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Sammanfattning 

 

Bakgrund: WHOs checklista för säker kirurgi bidrar till ökad patientsäkerhet på 

operationsavdelningar. Studier visar dock att följsamheten till WHOs checklista är 

bristfälligt. Det är därför viktigt att undersöka anestesisjuksköterskors följsamhet till att 

använda WHOs checklista för säker kirurgi på en dagkirurgisk avdelning. Syftet med 

studien var att undersöka anestesisjuksköterskans följsamhet till WHOs checklista för 

förberedelser och time-out på en dagkirurgisk avdelning. Syftet var även att jämföra 

skillnader av observerad och dokumenterad Förberedelse och Time-out. Metod: 

Studien är en icke-deltagande strukturerad observationsstudie med kvantitativ ansats. 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av ett observationsprotokoll och analyserades 

med Wilcoxons rangteckentest. Huvudresultat: I de totalt 20 observationer som 

utfördes fanns det statistiska skillnader mellan den observerade följsamheten till 

Förberedelse och Time-out (p=0,046). Följsamheten till kontrollerna i förberedelser 

uppgick till 69 % och time-out till 36 %. Det fanns även statistiska skillnader mellan 

den observerade och den dokumenterade följsamheten (p=0,008 vid Förberedelse och 

p=0,0001 vid Time-out). Slutsats: Tydligare rutiner och eventuell modifiering av 

checklistan kan behöva göras för att öka följsamheten till WHO:s checklista. 

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, dagkirurgi, följsamhet, kvantitativ 

observationsstudie, WHOs checklista.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

Background: WHO’s surgical safety checklist contributes to an increased safety for 

patient undergoing treatment at surgery departments. However, studies have shown that 

adherence to WHO's safety checklist is lacking. Therefore, it is important to study 

registered nurse anaesthetists adherence to WHO’s surgical checklist in a day surgery 

unit. Aim: The aim of the study was to investigate registered nurse anaesthetists 

adherence to WHO’s surgical safety checklist for Sign-in and Time-out at a day surgery 

unit. The aim was also to compare differences between observed and documented Sign-

in and Time-out. Method: The study was a quantitative non-participatory structured 

observational study. Data was collected by using observation protocols and was 

analyzed with Wilcoxons rang tecken test. Results: From the 20 observations 

conducted, there was statistical significance differences between the observed adherence 

in Sign-in and Time-out (p=0,046). Adherence to Sign-in was 69 % and Time-out 36 %, 

respectively. Statistical differences between the observed and the documented 

adherence was also found (p=0,008 during Sign-in and p=0,0001 during Time-out). 

Conclusion: A clearer routines and perhaps a modification of the current checklist may 

increase adherence to the WHO’s surgical safety checklist. 

Key words: Nurse anaesthetists, day surgery, outpatient surgery, WHO, surgical safety 

checklist, patient safety, quantitative observation study.
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1. Introduktion 

 
Enligt Socialstyrelsens statistik från 2015 utfördes 2,8 miljoner kirurgiska ingrepp i 

Sverige och i samband med dessa ingrepp uppstår också risker (Socialstyrelsen, 2017). 

Patientsäkerheten prioriteras högt inom sjukvården och därför har World Health 

Organization (WHO) utvecklat en checklista för säker kirurgi. Den ska fungera som ett 

verktyg för att optimera vården och öka patientsäkerheten i samband med operation. 

Anestesisjuksköterska har ett stort ansvar för den pre- och perioperativa vården av 

patienten och checklistan innehåller många säkerhetskontroller som bör verifieras i 

samband med operation. Checklistan används numera på de flesta 

operationsavdelningar runtom i Sverige sedan några år tillbaka och behovet finns därför 

att följa upp följsamheten till WHOs checklista.  

 

1.1 Bakgrund 

Patienter som genomgår kirurgiska ingrepp är i fara för komplikationer (Haynes et al. 

2009). Vid minst hälften av de fall där kirurgi lett till skada anses det ha kunnat 

förhindras (Kable et al. 2002). De flesta komplikationer i samband med kirurgi orsakas 

av mänskliga faktorer som kommunikation och bristfälligt samarbete inom arbetsteamet 

(Eriksson et al. 2013). År 2008 införde WHO internationella riktlinjer i form av en 

validerad checklista, ”WHO surgical safety checklist”, med 19 punkter som ska 

kontrolleras vid operation. Syfte var att minska onödig och allvarlig skada för patienten, 

samt öka samarbete och kommunikation mellan operationsteamet i samband med 

operation (WHO, 2016). Införandet av WHOs checklista har visat sig leda till en 

minskning av både sjukdom och dödlighet och används nu av en majoritet av sjukhusen 

i samband med operation runt om i världen (Anwer et al. 2016; de Jager et al. 2016).  

