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Sammanfattning  Världshälsoorganisationens (WHO) checklista för säker 

kirurgi utvecklades för att minska risken för kirurgiska 

komplikationer och dödsfall i samband med kirurgi. 

Kommunikationen i operationssalen behöver förbättras 

mellan alla personalkategorier så att säkerhetsåtgärder 

blir konsekventa och rätt utförda. Målet med 

sjukvården är att främja en hög patientsäkerhet för att 

minimera andelen vårdrelaterade skador. Trots att 

WHO´s checklista visat positiva resultat finns 

indikationer på att följsamheten minskar samt att den 

möts av motstånd från personalen. Syftet med studien 

var att belysa operationssjuksköterskans upplevelse vid 

användningen av WHO´s checklista. Fyra 

operationssjuksköterskor intervjuades och resultaten 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Analysprocessen resulterade i tre kategorier: säkerhet i 

vårdprocessen, vidareutveckling och följsamhet. I 

resultatet framkom hur användningen av WHO´s 

checklista främjar patientens säkerhet både i det 

patientnära arbetet samt i operationssjuksköterskans 

självständiga arbete. Behovet av vidareutveckling för 

att möta verksamhetens individuella krav var en annan 

synpunkt som lyftes fram. Vikten av följsamhet 

betonades av operationssjuksköterskorna för att uppnå 

avsikten med WHO´s checklista för säker kirurgi. 

Konklusionen är att konsekvent tillämpning av WHO´s 

checklista för säker kirurgi resulterar i ökad 

patientsäkerhet. 
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Abstract  The surgical safety checklist was developed by the 

World health organization (WHO) to reduce the risk of 

surgical complications and death. The communication 

in the operating room needs to be improved between all 

categories of the staff so that the safety measures will 

be consistently and correctly performed. The target 

with hospital care is to promote a high patient safety to 

minimize the share of care related injuries. In the spite 

of WHO´s checklist has shown positive result there are 

indications that compliance decreases and it is also met 

with resistance from the hospital staff. The purpose of 

this study would like to illustrate the theater nurses 

experience about the application of WHO´s checklist. 

Four theater nurses where interviewed and the result 

was analyzed by qualitative content analysis. The 

process of the analysis resulted in three categories: 

safety of the care process, development and 

compliance. The result showed how the application of 

WHO´s checklist promotes safety for the patient in the 

close contact and in the theatre nurse independent 

occupation. The need of development to meet the 

changing surgical field was another aspect. The 

importance of compliance where described by the 

theatre nurse to achieve the best outcome of WHO´s 

checklist for safe surgery. A consistent implementation 

of WHO´s surgical safety checklist lead to increased 

patient safety. 
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Inledning 

Verksamhetsområdet kirurgi är en stor och växande del av den globala sjukvården. 

Uppskattningsvis genomförs 234 miljoner kirurgiska ingrepp årligen världen över, av dessa 

får minst 7 miljoner patienter postoperativa komplikationer och 1 miljon avlider (Haynes, 

Lapitan, Merry, Moorthy, Reznick, Taylor & Kibatala, 2009). Världshälsoorganisationen 

(WHO) arbetar för att öka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården globalt. I oktober 

2004 lanserade WHO i samarbete med medlemsländerna World Alliance on Patient Safety. 

Alliansen arbetade med att förbättra patientsäkerheten inom flera olika områden med bland 

annat projektet ”Safe Surgery Saves Lives”, ”Säker Kirurgi Räddar Liv”. Målet med projektet 

var att förbättra patientsäkerheten inom den kirurgiska vården. Detta arbete resulterade 2008 i 

WHO`s Surgical Safety Checklist, checklista för säker kirurgi (WHO, 2009). 
WHO´s checklista utvecklades för att minska risken för kirurgiska komplikationer och 

dödsfall i samband med kirurgi. Kommunikationen behövde förbättras i operationssalen 

mellan alla personalkategorier för att alla säkerhetsåtgärder ska bli konsekvent utförda (WHO, 

2009). 

 

 

Bakgrund 

Inom sjukvården drabbas många patienter av vårdrelaterade skador som hade kunnat undvikas 

med ett effektivare patientsäkerhetsarbete. Inom operationssjukvården är den vanligaste 

vårdrelaterade skadan att drabbas av en postoperativ sårinfektion (WHO, 2002). Den ökande 

andelen av vårdrelaterade skador under de senaste åren har genererat i en ny lagstiftning, 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som trädde i kraft 2011. 

 

Myndigheter, kommuner och landsting samt andra vårdgivare som ansvarar för hälso- och 

sjukvård berörs av patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659. Ytterst handlar patientsäkerhetslagen 

inom hälso- och sjukvården om skydd mot vårdrelaterad skada, psykisk eller kroppslig. Lagen 

innefattar även skada och eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om korrekta 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) innehåller bland annat bestämmelser om systematiskt 

patientsäkerhetsarbete, behörighet för vårdpersonal samt skyldigheter för hälso- och 

sjukvårdspersonal. Den organisation som bedriver verksamheten skall enligt 

patientsäkerhetslagen bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete där vårdgivaren skall 

leda, planera och kontrollera verksamheten med syftet att upprätthålla kraven på god vård. 

Vårdgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga att patienter drabbas av vårdrelaterade 

skador. Risker för att vårdrelaterade skador ska uppstå skall undanröjas eller om inte detta är 

möjligt skall dessa begränsas. Att inhämta information om möjliga risker samt analysera 

dessa är en väsentlig del i patientsäkerhetsarbetet. En hög patientsäkerhet skall upprätthållas 

av all hälso- och sjukvårdspersonal genom att rapportera händelser och risker som medfört 

eller hade kunnat medföra vårdrelaterad skada. Målet för sjukvården är att främja hög 

patientsäkerhet genom att minska antalet vårdrelaterade skador (Hälso- och sjukvårdslagen 

1982:763; SOSFS 2005:12; SFS 2010:659; SOSFS 2011:9). 

 

WHO har utarbetat fyra områden för att förbättra den kirurgiska säkerheten. Dessa områden 

är: säker anestesi, uppföljning av kirurgiska ingrepp, förebyggande arbete av sårinfektioner 

efter kirurgiskt ingrepp samt att skapa trygga och säkra operationsteam (WHO, 2009). 

