
liten framkom vikten av utbildning och träning för att hantera och förstå vårdandet, vilket 
det hittas stöd i WHOs (2004) riktlinjer. Weller et al. (2016) framlägger i sin studie att 
teamträning ger säkrare operativa vårdåtgärder. De påvisar att samarbete, kommunikation 
och teamets kultur förbättras. Bradley et al. (2018) anger att lärande i så realistiska miljöer 
som möjligt ger störst effekt på lärandet. De presenterar även förbättringar i teamarbete och 
förändrade uppfattningar om teamarbete. Vidare visar samma studie att simuleringsträning 
ger ökade medicinska kunskaper, kunskaper i icke-tekniska färdigheter och ökad 
patientsäkerhet. Kunskaper om organisatoriska aspekter, så som fastslagna rutiner, 
utvecklades och förbättrades. Operationssjuksköterkorna som studerats i denna studie 
påtalar att liknade positiva effekter av att simuleringsträna fås. Kunskapshöjning och 
förbättrat i vårdande anges vara framträdande, det beskrivs även ge en växt i professionen. 
Vikten av att träna i operationssal med de instrument och materiel som används i verklig 
händelse är positivt och ger ökad trygghet och en igenkänningsfaktor till verklig 
vårdandesituation. Enligt kärnkompetensen teamarbete (Svensk Sjuksköterskeförening & 
Svenska Läkaresällskapet, 2017) ger teamträning ett lärande och utvecklar en 
identitetskänsla och en kollektiv kunskapsbas. Kravet på ledarskap anges vara stort i 
teamarbetet och att fastställda kommunikations- och handlingsmönster ska nyttjas för att 
försäkra patientsäkerhet. Kärnkompetensen anger även att endast de personer som behövs 
ska vara närvarande i vårdandet och att det är ledarskapets ansvar att styra detta. Liknade 
problematik påtalas av operationssjuksköterskorna i denna studie och beskriver effekter av 
när nyfikenhet och vilja att lära ger ansamling av olika yrkeskategorier på operationssalen. 
Siu et al. (2014) framlägger i sin studie korrelationen mellan dåligt ledarskap och intra-
operativa incidenter, operationssjuksköterskorna anger svårigheter att utföra sin 
arbetauppgifter och att de inte kommer fram vilket fördröjer vårdandet och ger ökade risker 
för vårdskada.  

Operationssjuksköterskorna anger även att lärande sker utifrån erfarenhet, varje 
traumatillfälle ger en kunskapsinhämtning som bearbetas och tas med till nästa vårdtillfälle, 
detta kan kopplas till det som Jonsson et al. (2014) anger som klinisk kompetens. Förmågan 
att förstå vad som måste göras, varför och på vilket sätt är ingående delar. Utvecklande av 
klinisk kompetens kräver integrering av teoretisk och praktisk kunskap, förmåga till 
problemlösning och att kritiskt granska. De poängterar att detta är en process som fortgår 
hela arbetslivet och benämner detta som ett arbetsintegrerat lärande. Syfte är att integrera 
vetenskaplig kunskap med praktisk kunskap för att utveckla metakognitiva förmågor och 
praxis. Operationssjuksköterskorna anger att det dagliga arbetet och möten med patienter på 
operationssal ger dem kunskaper, trygghet och vana som används som grund i 
traumavårdandet. Billett (2016) anger att lärande sker i vardagliga aktiviteter och göranden. 
Det vardagliga lärandet ger kunskaper för ett effektivt vårdarbete men beskrivs ha 
begränsningar och risker för att rådande evidens och riktlinjer inte inhämtas. Han menar att 
klinisk kunskap är en produkt av historian, kulturen och situationsanpassade förutsättningar 
och måste granskas och bearbetas för att säkerställa korrekthet. Operationssjuksköterskorna 
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anger olika former av lärande som tillägg för det vardagliga lärandet för att de senaste 
kunskaperna om traumavård ska fås, men att flertalet hinder finns. För 
operationssjuksköterskorna är vardagligt lärande en nödvändighet dels pga. 
bemanningsbrist, och olika svårigheter att gå utbilning samt att trauman är sällan händelser. 