År 2009 översattes och infördes checklistan till Svenska förhållanden av Landstingens 

Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), (LÖF, 2009). WHOs checklista är indelad i tre 

delar: Förberedelse sker före induktion av anestesi och inkluderar bekräftelse av 

patientens identitet, typ av operation och samtycke. Därefter förväntad risk för 

blodförlust, luftvägssvårigheter, hypotermi risk och känd allergi. Till sist en 

säkerhetskontroll av anestesiapparater och syremättnadsvärdet. Time-out sker före det 

kirurgiska ingreppet och inkluderar en presentation av varje gruppmedlem med namn 

och roll. Vidare en bekräftelse att det är rätt operation på rätt patient och plats. Det ska 



 

2 

 

även finnas ett resonemang om förväntade kritiska händelser och användning av 

antibiotikaprofylax samt visuella röntgenbilder om aktuellt. Avslutning sker efter 

ingreppet, innan patienten lämnar operationssalen, genom att räkna in instrument och 

märkning av prover. Eventuella problem med utrustning och postoperativa ordinationer 

och instruktioner är beskrivna (LÖF, 2009).  Inför varje del i checklistan ska alla 

yrkeskategorier muntligt bekräfta att dess kontroller är utförda innan arbetet får 

fortsätta. Vid användandet av WHOs checklista rekommenderas att en person inom 

operationsteamet utses till checklisteansvarig och därmed ansvarar för genomgången av 

checklistans kontroller (WHO, 2008). WHOs checklista är tänkt som ett verktyg för att 

förbättra patientsäkerheten inom operationsverksamheten och rekommenderar att 

utnyttjas. Det är dock upp till den lokala verksamheten om de anser att WHOs 

checklista ska införas på sjukhuset eller inte (LÖF, 2009). 

 

1.2 Kommunikation och samarbete inom operationsteamet 

WHOs checklista har visat sig ha förbättrat kommunikationen på operationssalen, 

bidragit till minskat hierarkisk teamarbete och ger en påminnelse för kritiska uppgifter. 

Genom att checklistans variabler muntligt tas upp inom operationsteamet fångas 

misstag upp innan de sker och reducerar risken för komplikationerna (Treadwell et al. 

2014). Den första delen av time-out upplevs underlätta kommunikationen eftersom alla 

gruppmedlemmar då presenterar sig med namn och roll. Genom att all personal 

bekräftar varandra blir klimatet bättre och de har lättare att tala fritt om eventuella 

problem under det kirurgiska ingreppet (Rönnberg & Nilsson, 2015). God 

kommunikation är viktigt inom operationssjukvården där många yrkesprofessioner 

samarbetar med varandra för att förhindra oönskade händelser och snabbt kunna 

identifiera risker som kan uppstå i samband med operation (Eriksson et al. 2013). 

Kommunikationen ska vara tydlig, muntlig som skriftlig, och inga otydliga ordinationer 

ska förekomma för att undvika att viktig information går förlorad och utgöra en fara för 

patientsäkerheten (Lindh & Sahlqvist, 2012). Checklistor används för att nå en hög 

standard. De ska motverka att misstag uppstår på grund av nedsatt koncentration, 

trötthet hos personalen eller andra störningsmoment (Russ et al. 2013).  
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1.3 Anestesisjuksköterskans profession och patientsäkerhetsansvar 

Anestesisjuksköterskan ska i sin profession vårda och leda omvårdnadsarbetet, utveckla 

omvårdnadsarbetet och vara tydlig i kommunikationen med teamets medlemmar för att 

tillförsäkra en god patientsäkerhet (Edberg & Wijk, 2014). I anestesisjuksköterskans 

profession ingår även att skapa tillit, förtroende och skapa en miljö där patienten känner 

trygghet utan att riskera komplikationer (Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

och Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Anestesisjuksköterskan har ett 

omvårdnadsansvar att skydda patienterna mot vårdskador. Det kan vara en kroppsligt 

eller psykisk skada, sjukdom eller till och med dödsfall som hade kunnat undvikas om 

sjukvården hade vidtagit adekvata åtgärder när patienten kommit i kontakt med hälso-

och sjukvården. Med hjälp av patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska hälso- och 

sjukvården hålla hög patientsäkerhet. Vårdgivare har skyldighet att bedriva ett 

strukturerat patientsäkert arbete och därmed vidta åtgärder som är nödvändiga för att 

undvika vårdskador. Hälso-och sjukvårdspersonal har ett personligt ansvar vid 

utförandet av sina arbetsuppgifter och en skyldighet att medverka till hög 

patientsäkerhet (SFS 2010:659). God omvårdnad innebär att främja patienters hälsa och 

välbefinnande. Hälsa har för många betydelsen att vara fri från sjukdom men innefattar 

mer än så. Hälsa kan bland annat relateras till känslan av välbefinnande och livslust. 

Anestesisjuksköterskans handlingar och förhållningssätt ska ha syftet att ge god 

omvårdnad till patienter. Vid mötet med patienter inför operation skapas en relation 

mellan anestesisjuksköterska och patient där anestesisjuksköterskan ska göra patienten 

delaktig och trygg i vården (Lindwall & von Post, 2008). Anestesisjuksköterskan ska i 

vårdandet skapa tillit, förtroende och trygghet hos patienten under anestesi. Även visa 

förståelse för patientens upplevelse, emotionellt stödja och bekräfta patientens behov 

under operation (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007).  

 

De senaste åren har sjukhusen i Sverige satsat stort på att uppnå en säker vård. Till 

exempel att minska vårdrelaterade infektioner, läkemedelsfel, trycksår samt fallolyckor 

i sjukvården. För att minska vårdrelaterade problem har det har införts olika åtgärder 

och ställts högre krav på vårdpersonal att arbeta mer patientsäkert (Lindh & Sahlqvist, 

2012).  