WHO har sedan vidareutvecklat specifika mål för att uppnå en säker kirurgi. Bland annat: att 

teamet ska operera på rätt patient och på rätt kroppsdel, teamet ska ha en beredskap samt vara 
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uppmärksamma på risk för stor blodförlust, teamet ska använda metoder för att minimera 

risken för sårinfektioner, förhindra att oavsiktligt kvarlämna föremål i såret, att preparat blir 

korrekt märkta samt att teamet ska kommunicera och utbyta viktig information för säkert 

genomförande av operationen (WHO, 2009). 

 

WHO’s checklista för säker kirurgi, är en del i detta arbete. Målsättningen med checklistan är 

inte bara att undvika misstag utan förändra arbetsteamet syn på patientens säkerhet. WHO 

förespråkar bland annat vikten av kommunikation i operationssalen. Det ger möjligheter för 

de olika yrkesgrupperna att diskutera möjliga svårigheter under ingreppet samt eventuella 

lösningar på dessa svårigheter (Merry & Mitchell, 2012). Carney, West, Neily, Mills och 

Bagian (2010) visade att en mer effektiv kommunikation mellan personalen i det operativa 

teamet leder för patienten till en lägre dödlighet. Att utbilda personalgrupperna i olika 

kommunikationsstrategier kan förbättra personalens uppfattning om vikten av att arbeta 

tillsammans som ett team. 

 

WHO’s checklista är indelad i tre delar som består av 19 checkpunkter som skall bekräftas 

muntligt (bilaga A). För att inte störa i det naturliga arbetsflödet är varje del i checklistan 

utplacerad vid naturliga pauser. 

Första delen förberedelse, ”Sign In” är tiden före ingreppet, då anestesipersonalen tar emot 

patienten. Här sker kontroll av patientens identitet, plats för incision samt korrekt märkning 

av operationsområdet. Samtycke av patienten inhämtas. Anestesipersonalen genomför 

säkerhetskontroll av sin utrustning. Patientens eventuella allergier ska vara kända för samtliga 

i operationsteamet och eventuella förväntade risker ska lyftas fram. 

Den andra delen, ”Time Out” motsvarar tiden efter anestesins inledning och före 

operationsstart. Det är under ”time out” som alla i operationsteamet skall presentera sig med 

namn samt yrkestitel. Bekräftelse av patientens identitet, plats för incision samt typ av 

operation som är planerad att utföras. Operationssjuksköterskan har till uppgift att bekräfta 

sterilitet, korrekt uppläggning på operationsbädden samt eventuella problem med aktuell 

utrustning. Administrering av profylaktisk antibiotika skall bekräftas innan operationsstart.  

Under den sista delen avslut, ”Sign Out” skall det bekräftas av operationsteamet vilken 

operation som utförts samt eventuella förväntade postoperativa komplikationer. 

Operationssjuksköterskan skall bekräfta att allt använt material är kontrollräknat samt 

bekräfta korrekt märkning av eventuella preparat. Möjligheter till förbättring vid kommande 

kirurgiska ingrepp skall belysas (WHO, 2009; Haynes et al., 2009). 

WHO har uppmuntrat operationsavdelningar till att individuellt anpassa checklistan för 

verksamhetens behov (WHO, 2009; Merry & Mitchell, 2012). 

 

Efter införandet av WHO’s checklista uppmättes en minskad dödlighet som var starkt 

associerad med följsamheten av WHO’s checklista (de Vires, Prins, Crolla, Outer, van Andel, 

van Helden & Boermeester, 2010). Även Haynes et al. (2009) kunde påvisa en minskning av 

de postoperativa komplikationerna från 11% till 7%. 

 

WHO´s checklista för säker kirurgi har nu funnits i några år och med detta arbetssätt som 

checklistan fört med sig har WHO utvecklat en ny kultur som främst består av säker vård. 

Målet är att inom kirurgin reducera skador och rädda liv (WHO, 2009). Syftet med utförandet 

av WHO´s checklista ger möjlighet till förändring för olika specialiteters enskilda och 

speciella krav. Det grundläggande är att inte göra förändringar i de viktiga säkerhetspunkterna 

som är framtagna specifikt. Säkerhetsåtgärderna i checklistan är de som skall inspirera 

operationsteamet att följa de olika stegen i checklistan. Det skall finnas möjlighet att infoga 

olika specialiteters redan tillämpade säkerhetsåtgärder i WHO´s checklista. WHO´s checklista 
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skall ses som ett verktyg och vara handlingsinriktad, fokuserad, testad, kortfattad, muntlig 

samt vara inbjudande till alla att samarbeta inom operationsteamet (WHO, 2009). 

 

Sewell, Adebibe, Jayakumar, Jowett, Kong, Vemulapalli, & Levack (2011) visade att hälften 

av alla komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp går att förebygga och därför att det 

nödvändigt att arbeta med patientsäkerhet. Majoriteten av dessa händelser är oftast inte 

orsakat av tekniska problem utan är misslyckanden utifrån arbetsteamets färdigheter, i 

ledarskap, i beslutsfattanden samt i kommunikationen mellan personalkategorierna. 

 

 

Operationssjuksköterskans kompetensområde 

Sjuksköterskeutbildningen startades på mitten av 1800-talet och redan då fanns utbildning 

med inriktning mot en operationskompetens. Operationssjuksköterskan ansvarar för 

patientens omvårdnad före, under och efter undersökningen eller det operativa ingreppet 

(Riksföreningen för operationssjukvård och svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

Arbetet på operationssalen sker i team och för ett bra resultat krävs förmåga att samverka och 

tillvarata alla i teamets olika kompetenser enligt operationssjuksköterskans kärnkompetens, 

samverkan i team (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Att arbeta som 

operationssjuksköterska fordrar en kunskap i förbättringsarbete samt kvalitets- och 

utvecklingsarbete men även att implementera nya forskningsresultat. Först 2001 infördes 

specialistsjuksköterskeexamen inom operationssjukvården. Den legitimerade sjuksköterskan 

med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård har bland annat ett 

gemensamt ansvar i att säkerställa patientens identitet, kontrollera sidomarkering samt få 

bekräftelse om det specifika ingrepp som skall utföras. Operationssjuksköterskan har även 

ansvar för utförandet av kvalitativa och kvantitativa kontroller före, under och efter kirurgiska 

ingrepp för att förhindra att material oavsiktligt kvarlämnas (Riksföreningen för 

operationssjukvård och svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

I den uppdaterade högskoleförordningen (SFS 2006:1053) beskrivs bland annat 

operationssjuksköterskans självständiga ansvar för att hygieniska och aseptiska principer 

tillgodoses så att det kirurgiska ingreppet kan genomföras på ett betryggande sätt. 