Bemanningsbrist och chefens ansvar i förhållande till detta presenteras i resultatet. 
Operationssjuksköterskorna beskriver hur bemanningsbristen påverkar i traumavårdandet i 
form av ökad stress och ökad belastning på den enskilda operationssjuksköterskan. Dessa 
upplevelser verifieras i forskning av Eskola et al. (2016) och Sandelin et al. (2018) påtalar 
betydelsen av chefens ansvar för patientsäkerheten i det intraoperativa vårdandet. 
Operationssjuksköterkorna anger att det är chefens ansvar att tillräckligt med personal finns 
och att chefen ska vara observant på att van personal inte får för tungt ansvar i 
traumavårdandet. De uppmärksammar den ökade börda det kan vara och det extra arbete det 
innebär att handleda ovana operationssjuksköterskor. Operationssjuksköterskorna lyfter 
delar i ett hälsofrämjande ledarskap så som det framställs av Dellve och Eriksson (2016) . 
Att utveckla hälsosamma och hållbara arbetsförhållanden är en del i chefs- och ledarskapet. 
De understryker vikten av att kraven och tillgängliga resurser i arbetet ska vara i balans, för 
att hälsa och motivation ska möjliggöras. 

Resultatet visar att information är av stor betydelse för operationssjuksköterskans 
förutsättningar för traumavårdandet. Sandelin et al. (2018) och Svensk 
sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2017) anger att brister i 
kommunikationen förhindrar säker vård. Sandelin et al. (2018) lyfter teamets perioperativa 
dialog är avgörande för att nå konsensus i det intraoperativa vårdandet. Det samma anges av 
operationssjuksköterkorna som beskriver att bristen på information leder till svårigheter att 
utföra de vårdåtgärder som patienten är i behov av. Risken att vårdskador uppkommer är en 
rädsla hos operationssjuksköterskorna. Cruz et al. (2019) och Sandelin et al. (2018) påvisar 
att en god preoperativ kommunikation bidrar till en förbättrad vårdkvalitet och förbättrat 
utfall för patienten. De anger att den största barriären för preoperativ kommunikation i 
teamet är bristen på standardiserade metoder för kommunikation, brist på tid att 
kommunicera och brist på ledarskap i teamet. De intervjuade operationssjuksköterkorna, i 
denna studie, ger liknade svar i hur brist på kommunikation påverkar vårdandet de utför. 
Bradley et al. (2018) påvisar att förbättrad kommunikation uppkommer genom 
teamträningar med hjälp av simulering, vilket även operationssjuksköterskorna här uppgav.  