Den förberedande delen i WHOs checklista består av kontroller som den 

patientansvariga anestesisjuksköterska eller anestesiolog ska bekräfta innan patienten 
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genomgår operation. Syftet med kontrollerna är att öka patientsäkerheten och minska 

risken för komplikationer (Dahlgren, 2016). Anestesisjuksköterskan är ofta den som 

vårdar patienten längst tid. Hen förbereder patienten inför operation och lämnar sedan 

patienten på en uppvakningsavdelning (Lindwall & von Post, 2013). 

 

1.4 Följsamhet till WHOs checklista för säker kirurgi 

Följsamhet (compliance) definieras enlig Nationalencyklopedin (2017) som 

medgörlighet eller ett uttryck för ”hur väl”. Adherence är ett annat ord med liknande 

betydelse, kan översättas till ”efterlevnad”. Båda dessa uttryck används mycket frekvent 

inom sjukvården. Det som skiljer adherence från compliance är att begreppet adherence 

lägger mer vikt vid patientens egen vilja och valfrihet. Patienten väljer själv om den vill 

följa de givna ordinationerna eller inte. Ordinationerna är en rekommendation snarare 

än en order för att läkare och patient ska komma överens kring behandlingen (Horne, 

2006). Ordet compliance (härstammar från ”complire”) har sitt ursprung i den militära 

verksamheten och tolkades då som en översättning till det svenska uttrycket att lyda 

order och hålla sitt löfte. Compliance används även i icke-patientrelaterade 

sammanhang, som uttryck för en anställd med juridiskt ansvar som ser till att regler och 

lagar följs (Aronson, 2007).  

En systematisk litteraturstudie visar att det finns ett tydligt samband mellan minskade 

postoperativa komplikationer och användandet av WHOs checklista (de Jager et al. 

2016; Anwer et al. 2016). Hinder för implementering av WHOs checklista är främst 

okunskap för hur checklistan ska användas i praktiken, tidsåtgång samt personalens 

egna attityder och värderingar, huvudsakligen ifrån operatören (Treadwell, 2014). God 

kunskap och erfarenhet gällande checklistan bidrar till bättre följsamhet (Anwer et al. 

2016). Norgaard et al. (2016) fann i deras studie att följsamheten till checklistan var 

bristfällig vid akuta operationer och korta ingrepp. Personalens följsamhet till 

checklistan har visats minska med tiden och behöver därför följas upp efter 

implementering (Hannam et al. 2012).  

Checklistor har till avsikt att öka patientsäkerheten vid vården för patienter men det 

finns dock en fara med att förlita sig helt på checklistor (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

Både kvalitativa och kvantitativa studier visar också att kontroller ofta förbises (Rydfält 

et al. 2013; Rönnberg & Nilsson, 2015) och varnar för att vårdpersonal enligt rutin kan 

lära sig att bocka för kontrollerna utan att sträva efter förändring i sitt sätt att arbeta. 
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Checklistan kan maskera kunskapsluckor och ge personalen en falsk känsla av trygghet 

(Russ et al. 2015; Russ et al. 2013; Whyte et al. 2008). För att undvika risker med 

WHO:s checklista är det viktigt att personalen får kontinuerlig utbildning i och hur 

checklistan ska användas samt feedback med jämna mellanrum (Sendelhofer et al. 

2015). 

 

 

1.5 Teoretisk referensram  

Parish (Promoting Action on Research Implementation in Health Services) modell är ett 

praktiskt verktyg för att vägleda anestesisjuksköterskan och verksamheten vid 

implementering av ny kunskap i vården (Rycroft-Malone, 2004). WHOs checklista för 

säker kirurgi har implementerats på flera sjukhus i Sverige och har visats öka 

patientsäkerheten och därmed ge patienten god omvårdnad och hälsa. Trots god evidens 

för vinsterna med checklistans krävs att den implementeras i den kliniska verksamheten 

på ett gynnsamt sätt. Parish modell hävdar att framgångsrik implementering av 

evidensbaserad forskning påverkas av arbetsmiljön och personalens inställning till ny 

kunskap samt sättet det implementerades i den verksamma kliniken. Modellen ser till 

både patienten, vårdpersonalen och organisationen när nya rutiner och verktyg som 

WHOs checklista implementeras (Rycroft-Malone, 2004). Enligt Parish modell har det 

framkommit tre interagerande faktorer för att ny forskning ska implementeras i kliniska 

verksamheten på bästa sätt. Dessa är Evidens, kontext, och facilitering. Evidens innebär 

forskningsresultat och klinisk erfarenhet. Kontexten innefattar kulturen inom 

verksamheten, ledarskap och rutiner för utvärderingar. Facilitering innebär en 

förenkling. Det skildrar vilket typ av stöd som behövs för att hjälpa individer och 

grupper, som operationsteamet, att analysera, reflektera och ändra sina egna attityder, 

beteenden och arbetssätt. En person med god kunskap inom området ska underlätta 

processen med att införa nya rutiner inom en vårdverksamhet. Dessa tre faktorer 

behöver uppmärksammas före, under och efter implementering (Rycroft-Malone, 2004). 