Operationssjuksköterskan skall även ansvara för att förebygga och begränsa smitta och 

smittspridning samt inneha förmågan att hantera biologiska preparat. 

 

Studier har visat att vid tillämpning av WHO´s checklista minskar morbiditet och mortalitet 

men att i de kliniska verksamheterna stöter checklistan på motstånd av olika karaktär från 

personalen (Rydenfält, Johansson, Odenrick, Åkerman & Larsson, 2013). 

Trots att WHO´s checklista visar positiva resultat för patientens säkerhet visade nyligen gjord 

forskning på att följsamheten av checklistan minskar. Både att den inte används lika ofta men 

även när den genomförs används inte alla checkpunkter i de tre delarna (Lee, Raniga, Hooper, 

Perry, Bisset, Darley & Hurley-Watts, 2012; Rydenfält et al., 2013; Vogts, Hannam, Merry & 

Mitchell, 2011). Under vår Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) observerades att WHO´s 

checklista inte alltid följdes konsekvent vid alla ingrepp. Detta väckte ett intresse hos oss att 

undersöka operationssjuksköterskors upplevelser vid användningen av WHO´s checklista. 

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskans upplevelse vid användningen av 

WHO´s checklista för att optimera en säker kirurgi för patienten. 
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Metod 

Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsdesign för att motsvara syftet. Kvalitativ 

forskningsdesign innebär att utveckla kunskap utifrån upplevd erfarenhet (Polit & Beck, 

2008). I studien användes semistrukturerade intervjuer med öppna inledande frågor där syftet 

var att få informanterna att berätta om sina upplevelser (Gillham, 2008; Polit & Beck, 2008). 

Vid semistrukturerade intervjuer används både öppna huvudfrågor samt sonderande frågor där 

det ger intervjuaren möjlighet för avvikelser från huvudfrågorna som ställs om deltagaren har 

ytterligare synpunkter eller upplevelser (Gillham, 2008). Målet är att få alla deltagare att 

reflektera över samma frågor. Detta innebär att intervjuarna försöker ställa tillräckligt många 

uppföljande frågor i samband med huvudfrågorna om det visar sig att deltagaren ger 

otillräckliga svar (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

 

Urval 

Efter godkännande av verksamhetschefen har ett bekvämlighetsurval använts (Trost, 2005). 

Inklusionskriterierna var att operationssjuksköterskorna hade erfarenhet av att arbeta med 

WHO´s checklista i minst ett år, vara intresserade av ämnet och vilja dela med sig av sina 

upplevelser samt vara lättillgängliga för deltagande i studien. Avdelningschefen var behjälplig 

med att vidarebefordra informationsbrev via mail till alla lämpliga operationssjuksköterskor 

inom kriterierna för studien. Fyra operationssjuksköterskor anmälde sitt intresse och 

inkluderades i studien. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på operationsavdelningen där informanterna 

arbetar. Tre av intervjuerna bokades in och utfördes på eftermiddagar och den fjärde intervjun 

genomfördes på en förmiddag. Intervjuerna tog 10 till 17 minuter och genomfördes under 

september 2013. Under intervjuerna deltog båda intervjuarna men huvudansvaret delades upp. 

Ansvaret delades upp genom att intervjuarna utförde två intervjuer var och medverkade som 

observatör vid två tillfällen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes där frågor ställdes till 

informanterna. Inledande fråga var, ” Hur upplever du som operationssjuksköterska att arbeta 

med WHO´s checklista?”. Följande frågor ställdes vidare under intervjuerna, ”Upplever du att 

det är ett bra hjälpmedel i ditt dagliga arbete med patienten?”, ”Vad upplever du påverkar 

användningen av WHO´s checklista?” samt ”Upplever du att alla tre delar i WHO´s checklista 

används vid alla tillfällen, beskriv?”. Under intervjuerna var syftet att få intressanta 

synpunkter och upplevelser från informanterna. Intervjuerna spelades in på två telefoner för 

att ha en säkerhetskopia av intervjuerna. 

 

Databearbetning 

Databearbetning genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). När alla intervjuerna genomförts 

transkriberades dessa ordagrant. Intervjuarna transkriberade två intervjuer var. Texten från 

alla intervjuerna lästes var för sig upprepade gånger för att få en känsla för helheten. De 

transkriberade intervjuerna delades in i meningsbärande enheter som efter upprepad 

genomläsning kondenserades i syfte att korta ner texten men ändå behålla innehållet. Därefter 
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kondenserades meningsenheterna, kodades och markerades i olika färger, klipptes ut och 

delades sedan in i kategorier utifrån det centrala budskapet i intervjuerna, relevanta för syftet. 

Dessa olika kategorier skapar det manifesta innehållet som framkommit direkt utifrån texten 

(Graneheim & Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Koder Kategori 

Ja absolut. Tveklöst, 

för det är en 

kvalitetssäkring för 

patienten i första hand 

men sen även för oss 

som arbetar med det 

så att vi har ja 

kontroll över våra 

instrument, våra 

proteser i mitt fall, att 

läkemedel går in som 

dom ska, antibiotika 

och andra läkemedel. 

Även att vi är ju 

människor vi kan ju 

glömma. 

Kvalitetssäkring för 

patienten i första 

hand men även för 

oss som arbetar. Att 

ha kontroll över 

våra instrument och 

läkemedel. Vi är 

människor vi kan 

glömma 

WHO´s checklista 

ger kvalitetssäkring 

för patienten 

Säkerhet i 

vårdprocessen 

Jag tycker att det är 

bra att ha den men jag 

tycker inte att all 

information som man, 

eh, vill få fram finns 

med på den. 