Konklusion och Kliniska implikationer 

Denna studie har bidragit med kunskaper om förutsättningar att vårda patient med trauma 
nivå-1 utifrån erfarenheter berättade av operationssjuksköterskor. Av resultatet framkommer 
att genom operationssjuksköterskans delaktighet i vårdande och trygghet i professionen ger 
vinster för patienten och operationssjuksköterskans yrkesutövning. Detta ökar möjligheterna 
till en säker vård.  Då trauma nivå-1 är sällan händelser uppbringas ingen vana i vårdandet 
som kan ge känsla av trygghet och säkerhet för operationssjuksköterskorna. Därav är 
teamträning med simulering en betydande förutsättning för lärandet hos 
operationssjuksköterskorna. Faktakunskaper, erfarenhet och utbildning är framstående delar 
som operationssjuksköterkorna anger som förutsättningar för vårdandet. Denna kunskap kan 
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användas i vårdorganisationer för kompetens- och verksamhetsutveckling. Utmaningar för 
operationssjuksköterkorna är den stressfyllda situationen genom att patienten är i ett stort, 
ofta livräddande, vårdbehov. Skadeläget kan vara obehagligt och skrämmande att bevittna. 
Detta, visar resultatet, kan leda till att operationssjuksköterskan måste fokusera på de 
åtgärder de ska utföra då situationen kräver många och snabba insatser. Fokuseringen gör 
också att psykisk påverkan av situationen kan kontrolleras för att inte hindra vårdandet. Detta 
leder till risker att människan i patienten inte synliggörs och att omvårdnadsteoretiska 
utgångspunkter får tillfälligt läggas åt sidan till förmån för att rädda liv. Men det påvisar 
också att människan i operationssjuksköterskan ska kunna hantera sin situation. Kunskapen 
om hur traumasituationer kan påverka operationssjuksköterskan och vårdandet ger möjlighet 
för ledarskap inom vårdorgansationen att skapa förbättrade rutiner för, och omsorg om, 
operationssjuksköterskornas arbetssituation samt hitta riktning i en hälsofrämjande 
yrkesutövning. Resultatet kan användas som underlag i förbättringsarbete för att öka 
förståelsen för operationssjuksköterskans roll, förtydliga kompetenskrav och 
teamutveckling. Ytterligare studier som belyser operationssjuksköterskans perspektiv i 
traumavårdandet kan ge utveckling av den perioperativa vården. Fler studier skulle ge större 
underlag till vad som behöver förbättras inom operativ traumavård för 
operationssjuksköterskan för att därigenom stärka operationssjuksköterskeprofessionen. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrunds data: 

• Hur länge har du varit sjuksköterska? 
• Hur länge har du varit operationssjuksköterska? 
• Hur länge har du varit arbetat med traumaomhändertagande av patient? 

 
 
Beskriv dina erfarenheter att vårda patient med trauma nivå 1 operationssal? 

Vilka kunskaper behövs för operationssjuksköterskan att kunna vårda dessa 
patienter? 

 
Idag -  Vad är viktigt för du ska känna dig förberedd för att vårda dessa patienter? 

Kan du beskriva hur du förbereder dig mentalt? 
Vilka möjligheter och/eller resurser anser du arbetsgivaren ställer, eller bör ställa, 
till förfogande för att du ska känna dig förberedd att vårda dessa patienter?  
Saknar du något? 

 
Då - Inför att du skulle ingå i traumaomhändertagande av patient - Hur förberedde du 

dig för att vårda dessa patienter? 
Vilka möjligheter och/eller resurser gav arbetsgivaren för att du skulle kunna vårda 
dessa patienter? 
Anser du dessa tillräckliga, saknade du något? 

 
  
 
 

Stödfrågor 
Kan du utveckla det vidare? 
Kan du beskriva mer i detalj, kan du ge något konkret exempel? 
Hur menar du när du berättar detta? 
  



 

Bilaga 2 
Till enhetschefer Operationsavdelningen XXX 
 
Hej!  
Vi är två av de sjuksköterskor som genomgår uppdragsutbildning till specialistsjuksköterska 
inom operationssjukvård på Högskolan i Skövde. Under höstterminen 2019 är det planerat 
att vi ska genomföra den magisteruppsats som ingår i utbildningen. Utifrån detta planerar vi 
att göra en kvalitativ studie med syfte att beskriva vilka förutsättningar som ges och finns 
för operationssjuksköterskan för att kunna vårda en traumapatient i operationssalen. 
 
Vi vill utifrån detta göra en förfrågan till Er, som enhetschefer, om tillstånd att genomföra 
denna studie. Vi har tänkt utföra fem individuella intervjuer med operationssjuksköterskor 
under veckorna 45-46, 2019. Vi söker operationssjuksköterskor som har som arbetsuppgift 
att vara delaktiga i operationsteamet vid behandling av traumapatienter, gärna med en 
erfarenhetsspridning från att nyligen ingå i operationssjukvården med traumapatienter till de 
som arbetat många år.  
 
Intervjun beräknas ta max 1 timme och spelas in på diktafon. Vi har tidigare under våren 
tillfrågat XX, verksamhetschef för område XX på XX Sjukhus, om tillstånd för att 
genomföra denna studie och att genomföra intervjuer med operationssjuksköterskor på 
arbetstid och i samplanering med övrig operationsplanering. Hen gav positiv återkoppling 
och hänvisar till fortsatt planering med er som enhetschefer.   
 