Med stöd av Parish modell kommer det i föreliggande studie diskuteras hur WHOs 

checklista för säker kirurgi kan implementeras i den verksamma kliniken. Med en bra 

implementeringsmetod ökar möjligheterna för att uppnå optimal följsamhet och effekt 

av checklistan. 
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1.6 Problemformulering 

WHOs checklista anses vara ett bra verktyg i det kliniska arbetet för säkrare kirurgi och 

ökad patientsäkerhet. Studier visar dock att följsamheten till WHOs checklista är 

bristfälligt och att kontroller i checklistan ofta förbises eller ignoreras helt. Orsaker som  

personalens egna attityder, typ av ingrepp, organisationens rutiner och tidsåtgång 

påverkar följsamheten till checklistan. Det finns ett flertal studier där följsamheten 

kartläggs men endast ett fåtal som har jämfört den observerade följsamheten med den 

dokumenterade. På sjukhuset där studien sker ska anestesisjuksköterskan använda 

checklistan vid Förberedelse och Time-out innan operation. Anestesisjuksköterskan har 

det primära omvårdnadsansvaret för patienten under operation. Hen ska vårda patienten 

och möta dennes upplevelse av anestesi och vara närvarande hos patienten under 

förloppet. Anestesisjuksköterskan ska arbeta patientsäkert så att komplikationer inte 

inträffar. Det är därför viktigt att undersöka anestesisjuksköterskors följsamhet till att 

använda WHOs checklista för säker kirurgi på en dagkirurgisk avdelning. 

 

1.7 Syfte 

Syftet var att undersöka anestesisjuksköterskans följsamhet till WHOs checklista för 

Förberedelser och Time-out på en dagkirurgisk avdelning. Syftet var även att jämföra 

skillnader av observerad och dokumenterad Förberedelse och Time-out.  

 

1.7.1 Frågeställningar 

I vilken utsträckning följs Förberedelser och Time-out innan operation? 

Finns skillnader i observerad och dokumenterad Förberedelse och Time-out? 
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2 Metod 

2.1 Design 

Studien var en strukturerad observationsstudie med kvantitativ ansats (Polit & Beck, 

2012). 

 

2.2 Urvalsmetod och urvalsgrupp 

Bekvämlighetsurval användes för att observera anestesisjuksköterskors följsamhet till 

WHOs checklista för Förberedelse och Time-out. Alla anestesisjuksköterskor som var 

kliniskt verksamma på en dagkirurgisk operationsavdelning i Mellansverige och som 

samtyckte till att delta i studien var aktuella för att observeras (Polit & Beck, 2012). 

Exklusionskriterier var anestesisjuksköterskor som handledde studenter, akuta 

operationer, operationer av barn, operationer av ej svensktalande patienter samt 

operationer i lokalanestesi. På den dagkirurgiska avdelningen genomfördes 

uppskattningsvis 83 operationer per vecka inom områdena kirurgi, gynekologi, ortopedi 

och urologi. Totalt var ett tjugotal anestesisjuksköterskor anställda och tillgängliga för 

att delta i studien under datainsamlingsperioden och 13 av dem inkluderades i studien. 

Observationer pågick under vecka 13 – 15, våren 2017. Observationerna fortlöpte under 

tre veckor och tog cirka tolv arbetsdagar att genomföra. Det planerade 

observationsantalet var 30 stycken men blev 20 observationer på grund av externa 

bortfall och ändringar i operationsprogrammet. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en icke-deltagande observation (Polit & 

Beck, 2012). Observationer genomfördes i två steg utifrån ett strukturerat 

observationsprotokoll konstruerad av författaren och baserad på den av LÖF översatta 

svenska versionen av WHOs checklista (Bilaga 1).  

För att undersöka protokollets validitet gjordes två pilottester av följsamheten för att se 

om kontrollerna var tydliga och observationerna genomförbara. En kliniskt verksam och 

erfaren anestesisjuksköterska granskade observationsprotokollet för att bedöma 

protokollets innehållsvaliditet. Därefter utökades datainsamlingen med två kontroller 

samt frågor om demografisk data om de inkluderade anestesisjuksköterskornas 

bakgrundsinformation. Under de två pilotobservationerna som utfördes noterade 
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författaren två frågor anestesisjuksköterskan var noga med att ställa till patienten i 

samband med Förberedelser. Frågan om patienten nyligen hade kissat samt om 

patienten var fastande sedan sex timmar tillbaka. Observationsprotokollet utökades med 

dessa två kontroller och därefter består Förberedelser av 14 kontroller och Time-out av 

16 kontroller. Observationsprotokollet avslutades i både Förberedelse och Time-out 

med variabeln ”Dokumenterat i Provisio”. Det innebar att anestesisjuksköterskan skulle 

fylla i en ruta i datasystemet Provisio om hen ansåg att checklistan hade använts eller 

inte vid Förberedelse och Time-out. 

Det sågs även över hur kontrollerna i checklistan skulle bedömas då Förberedelse 

skedde sporadiskt från och med att patienten kom till dagkirurgisk avdelningen fram till 

sövning. Det var heller inte säkert att kontrollerna skulle uttryckas verbalt av 

anestesisjuksköterskan vilket kunde försvåra bedömningen för observatören.  

I checklistans Förberedelse delades variabeln ”svår intubation och aspiration” till två 

variabler i observationsprotokollet. Variabeln blodförlust delades i sin tur upp i tre 

variabler; blodgruppering, BAS-test samt blodtransfusion för att därefter bedömas som 

endast en variabel i SPSS. 