Den är bra att ha 

men all information 

finns inte med på 

den 

Bra men otillräcklig Vidareutveckling 

… då ska man ju 

egentligen följa hela 

checklistan men det 

gör man ju inte. Då 

tar man ju dom 

punkterna som passar 

in på det och där kan 

jag känna mig lite 

kluven. När ska jag 

dra gränsen när ska 

jag ta alla punkterna 

… man ska ju följa 

hela checklistan 

men man tar de 

punkter som passar 

in. När ska jag ta 

alla punkterna 

Hela checklistan 

ska följas 

Följsamhet 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien är godkänd av lokala etikprövningsgruppen vid Högskolan i Halmstad inom 

Omvårdnad vid sektionen för Hälsa- och Samhälle. Diarie nr UI 2013/347. 

Tillstånd att utföra studien utfärdades av verksamhetschefen på berörd avdelning. Studien 

utfördes på ett västsvenskt regionsjukhus. Information om studien lämnades till avdelningens 

alla operationssjuksköterskor som motsvarade inklusionskriterierna för studien där syfte och 

tillvägagångssätt framgick. 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2008) har under studien beaktats och 

legat till grund för ett etiskt förhållningssätt gentemot studiens informanter. En 

informationsblankett erhöll informanten innan varje intervjustart vilken gav en kort 
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beskrivning av studien, hur lång tid intervjun beräknades ta, att ljudupptagning kommer att 

äga rum under intervjun samt att informanten när som helst under studiens gång har rätt att 

avbryta sin medverkan. En samtyckesblankett undertecknades av samtliga informanter som 

deltog i studien, innan intervjun påbörjades. Informanterna informerades att konfidentialitet 

och sekretess säkerställs genom avidentifiering samt att det inspelade materialet kommer att 

förvaras inlåst på Högskolan i Halmstad (WMA, 2008). All data som insamlas från 

intervjuerna har behandlats konfidentiellt. Materialet från de inspelade intervjuerna har 

kopierats över till ett USB-minne och raderats från telefonerna. Det kommer inte att finnas 

någon möjlighet att identifiera de operationssjuksköterskor som deltagit i studien. Resultatet 

kommer att delges berörd avdelning. 

 

 

Resultat 

Analysprocessen resulterade i tre kategorier som svarar mot syftet. De kategorier som 

framkom var: säkerhet i vårdprocessen, vidareutveckling och följsamhet. 

 

Säkerhet i vårdprocessen 

Vid intervjuerna framkom att informanterna tycker att checklistan påverkar patientsäkerheten 

på olika sätt. Både i den nära kontakten med patienten som tillexempel vid sidomarkering och 

identitetskontroll och i det självständiga arbetet som operationssjuksköterskan utför vid 

kontroller av instrument och dukar. 

 
”Jag tycker det är bra för om det är något instrument man inte har fått kläm på att man ska ha så kan det 

komma upp där, sidomarkeringar om det skulle varit eller om man har missat det” 

 

Informanterna beskrev även sin upplevelse vid akuta situationer som till exempel kejsarsnitt, 

trauma eller vid en akut blödning. Patientens säkerhet är då i fokus. Självklart är checklistan i 

dessa fall mycket viktig men att patientens liv går före. Gäller det att rädda liv, kanske både 

mamma och barn, kan checklistan initieras när situationen lugnat ner sig och läget är stabilt. 

Det är inte prioriterat att presentera sig samt bekräfta att alla inte känner varandra när 

situationen är stressad och människors liv är i fara. 

 

Operatören kan vara en faktor som gör att WHO´s checklista inte används, påpekades av 

informanterna. Det framkom i intervjuerna ett intresse från informanterna att få reda på 

operatörens inställning till checklistan. Informanternas upplevelse är att operatören påbörjar 

sitt ingrepp vid den preoperativa handdesinfektionen, redan då är snittet lagt mentalt och 

vederbörande kommer in fundersam och fokuserad på operationssalen. Operatören tänker inte 

på checklistan utan operationssjuksköterskan tar då på sig uppgiften att initiera checklistan. 

Situationen och typ av operation kan också vara avgörande faktorer. 

Det händer även att checklistan påbörjas innan hela operationsteamet är klart för att spara tid. 

Detta upplevdes inte seriöst av de intervjuade informanterna. Men genom att inte ge 

operatören kniven kan operationssjuksköterskan stärka patientsäkerheten.  
 

”… man försöker börja med checklistan för att spara tid, och det kanske handlar om en minut… man 

ska stanna upp och man ska kommentera att NU tar vi checklistan… jag försöker hålla vid det och inte 

låta dom starta… det kan hända att man missar någonting” 
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Vid de operationer som patienten är vaken framkom att operationssjuksköterskan talade om 

för patienten att vi kommer att göra en presentation av alla på salen samt vilken typ av 

operation som skall utföras. Detta förklarades vara för patientens säkerhet. 

 
”… satt och tittade på kaptenerna på ett flygplan när de gjorde sin checklista och så var där en sådan 

pratbubbla – Jag hoppas dom inte hoppar över något! … Det är ju samma sak för oss” 

 

Vidareutveckling 

Under intervjuerna framkom önskemål om att checklistan skulle användas i ett tidigare skede 

för att operationssjuksköterskan skulle kunna planera patientens vårdtid på 

operationsavdelningen. Vid ett tidigt skede kunna ha möjlighet att planera uppläggning av 

patienten på operationsbädden samt få bekräftelse om att alla instrument finns tillgängliga. 

Med detta menar informanten att checklistan skulle kunna användas redan dagen innan, eller 

flera dagar innan patienten kommer till operationsavdelningen. Då patienten är inne på salen 

och ligger på operationsbädden, är det redan försent att ändra på patientens läge eller få 

bekräftat att något speciellt instrument inte finns tillgängligt. Att checklistan används i ett 

tidigare skede skulle kunna vara ett stort hjälpmedel då informanterna ansåg att 

operationsanmälan inte alltid upplevdes som fullständig. 

 

Informanterna såg inte checklistan som ett direkt hjälpmedel i sitt dagliga arbete. Istället såg 

de styrkan i checklistan genom att den väcker reflektioner och tankar. Kanske vissa 

betydelsefulla faktorer hade glömts bort om inte checklistan lästs upp. Det framkom att det 

saknas delar i den och att den behöver vidareutvecklas. 
 