Vi anhåller även om att få hjälp av Er att få tillgång till vilka operationssjuksköterskor som 
kan vara lämpliga att tillfråga för deltagande i studien. Undersökningspersonerna planeras 
ges information om studien och stor hänsyn kommer tas till frivillighet, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjandekrav. Deltagandet kan när som helst avbrytas utan angiven 
orsak eller med några konsekvenser.  
 
Resultatet av vår studie kommer att redovisas så att informanterna inte kan identifieras. 
Intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas på lösenordsskyddad dator. Materialet 
behandlas konfidentiellt och ingen utöver oss författare kommer ha tillgång till materialet i 
sin helhet. Handledaren från Högskolan i Skövde kan komma ta del av delar av avidentifierat 
material för medverkan i delar av analysarbetet. När studien är godkänd kommer ljudfiler 
raderas. 
 
Om ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller vår 
handledare: 
 
Med vänlig hälsning 
My Andersson                                       Annika Pettersson 
Student                                                  Student  
my.andersson@vgregion.se                     annika.m.pettersson@vgregion.se 
  
Handledare: 
Mia Berglund 
Högskolan i Skövde 



 

Bilaga 3 
 
Till deltagare i studien 
 
Operationssjuksköterskan är en del av teamet som vårdar traumapatienter nivå 1 på 
operationssal. Detta kräver kunskaper om traumaomhändertagande och hög kompetens 
gällande vårdandet. Vi är två sjuksköterskor som genomgår uppdragsutbildning till 
specialistsjuksköterska inom operationssjukvård på Högskolan i Skövde.  Till vår 
magisteruppsats planerar vi att göra en kvalitativ studie. Dess syfte är att beskriva 
operationssjuksköterskornas erfarenheter med fokus på förutsättningar att vårda 
traumapatient nivå 1 på operationssal.  
 
Genom detta informationsbrev tillfrågas Du att delta i denna studie. Vi önskar intervjua Dig 
under ca 45-60 minuter under din arbetstid. Planering och tidpunkt för intervjun görs i 
samråd med dig och bemanningsansvarig. Platsen för intervjun förmedlas i god tid före 
intervjun.  
 
Med din tillåtelse skulle vi vilja spela in intervjun på diktafon för att efteråt kunna gå igenom 
intervjun och analysera den. Inspelningen kommer att förvaras konfidentiellt och efter 
studiens slutförande kommer ljudfilerna raderas. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt 
och Du kan när helst du önskar avbryta deltagandet utan att ange någon orsak eller med 
några konsekvenser. Resultatet redovisas så att Du inte kan identifieras.  
 
Har du några frågor eller önskar mer information om studien, ring eller skriv gärna till oss 
eller vår handledare. Om du önskar delta i studien ber vi Dig att meddela din enhetschef för 
vidare planering.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
My Andersson  Annika Pettersson 
Leg. sjuksköterska  Leg. sjuksköterska 
Specialistsjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammet 
inriktning operationssjukvård inriktning operationssjukvård 
my.andersson@vgregion.se annika.m.pettersson@vgregion.se 
   Tel nr: XXXXX 
    
  

mailto:my.andersson@telia.com
mailto:annika.m.pettersson@vgregion.se


 

Bilaga 4 
 
Samtyckesblankett 
 
Jag har tagit del av informationen om studien “Förutsättningar att vårda patien med trauma 
nivå1 - operationssjuksköterskornas erfarenheter” 
 
  
 
Jag har tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag närhelst kan 
avbryta deltagandet utan att ange någon orsak.  
 

 
Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 
 
 

 
Underskrift av informant   
 
 
_____________________________   
Ort, datum     
 
 
_____________________________   
Underskrift     
 
 
_____________________________    
Telefonnummer 
 
 
_____________________________ 
Mejladress     
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