 

2.3.1 Observationsprotokollet 

Observationsprotokollet bestod av två delar; Förberedelse och Time-out (Bilaga 2). Alla 

frågor i protokollet utgör variabler och varje variabel har svarsalternativ ”Ja” och ”nej”. 

Svarsalternativ ”Ja” ger 1 poäng och svarsalternativen ”Nej”, som innebar att variabeln 

inte berördes alls vid observationen och ger 0 poäng. Dessutom finns utrymme att 

skriva kommentarer för varje svarsalternativ. Förberedelse i observationsprotokollet ger 

totalt 12 poäng och i Time-out totalt 16 poäng. Maxpoäng innebär bästa möjliga 

följsamhet. De sista två variablerna under Förberedelse ger inga poäng eftersom de 

lades till i denna studies observationsprotokoll och ingår därmed inte i WHOs checklista 

för säker kirurgi. Den anestesisjuksköterska som är ansvarig för patientens omvårdnad 

ska bekräfta alla kontroller i checklistans Förberedelse och Time-out. Observation av 

Förberedelse påbörjas av anestesisjuksköterskan innan anestesistart genom att 

kontrollera variablerna; patientens identitet, platsen för incision, samtycke till 

operationen, vilken typ av operation som ska genomföras, om säkerhetskontroll för 

anestesi är genomförd, om patienten har känd allergi, antikoagulationsbehandling, 

hypotermirisk och om det finns risk för aspiration/svår intubation eller stora 
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blodförluster där blodgruppering, BAS-test och/eller blodtransfusion är aktuell. 

Observation av Time-out ska påbörjas när patienten är sövd, innan operationsstart 

genom att varje person i gruppen ska presentera sig med namn och yrkestitel, därefter 

ska patientens identitet presenteras, den planerade operationen och val av 

incisionsställe. Vidare observeras om operationsteamet ges möjlighet att verbalt 

uttrycka om det kan förväntas några kritiska moment eller förväntade problem under 

operationen. En plan för behov av utrustning och preparathantering eller om specifika 

anestesiologiska problem var bekräftat. Vidare observeras om anestesisjuksköterskan 

framför eventuella behov av antibiotikaprofylax, om nödvändig bildinformation finns 

tillgänglig och om ordinerad trombosprofylax ges enligt ordination. Utöver dessa 

variabler dokumenteras typ av operation, planerad operationstid samt dokumenterad 

användning av WHOs checklista i databasen Provisio. Användningen av checklistan ska 

dokumenteras för varje patient. Det innebär att anestesisjuksköterskan därmed gör en 

bedömning om de preoperativa delarna Förberedelse och Time-out utförts enligt WHOs 

checklista eller ej. Vidare insamlades demografisk information om 

anestesisjuksköterskornas ålder, kön, antal yrkesverksamma år som 

anestesisjuksköterska och erhållen utbildning i att använda WHO:s checklista.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Studien påbörjades efter ett rådgivande yttrande från Forskningsetiska rådet vid 

Högskolan i Gävle (Bilaga 3) erhållits samt ett godkännande av ansvarig 

verksamhetschef för berörd dagkirurgisk avdelning (Bilaga 4). Två veckor innan 

studiestart skickade författaren ett mail till avdelningschefen som i sin tur 

vidarebefordrade detta till alla kliniskt verksamma anestesisjuksköterskor på den 

dagkirurgiska avdelningen. Mailet bestod av information om observationsstudien och 

dess tillvägagångssätt (Bilaga 5). Ett missivbrev delades även ut till patienterna (Bilaga 

6) vid inskrivningen på dagkirurgiska mottagningen, där de i lugn och ro fick läsa 

igenom studiens syfte och tillvägagångssätt. Patienterna informerades om att det endast 

var anestesisjuksköterskans arbete som låg i fokus och observerades. Vidare att inga 

journaldata om patienten dokumenterades. När anestesisjuksköterskan hämtade 

patienten på den dagkirurgiska mottagningen tillfrågades patienten muntligt av 

författaren om samtycke till att författaren var med och observerade 

anestesisjuksköterskans omhändertagande inför operation. Observationerna valdes ut 
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genom att på morgonen granska dagens operationsschema och utifrån det välja ut 

potentiella anestesisjuksköterskor och operationer. Varje observation tog i genomsnitt 

48 minuter att genomföra med en variationsvidd mellan 25-90 minuter. (Medianlängden 

var 45 minuter.) Observationerna genomfördes måndag till torsdag, under dagtid mellan 

klockan 07.00-16.00. Varje observation började från det att anestesisjuksköterskan 

mötte patienten i förberedelserummet på den dagkirurgiska avdelningen och avslutades 

vid operationsstart. Vidare observerades hur dokumentation av checklistans 

Förberedelse och Time-out registrerades i databasen Provisio. Där besvaras frågan om 

WHOs checklista har använts vid Förberedelse, Time-out, och Avslutning med 

svarsalternativen ”Ja” eller ”Nej”. Under observationerna var författaren klädd i 

operationskläder och deltog passivt i omhändertagandet av patienten. 