”Jag tycker att det är bra att ha den men jag tycker inte att all information som man, eh, vill få fram 

finns med på den” 

 

Checklistans olika delar berörs av olika personalkategorier. Operationssjuksköterskan har 

ingen inblick i den första delen ”sign in”, förberedelse, då narkospersonalen oftast genomför 

detta utanför operationssalen. Informanterna upplever att ”time outen” följs mer konsekvent 

men med behov av viss påminnelse. Vid avslutet, ”sign out” framkom olika upplevelser från 

informanterna under intervjuerna. Det framkom att operationssjuksköterskan behövde 

påminna oftare om initiativ till avslutet, samt att det var oklart när avslutet skall initieras. 

Samtidigt beskriver informanterna att om de två andra delarna initieras så är det självklart att 

även den sista och den avslutande delen utförs. 

 

Informanterna lyfter fram det ständiga behovet av vidareutveckling av checklistan, även 

tydlighet om när de olika delarna ska initieras efterfrågas. Under intervjuerna beskrivs även 

upplevelsen att det förekommer upprepade frågor i checklistan som ställs till patienten. 

Samma frågor ställs flera gånger av olika personalkategorier under en kort tid. En positiv 

synpunkt som framkom var när checklistans första del, ”sign in”, genomfördes på 

operationssalen, det gavs då möjlighet för alla närvarande personalkategorier att vara 

delaktiga och behovet av upprepade frågor till patienten minskade. 
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Följsamhet 

I intervjuerna framkom det att checklistan var bra om den används på rätt sätt vilket ger 

struktur på arbetet före operationen. 

 
” … i mitt dagliga arbete så är det väl inte jättemycket till hjälp men jag tycker ändå att det får struktur 

på operationen och att alla blir upplysta om vad det är vi ska göra. Så att alla är på samma spår” 

 

Vid mindre ingrepp ansåg informanterna att checklistan oftare glömdes bort och att 

operationssjuksköterskan fick påminna operatören. Inte så sällan resulterade detta i en positiv 

utgång och operatören läste sedan upp checklistan. Känslan var att informanterna kunde 

känna sig lite kluvna då det inte är vederbörandes huvudansvar men ville ändå vara den som 

gjorde rätt gentemot patienten. Vid flera på varandra följande små ingrepp kan situationen 

leda till att operatören missar att initiera checklistan och att operationssjuksköterskan missar 

att påminna om ”time outen” vid något ingrepp. Då personalen upptäcker detta görs ”time 

out” omgående eller i samband med avslutningen. Informanterna beskrev vikten av att arbeta 

in en rutin som är säker. 

 

Tillfället och tidpunkten när checklistan läses upp av operatören var något som informanterna 

nämnde i intervjuerna. Alla personalkategorier var inte alltid koncentrerade då checklistan 

lästes upp. Någon upplevde att man började läsa upp checklistan men ju längre ner man kom i 

punkterna minskade koncentrationen och istället började personalen småprata. 

Telefoner som ringer, personal som klär sig sterilt eller operatörer som kontrollerar 

röntgenbilder samtidigt var några av de faktorer som kom fram i intervjuerna som påverkade 

användningen av WHO´checklista.  

 
”… när vi går igenom checklistan så ska alla vara påklädda och klara så man ska stå still. Så har man de 

minutrarna som behövs för att dammet ska lägga sig på salen.” 

 

Under intervjuerna framkom skillnader i upplevelsen av följsamheten av checklistan. 

Informanterna beskrev att checklistan följs mer konsekvent idag när den initieras av 

operatören, till skillnad från när den lästes upp av operationssjuksköterskan. Upplevelsen från 

operationssjuksköterskorna enligt informanterna, som tidigare initierade checklistan, var att 

på grund av upplevt motstånd från operatören genomfördes inte alltid checklistan konsekvent. 

Informanterna beskrev i intervjuerna att den negativa attityden hade förändrats, sedan 

operatörerna godkänt sitt huvudansvar att initiera checklistan. Meningsskiljaktigheter i 

intervjuerna förekom då upplevelsen från informanterna även beskrev att det var bättre när 

checklistan initierades av operationssjuksköterskan.  

 
”När vi gjorde det själva så så att vi stannade upp och så drog vi syrror det dadada punkt efter punkt 

och så blev det gjort” 

 

Det framkom under intervjuerna att valet av att läsa alla punkter eller bara de som är relevanta 

för ingreppet, varierade. Informanterna föredrog när alla punkter togs upp från checklistan, 

även de som inte var direkt relevanta för ingreppet. Exempelvis ville informanterna att även 

om inget preparat uttagits under ingreppet ska punkten om ”att preparatmärkning är korrekt”, 

läsas upp. Då operatören förbiser relevanta punkter på checklistan har 

operationssjuksköterskan för vana att kommentera till exempel att patienten ligger rätt på 

operationsbordet. 
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Informanterna kan ibland uppleva att operatören kanske känner sig obekväm i sin situation 

och därför drar sig för att läsa upp checklistan. Även om ansvaret ligger på operatören 

upplever operationssjuksköterskan sig delaktig i ansvaret att använda WHO´s checklista. 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att svara mot syftet i studien, att beskriva operationssjuksköterskors upplevelse vid 

användningen av WHO´s checklista, valdes en kvalitativ metod. Syftet vid kvalitativ 

forskning är att få tillgång till händelser och handlingar som är relevanta för studiens 

problemformulering. Att få intervjua informanter samt få tillgång till deras upplevelser är den 

centrala styrkan i kvalitativ forskning (Ryan, 2004). 

Inom kvalitativ forskning prövas resultatets trovärdighet utifrån begreppen giltighet, 

tillförlitlighet samt överförbarhet, vilka stärker resultatets vetenskapliga värde. Studiens 

giltighet och tillförlitlighet förstärks då analysprocessen noggrant beskrivits och studiens syfte 

besvarats. Läsaren till studien är den som avgör hur överförbart resultatet är till andra 

verksamheter (Graneheim & Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Kvalitativ 

forskning karaktäriseras av att den växer fram och utvecklas under hela forskningsprocessen, 

vilket kräver ett nära engagemang av forskarna som kan pågå under en lång tid (Polit & Beck, 

2013). Inom kvalitativ forskning är intervjuer en lämplig metod då det ger en djupare 

förståelse inom ett specifikt område (Gillham, 2008). Under intervjuerna med 

operationssjuksköterskorna framkom ett innehållsrikt material med upplevda erfarenheter 

vilket bekräftar valet av metod. 