 

2.6 Dataanalys 

Deskriptiv statistik har använts för att beskriva demografisk information samt 

följsamheten av checklistans Förberedelser och Time-out (Polit & Beck, 2012). De 

olika variablerna i checklistan analyserades och redovisades med antal (n) och procent 

(%) (Polit & Beck, 2012). Checklistans två delar Förberedelse och Time-out 

analyserades i statistikprogrammet SPSS 22.0 för Windows software. Kontrollerna i 

checklistan utgjordes av variabler som gavs siffran 1 eller 2. Siffran 1 betyder att 

variabeln hade utförts medan siffran 2 betyder att den inte utförts. Utifrån dessa värden 

kunde en uträkning göras om hur frekvent kontrollerna utfördes under dessa 20 

observationer. Därefter kunde det totala antalet utförda kontroller jämföras med 

checklistans kontroller och ett procentuellt värde framkom. För att jämföra om det 

förekom statistiska signifikanta skillnader mellan observerad Förberedelse och Time-

out och dokumenterad följsamhet till Förberedelse och Time-out användes användes 

Wilcoxons rangtecken test. Ett p-värde <0,05 ansågs statistiskt signifikant. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Författaren hade ett etiskt ansvar för att studien var moraliskt övervägd och att studien 

kommer att vara till nytta (Vetenskapsrådet, 2015). Studien påbörjades efter att 

forskningsetiska rådet vid högskolan i Gävle givit sitt yttrande samt att tillstånd från 

verksamhetschefen på operationsavdelningen erhållits. Etiskt övervägande bör alltid 

göras inför vetenskapliga projekt. Således kan det undvikas att människor kommer till 
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skada, både psykiskt och fysisk. Det skyddet kallas individskyddskravet och är 

utgångspunkten vid forskningsetiska prövningar. Individskyddslagen består av fyra 

huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I missivbrevet (Bilaga 5) informerades anestesisjuksköterskorna om att 

medverkan var frivillig och att de när som helst hade möjlighet att avböja sitt 

deltagande utan närmare motivering. Informations- och samtyckeskravet togs hänsyn 

till genom att både patienter och anestesisjuksköterskor hade fått ett missivbrev med 

information om studien och dess tillvägagångssätt. Både patienterna och den övriga 

personalen inne på operationssalen informerades om att observationen hade fokus på 

anestesisjuksköterskans omhändertagande av patienten. Konfidentialitetskravet innebär 

att all data från observationsstudierna behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig person kunde ta del av uppgifterna. Endast involverad författare och 

handledare hade tillgång till det insamlade datamaterialet och därefter makulerades det. 

Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att insamlad data endast får utnyttjas 

till denna studies forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2015). Även detta togs hänsyn 

till vid hantering och bearbetning av insamlat datamaterial. Inför denna studie 

granskades personuppgiftslagen (2010:1969) där det beskrivs hur hantering av 

personuppgifter ska gå till. I föreliggande studie har anestesisjuksköterskans följsamhet 

till WHOs checklista undersökts. Inga personuppgifter om patienters dokumenterades 

för att undvika att identitet identifieras.  
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3. Resultat 

Resultatet av följsamheten till WHOs checklista för säker kirurgi inför operation samt 

skillnader i observerad och dokumenterad följsamhet presenteras i löpande text och 

tabeller.  

Totalt 20 (n=20) observationer utfördes inom områdena; kirurgi (n=7), gynekologi 

(n=6), ortopedi (n=5) och urologi (n=2). Demografisk information om de inkluderade 

anestesisjuksköterskorna presenteras i Tabell 1. 

De flesta observationer genomfördes på kvinnor och majoriteten av deltagarna hade 

arbetat som anestesisjuksköterska över tio år. Antal yrkesverksamma år som 

anestesisjuksköterska varierade bland deltagarna. Endast fem av 

anestesisjuksköterskorna rapporterade att de fått utbildning i WHOs checklista, se tabell 

1. 

Tabell 1. Visar demografisk information om deltagande anestesisjuksköterskor 

 

Demografisk karakteristika (=13) 

Kön  

Kvinnor 10 

Män 3 

Ålder  

 medel 47,5 

 median 52 

Yrkeserfarenhet   

>10 år 7 

7-10år 0 

3-6 år 4 

0-2 år 2 

Utbildning i WHOs checklista  5 

Ej utbildad i WHOs checklista/vet ej 8 
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3.1 Anestesisjuksköterskornas följsamhet till WHOs checklista för Förberedelse 

innan operation 

Resultatet visade bäst följsamhet i variablerna ”patientens identitet”, ”operationsområde 

markerat/ej aktuellt”, ”risk för hypotermi” (genom att rutinmässigt utföra värmande 

åtgärd på alla patienter), och ”säkerhetskontroll för anestesi”. Lägst följsamhet 

observerades i variablerna ”kontrollerna om patienten har blodsmitta” och ”patienten är 

informerad och samtycker till operation”.  

Följsamheten till variablerna vid Förberedelse finns beskrivet i tabell 2. 

Tabell 2. Antal procent och observerade variabler för följsamhet till WHOs checklista 

för säker kirurgi innan operation Förberedelser (n=20) 

 

 

Antal/typ av kontroller Ja (%) Nej (%) 

Patienten har bekräftat identitet 19(95) 1(5) 

Patienten har bekräftat plats för incision 12(60) 8(40) 

Patienten är informerad och samtycker till operation 5(25) 15(75) 

Operationsområde markerat/ej aktuellt 20(100) 0(0) 

Kontrollera om patienter har allergi 

 

16(80) 4(20) 

Kontrollera om patienten har blodsmitta 0(0) 20(100) 

Bedöm risk för svår intubation 18(90) 2(10) 

Bedöm risk för aspiration 17(85) 3(15) 

Bedöm risk för hypotermi 20(100) 0(0) 

Antikoagulantiabehandling 9(45) 11(55) 

(Risk för stor blodförlust?) 

 Blodgruppering/BAS/blodtransfusion 

9(45) 11(55) 

Säkerhetskontroll för anestesi genomförd 20(100) 0(0) 

*Har patienten kissat inför operation? 19(95) 1(5) 

*Är patienten fastande inför operation? 19(95) 1(5) 
 

 

* =Kontroller som inte ingår i WHOs checklista för säker kirurgi men som lagts till i observationsprotokollet 
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3.2 Anestesisjuksköterskornas följsamhet till WHOs checklista för Time-out innan 

operation 

De variabler som hade högst följsamhet vid Time-out var ”patientens identitet”, 

”planerad operation”, ”plats för incision”, ”anestesisjuksköterskans bedömning av 

patientspecifika problem”. Minst följsamhet observerades till variablerna; ”Förväntad 

blodförlust”, ”visas nödvändiga röntgenbilder?”, ”operationslängd”, ”sterilitet 

bekräftad”, ”korrekt uppläggning” samt ”har ordinerad trombosprofylax och givits 

enligt ordination?”.  

Följsamheten till variablerna vid Time-out finns beskrivet i tabell 3. 

 

 

Tabell 3. Antal procent och observerade variabler för följsamhet till WHOs checklista 

för säker kirurgi Time-out (n=20) 

 

Antal/typ av kontroller Ja(%) Nej(%) 

Nya personer på sal? Presentation 9(45) 11(55) 

Patientens ID 19(95) 1(5) 

Planerad operation 19(95) 1(5) 

Plats för incision 19(95) 1(5) 

Operatörens bedömning av: 
 Förväntade problem 

3(15) 17(85) 

Operationslängd 1(5) 19(95) 

Förväntad blodförlust 0(0) 20(100) 

Operationssjuksköterskans bedömning: 

Plan för behov av utrustning och preparathantering klar? 

9(45) 11(55) 

Sterilitet bekräftad? 1(5) 19(95) 

Korrekt upplagd? 1(5) 19(95) 

Anestesipersonalens bedömning:  

Hjärt- och lungsjukdomar? 

15(75) 5(25) 

Allergi? 5(25) 15(75) 

Blodsmitta? 2(10) 18(80) 

Ordinerad antibiotikaprofylax given? 12(60) 8(40) 

Visas nödvändiga röntgenbilder? 0(0) 20(100) 

Har ordinerad trombosprofylax givits enligt ordination? 1(5) 19(95) 
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3. 3 Skillnader i observerad och dokumenterad Förberedelse och Time-out 

Resultatet vid samtliga observationer (n=20) dokumenterades i databasen Provisio det 

vill säga att WHOs checklista för säker kirurgi användes under både Förberedelser och 

Time-out. Vid ett tillfälle registrerades användningen av checklistans delar innan det 

utförts och i fem tillfällen av en annan person i operationsteamet. Inte vid något tillfälle 

användes checklistan som stöd vid genomgång av Förberedelse och Time-out. 

Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan följsamheten till Förberedelse och 

Time-out (p = 0,046). Den totala följsamheten till WHOs checklistas Förberedelse var 

69 % respektive 36 % för Time-out. Det fanns även en signifikant skillnad mellan den 

observerade och den dokumenterade följsamheten vid både Förberedelse och Time-out 

vilket visas i tabell 4. 

 

Tabell 4. Skillnad i observerad och dokumenterad följsamhet till WHOs checklista 

för säker kirurgi 

 

 

 

 

  

Förberedelse Antal utförda 

kontroller i % 

Dokumenterad 

följsamhet i % 

p-värde 

Ja 69 100 0,008 

Nej 31 0  

Time-out    

Ja 36 100 0,0001 

Nej 64 0  



 

16 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att följsamheten till kontrollerna i WHOs checklista varierade. Vissa 

variabler kontrollerades/utfördes mer frekvent än andra och några berördes inte alls. 

Den totala följsamheten av WHOs checklista för säker kirurgi var 69 % vid 

Förberedelse och 36 % vid Time-out, vilket gav en signifikans på p=0,046. Resultatet 

visade även att WHOs checklista dokumenterades som använd i Provisio, trots att 

observationerna av de enskilda kontrollerna visade låg följsamhet. Av de observationer 

som utfördes dokumenterades följsamhet till checklistan i alla 20 fall vid både 

Förberedelse och Time-out, vilket gav en statistisk signifikant skillnad på p=0,008 

respektive p=0,0001.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Trots att checklistorna dokumenterades i Provisio som utförda visade resultatet att 

följsamheten till checklistans enskilda kontroller var låg. Liknande resultat har 

rapporterats i andra studier (Giles et al. 2016; Sendlhofer et al. 2016; Rydenfält et al. 