 

Operationssjuksköterskor tillfrågades på den operationsavdelning där VFU:n var förlagd. För 

att få intresserade informanter till studien valdes att utgå från ett bekvämlighetsurval genom 

att tillfråga tillgängliga och lämpliga operationssjuksköterskor som svarade mot 

inklusionskriterierna, samt erhållit informationsbrev via mail någon vecka tidigare. Risker 

med att tillfråga informanter personligen kan vara att informanten har svårighet att säga nej. 

Då informanten tillfrågades gavs samtidigt information om möjligheten att avbryta sin 

medverkan. Informationen om möjlighet att avbryta deltagandet i studien upprepades i 

samband med intervjun. Alla informanter som tillfrågades visade sitt intresse av att delta i 

studien. Informanterna tillfrågades cirka två veckor före intervjuerna genomfördes. 

Transkriberingen genomfördes direkt efter att intervjuerna var slutförda, då den icke verbala 

kommunikationen fanns färskt i minnet. Alla intervjutillfällen ägde rum på den avdelning där 

informanterna arbetar. Samma rum användes vid samtliga intervjuer, vilka genomfördes utan 

störande moment. Alla intervjuer genomfördes under en vecka, detta upplevdes som positivt 

då frågorna fanns aktuella hos intervjuarna. 

 

Utifrån det erhållna resultatet som framkom upplevdes frågorna som ställdes motsvara syftet. 

Följdfrågor har använts i de fall där informanten inte varit tillräckligt tydlig i sitt svar. 

Frågorna ställdes och informanterna fick svara fritt utifrån deras egna känslor och erfarenheter 

om WHO´s checklista. Under intervjuerna deltog båda intervjuarna, vilket kan ge informanten 

en känsla av underläge så vid intervjuerna lades energi på att deltagarna placerades så att alla 

kunde se varandra, detta för att minska känslan av utsatthet. Fördelen med att båda deltog 

under intervjuerna är att tillsammans kunna tyda informantens både verbala och icke verbala 

kommunikation (Thomsson, 2010). 
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Materialet som framkom ur intervjuerna bearbetades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012), då syftet var att nå 

operationssjuksköterskans upplevelser vid användningen av WHO´s checklista. Under 

transkriberingen framkom vid några tillfällen svårigheter med att höra vad informanterna 

sade, på grund av att både informanten och intervjuarna pratade samtidigt. Trots detta kunde 

transkriberingen fullföljas ordagrant. 

De transkriberade texterna från intervjuerna lästes flera gånger och analyserades av 

intervjuarna var och en för sig, för att stärka giltigheten i studien. Därefter jämfördes 

materialet och det framkom samma meningsbärande enheter. De transkriberade intervjuerna 

samt det inspelade materialet fanns tillgängligt under hela processen för att inte förlora 

innebörden i det fullständiga materialet. Utifrån de meningsbärande enheterna fortsatte 

analysen med att gemensamt hitta de koder och kategorier som stämde överens med syftet. 

Dessa kategorier skapar det manifesta innehållet som uttryckligen framkommit direkt utifrån 

texten (Graneheim & Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

En styrka med studiens resultat var att intervjuerna lästes först var för sig men sedan 

bearbetades och analyserades materialet tillsammans för att inte förbise något som var 

betydelsefullt för studiens styrka. Exempel på analysprocessen finns i Tabell 1. Resultatet är 

styrkt med citat för att göra informanternas upplevelser synliga samt för att ge läsaren 

möjlighet att värdera resultatet. Enligt Malterud (2009) finns det en fördel med att författarna 

till en studie själva gör sina transkriberingar för att återuppleva det icke verbala från 

intervjuerna, vilket kan vara till betydelse för textens trovärdighet och aktualitet. 

I brevet till verksamhetschefen samt till de potentiella studiedeltagarna beskrevs att 

intervjuerna beräknades att ta ungefär 30 till 60 minuter. Intervjuerna med de utvalda 

informanterna tog 10 till 17 minuter att utföra. Intervjuernas längd var en optimistisk 

beräkning utifrån storleken på studien och intervjuguiden. Någon ytterligare betydelsefull 

information hade troligtvis inte framkommit om intervjuerna varat under en längre tid. Tre av 

intervjuerna skedde på eftermiddagen efter att operationsprogrammet för just den salen var 

färdigt. En intervju utfördes direkt på morgonen då operationsprogrammet förändrades på 

grund av att patienten inte var klar för operation. Kanske hade en annan tidpunkt än 

eftermiddagen varit bättre då informanterna var trötta efter att arbetat en hel dag. 

Resultatdiskussion 

På det västsvenska regionsjukhuset där intervjuerna utförts infördes checklistan hösten 2009. 

WHO´s checklista för säker kirurgi har fortlöpande modifierats för att möta 

operationsverksamhetens krav. Då checklistan infördes initierades förberedelsen av 

anestesisjuksköterskan och ”time out” samt avslut av operationssjuksköterskan. Sedan 2013-

02-04 har ansvaret av ”time out” och avslut förflyttats till operatören. Den modifierade 

checklistan finns förstorad och uppsatt på väggen, placerad synlig för alla på salen och 

förekommer på varje operationssal. 

 

Att WHO´s checklista för säker kirurgi har stor betydelse för patientsäkerheten, var något som 

informanterna var överens om. Ordet patientsäkerhet var ett begrepp som genomsyrade alla 

intervjuerna. Patientsäkerheten berör både det patientnära arbetet samt arbetet i 

operationssjuksköterskans självständiga profession. Detta bekräftade Sewell et al. (2011) i 

deras studie där de beskrev att säkerheten vid kirurgiska ingrepp är viktig för att minska 

komplikationer i arbetet med den enskilda patienten. I patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 

är det främsta budskapet att bedriva säker vård där de risker som finns i vården kan 
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förebyggas genom ett aktivt arbete och en genomgripande säkerhetskultur. All personal inom 

hälso- och sjukvården är skyldiga till att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Operatören har 

till uppgift att initiera checklistan men operationssjuksköterskan upplever en stor delaktighet i 

ansvaret att använda WHO´s checklista. Resultatet beskriver operationssjuksköterskans 

säkerhetstänk både i det nära arbetet med patienten samt i operationssjuksköterskans unika 

profession. 

 

I resultatet framkom att checklistan har stor betydelse vid akuta operationer. Informanterna 

påpekade att om det gäller patientens liv kan checklistan initieras när situationen lugnat ner 

sig och patientens liv inte är i fara längre. Ett annat resonemang om användandet av WHO´s 

checklista vid akuta situationer skriver Conley, Singer, Edmondson, Berry & Gawande (2011) 

om. I studien intervjuades operatörer på berörda sjukhus som var ansvariga för att initiera 

checklistan. Operatörerna beskrev att de inte har förståelse för den verksamhet som inte har 

trettio sekunder över till att stanna upp, tänka över ingreppet som skall utföras, få bekräftat att 

allt material inför operationen finns tillgängligt samt försäkra sig om att alla i 

operationsteamet är startklara. I studien framkom att detta är speciellt viktigt i akuta 

situationer (ibid). 

Upplevelsen av brist på fokus från operatören är en faktor som påverkar användningen av 

WHO´s checklista ansåg informanterna. Rydenfält et al. (2013) menar att brist på fokus vid 

”time out” genomgången kan bevisas av att inte alla berörda personalkategorier förstår 

innerbörden av ”time outen”. För att öka förståelsen hos de berörda personalkategorierna 

gentemot checklistans punkter måste personalens uppfattning utvecklas i förståelsen av 

patientsäkerhet och prevention om risker. Genom att förändra betydelsen av dessa begrepp 

kan detta leda till att följsamheten ökar samt att checklistans alla punkter får en betydande 

innebörd (ibid). 

 

Förslag på att använda checklistan preventivt framkommer i resultatet, att ge 

operationssjuksköterskan möjlighet att planera sitt arbete. Checklistan ses inte som ett 

hjälpmedel av operationssjuksköterskan utan mer som ett instrument som väcker tankar och 

reflektioner. Ett instrument som åstadkommer struktur i arbetet med patienten. Betydelsefulla 

faktorer i förberedelsen kan glömmas bort om inte checklistan läses upp. 

Operationssjuksköterskan lyfter fram det ständiga behov av fortlöpande vidareutveckling på 

den modifierade checklistan. Upplevelsen var att vid mindre ingrepp är det lätt att checklistan 

glöms bort, men operationssjuksköterskan upplevde en positiv känsla från operatören vid 

påminnelse. WHO´s checklistas tre olika delar berör olika personalkategorier, där 

operationssjuksköterskans upplevelse var att känslan av att behöva påminna var vanligast vid 

den tredje och avslutande delen. 

 

Resultatet visade att checklistan var bra för att skapa struktur på arbetet så att alla berörda 

personalkategorier kan följa med i ingreppets förlopp. Att alla personalkategorier inte är 

koncentrerade samt inte lyssnar när operatören läser upp checklistan framkom i resultatet. 

Pickering et al. (2013) beskriver att den avslutande delen, ”sign out”, utförs på en tidpunkt då 

operationssjuksköterskan samt anestesisjuksköterskan har mycket att göra med omvårdnaden 

av patienten och upplever det svårt att få tid att lyssna. Då operatören initierade ”sign outen” 

upplevde personalteamet ökande stress samt högre arbetsbelastning. I studien påpekas hur 

viktigt det är att ”sign out” initieras när alla i personalteamet har tid att lyssna så att 

checklistan får det utrymme som den är värd (ibid). 

Checklistans målsättning är både att undvika misstag samt att förändra operationsteamets syn 

på patientens säkerhet. Vikten av kommunikation i operationssalen är något som lyfts fram av 
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WHO (2009). En bra kommunikation i operationsteamet ger möjlighet att diskutera eventuella 

svårigheter under ingreppet samt eventuella lösningar på dessa (Merry & Mitchell, 2012; 

WHO, 2009). Även Carney et al. (2010) och Sewell et al. (2011) poängterade vikten med en 

bra kommunikation inom operationsteamet för att öka patientsäkerheten. Under intervjuerna 

med operationssjuksköterskorna framkom ingen upplevelse av kommunikationssvårigheter 

inom operationsteamet. Det nämndes inte under intervjuerna att det skulle kunna vara 

kommunikationen som äventyrar patientsäkerheten på operationssalen. Upplevelsen från 

informanterna var att samarbetet mellan de olika personalkategorierna fungerar 

tillfredsställande. Takala et al. (2011) beskrev i sin studie just vikten av att kommunikationen 

fungerar mellan alla i personalteamet. En bra kommunikation är en betydelsefull bidragande 

faktor för att förhindra misstag på operationssalen eller negativa händelser för den enskilda 

patienten. Detta för att förhindra att fel kirurgiskt ingrepp utförs på fel sida, i fel läge på 

operationsbädden och på fel patient. 

Att kommunikationsbrister inom operationsteamet inte framkom under våra intervjuer kan 

eventuellt bero på att frågorna inte direkt behandlade detta ämne. Möjligtvis hade delar av 

resultatet blivit annorlunda om mer direkta frågor ställts om upplevelsen av hur 

kommunikationen fungerar inom operationsteamet. Under vår VFU upplevdes inga tydliga 

kommunikationssvårigheter inom operationsteamet. 

 

I resultatet framkom önskemål om att den modifierade checklistan bör vidareutvecklas då 

informanterna saknar viktiga punkter för att förbättra patientsäkerheten. Exempelvis utveckla 

checklistan med en ny punkt som efterfrågar om alla nödvändiga yrkeskategorier är i 

operationssalen. Till exempel vid ett akut kejsarsnitt då barnläkaren bör vara på plats innan 

operationen påbörjas. Efterfrågan låg inte i att utveckla en ny modifierad checklista för 

specifika ingrepp utan att den befintliga checklistan skulle utvecklas ytterligare för att passa 

all operationsverksamhet. 

WHO´s checklista uppmuntrar till förändring utifrån olika specialiteters enskilda och speciella 

behov. Viktigt är att inte göra förändringar i säkerhetspunkterna vilka är specifikt framtagna 

för att garantera patientsäkerheten. Tillägg i checklistan är möjlig men inget bör tas bort 

(WHO, 2009). 

 

Användningen av WHO´s checklista visar på förbättringar inom patientsäkerheten (WHO, 

2009). Trots detta visar ny forskning på att följsamheten av checklistan minskar, att den inte 

används lika ofta men även när den genomförs används inte alla punkter i de tre delarna (Lee 

et al., 2012; Rydenfält et al., 2013; Vogts et al., 2011). Resultatet visar inte på försämrad 

följsamhet, utan informanternas upplevelse är att checklistan används konsekvent. Detta kan 

eventuellt förklaras av att operationssjuksköterskan påminner operatören eller tar på sig 

uppgiften att initiera checklistan. Operationssjuksköterskan upplever ett delat ansvar för 

patientens säkerhet genom att initiera checklistan om inte operatören tar sitt ansvar. Det 

framkom även i resultatet att alla punkter från checklistans tre delar inte läses upp 

konsekvent. I de fall då inte checklistans viktigaste punkter lästes upp poängterade 

operationssjuksköterskorna detta genom att besvara operatören med det som missats. 

Tillexempel om punkten ”är patienten korrekt upplagd” missats, svarar 

operationssjuksköterskan med ”att patienten ligger rätt på operationsbädden". 

 

Wähle, Haugen, Söfteland & Hjälmhult (2012) beskrev operationssjuksköterskans upplevelse 

av hur operatören ibland kan påverka användningen av checklistan genom att uppträda 

ofokuserat och otåligt med att påbörja operationen under ”time outen”. Operatörens negativa 

attityd till checklistan beskrivs av operationssjuksköterskan som förklaring till det 

ofokuserade och otåliga beteendet. Operationssjuksköterskan i studien av Wähle et al. (2012) 
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använde ett liknande tillvägagångssätt som framkommer i vårt resultat, att inte lämna ifrån sig 

kniven innan ”time outen” är klar. Det framkom även i studien av Wähle et al. (2012) att 

operationssjuksköterskan får göra operatören uppmärksam på att delta i ”time out” 

genomgången, vilket upplevdes som en belastning. Även Conley et al. (2011) beskrev samma 

tillvägagångssätt med kniven, att operationssjuksköterskan la undan kniven tills operatören 

var klar med ”time out” genomgången. De beskrev även att operationssjuksköterskan befinner 

sig i en obekväm situation, att behöva påminna operatören att initiera checklistan (ibid). Att 

behöva uppmärksamma operatören på ”time out” genomgången var inget som 

operationssjuksköterskorna i vårt resultat upplevde som besvärande. Istället såg 

operationssjuksköterskan detta som en del i sin profession. 

 

Vid intervjuerna ställdes frågan om checklistan sågs som ett bra hjälpmedel i det dagliga 

arbetet med patienten. På detta svarade informanterna att de arbetat som 

operationssjuksköterskor under flera år och att de inte använder checklistan som ett 

hjälpmedel i det dagliga arbetet. Under intervjuerna ställdes sedan följdfrågan om eventuellt 

nyfärdiga operationssjuksköterskor kunde ha större användning av checklistan i sitt dagliga 

arbete. I detta instämde informanterna, att använda checklistan som ett stöd i utvecklingen av 

arbetet som operationssjuksköterska. Som nyfärdig operationssjuksköterska anser vi att 

WHO´s checklista är ett bra hjälpmedel i det dagliga arbetet med patienten då checklistan blir 

som en extra påminnelse och en bekräftelse på att inget är glömt. 

 

Den konsekventa användningen av WHO´s checklista upplevs som positiv då detta stärker 

patientsäkerheten. I längden leder det till minskade vårdrelaterade skador, mindre infektioner, 

kortare vårdtider och minskade kostnader till sjukvården. För att upprätthålla en god 

följsamhet krävs ständig utbildning om samt utveckling av WHO´s checklista, samt en tydlig 

och positiv inställning från klinikledningen. Conley et al. (2011) menar att implementering av 

WHO´s checklista kräver engagemang samt ett starkt beslutsfattande ledarskap. Viktigt är 

även att alla berörda personalkategorier som kommer i kontakt med användningen av 

checklistan blir upplysta om ”hur” och ”varför” checklistan skall användas för att skapa 

förståelse och inspiration i personalteamet. 

 

I operationssjuksköterskans sex kärnkompetenser beskrivs bland annat betydelsen av 

samverkan i team (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Operationssjuksköterskan har till 

uppgift enligt sin kompetensbeskrivning att kommunicera med patienter och 

operationsteamets medlemmar på ett respektfullt sätt, använda WHO´s checklista för säker 

kirurgi samt fatta beslut i samråd med operationsteamet (Riksföreningen för 

operationssjukvård och svensk sjuksköterskeförening, 2011). Detta visar på 

operationssjuksköterskans delade ansvar i samverkan och kommunikation inom 

operationsteamet för att utveckla en förbättrad säkerhet för den enskilda patienten. 

 

 

Konklusion 

I resultatet framkom tre områden som svarar till studiens syfte: säkerhet i vårdprocessen, 

vidareutveckling och följsamhet. 

 

Användningen av WHO´s checklista för säker kirurgi har stor betydelse och förbättrar 

patientsäkerheten för den enskilda patienten. För att minska riskerna med vårdrelaterade 

skador är följsamhet av WHO´s checklista för säker kirurgi en viktig komponent. Konsekvent 

genomgång av checklistans alla punkter, i de tre delarna samt att inget förbises leder till en 
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ökad patientsäkerhet. WHO´s checklista för säker kirurgi bör kontinuerligt vidareutvecklas 

för att följa verksamhetens ständiga utveckling. 

 

Under intervjuerna framkom ett intresse från de deltagande operationssjuksköterskorna i 

studien att få reda på hur läkarna, som idag är initiativtagare av WHO´s checklista, hur dessa 

upplever användningen av checklistan. Att använda liknande metod med semistrukturerade 

intervjufrågor som bearbetas med kvalitativ innehållsanalys hade resulterat i ett intressant 

bidragit till framtida forskning. 
Ett annat intressant ämne att undersöka kan vara att fördjupa sig i patientens upplevelse av att 

vara vaken under en operation och höra hur personalen genomför WHO´s checklista. Även 

hur patienten upplever att olika personalkategorier ställer samma eller liknande frågor flera 

gånger under en kort period. 
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