2013). Studier har även visat att vissa kontroller utförs oftare än andra. Till exempel 

patientens identitet och typ av operation som var högst frekvent, tillsammans med 

antibiotikaprofylax som också ofta kontrollerades. Lägst följsamhet generellt sett hade 

platsen för incision, patientens samtycke till operation, operationssjuksköterskans 

bedömning och om nödvändig röntgenbildinformation fanns tillgänglig. Presentation av 

nya personer på operationssalen hörde också till de kontroller som hade låg följsamhet 

(Rydenfält et al. 2013; Sendlhofer et al. 2015). En möjlig orsak till variation i 

följsamhet av checklistas kontroller kan vara individuella variationer om betydelsen av 

kontrollerna. Rönnberg och Nilsson (2015) fann i sin studie att 60 % av de svarande 

ansåg att "patient-ID", "planerad operation" och "antibiotikaprofylax" som mycket 

viktigt att kontrollera. Det är troligt att de kontroller som visar högst följsamhet också är 

de uppfattas som viktigast av anestesisjuksköterskan.  

 

Under observationerna i föreliggande studie noterades att den dagkirurgiska 

avdelningen inte helt följer WHOs checklista enligt LÖFs rekommendationer. Trots att 

WHOs checklista finns som ett hjälpmedel på varje sal så användes den aldrig som stöd 

vid Förberedelser eller Time-out. Anestesisjuksköterskorna kanske ansåg att den inte 
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var användbar för att de kunde kontroller i checklistan utantill eller att kontrollerna inte 

var relevanta för dagkirurgiska ingrepp. Detta överensstämmer med Fourcade et al. 

(2012) som menar att den upplevda betydelsen av kontrollen påverkar genomförandet. 

Detta resultat kan utgöra ett hinder för optimal patientsäkerhet. De fördelar som WHOs 

checklista har visats bidra med kanske inte uppnås när checklistorna används på ett 

ofullständigt och felaktigt sätt där kontrollerna inte verbalt uttrycks (Fourcade et al. 

2012). Enligt Parish modell (Rycroft-Malone, 2004) krävs en organiserad 

implementering av checklistan. Det räcker inte att kommendera operationsteamet att 

följa en checklista utan det krävs facilitering. En ansvarig person bör utses vid 

implementeringen. Den ser till operationsteamets attityder och beteenden genom att 

förklara vinsterna med nya arbetssätt. Men även att organisationen tillåter nya rutiner 

utan att försvåra arbetet genom till exempel dubbeldokumentation. 

 

Följsamhet till Förberedelse och Time-out 

Resultatet visade att Time-out hade lägre följsamhet än Förberedelse som var i motsats 

till Rönnberg och Nilssons (2013) enkätstudie där följsamheten till Förberedelse visade 

lägre resultat än i föreliggande studie. Haugen et al. (2013) visade en 85% följsamhet 

till Förberedelse medan Vogts et al. (2011) hade 56% följsamhet till förberedelse. 

Kanske kan resultatet variera på grund av studiernas datainsamlingsmetod och 

tillvägagångssätt. Om kontrollerna utfördes verbalt eller av rutin så bedömdes de vara 

utförda utan att det uttalades att det pågick en förberedelse utifrån WHOs checklista. 

Kontrollerna vid Förberedelse utförde anestesisjuksköterskan verbalt med patienten 

eller visuellt genom att läsa patientens journal eller utförde åtgärden rutinmässigt. Time-

out inleddes av anestesisjuksköterskan och därefter gavs ordet till övriga 

operationsteamet. Reed et al. (2016) har i sin studie visat att följsamheten till Time-out 

ökade från 61%-100% när kontrollerna som skulle ingå under Time-out uttrycktes 

verbalt eller efterfrågades av den ansvarige för checklistan. 

Studier visar att användning av WHOs checklista för säker kirurgi kan upplevas 

begränsad på grund av den hierarkiska kulturen i operationssalen. Till exempel visar en 

studie att operationspersonalen kan uppleva den onödig och följer inte kontrollerna 

enligt checklistan (Rönnberg & Nilsson, 2015). När det uppkommer motstånd från 

personal i operationssalen, leder det till spänningar och vag följsamhet av WHOs 

checklista (Gagliardiet et al. 2014). Liksom Parish modell tar upp utgör kulturen på 
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operationssalen ett hinder vid implementering av ett nytt verktyg. Det bör enligt Parish 

modell finnas en person som är ansvarig för att checklistan genomförs på rätt sätt och 

som får operationsteamets medlemmar att ändra sina attityder, beteenden och arbetssätt 

(Rycroft-Malone, 2004). Forskningen har också visat att det är viktigt att 

implementeringen följs upp med tiden och att personalen får feedback (Rycroft-Malone, 

2004). Dels för att följsamheten till checklistan har visats minska med tiden men även 

för att utvärdera rutinen kring den. Kanske finns det behov av modifiering av 

checklistan eller att ansvaret för att checklistans användning på operationssalen bör 

ändras. 

De mest aktiva yrkesprofessionerna under Time-out är anestesisjuksköterskan och 

kirurgen (Rydenfält et al. 2013). Resultatet i föreliggande studie visade att två av 

operationssjuksköterskans kontroller hade låg följsamhet. Som ansvarig för checklistan 

borde anestesisjuksköterskan ha involverat operationssjuksköterskan genom att ställa 

konkreta frågor utifrån WHO:s checklista som ”Är sterilitet bekräftad?” och ”Är 

patienten korrekt upplagd?”. Implementering av WHOs checklista har visats förbättra 

kommunikationen på operationssalen och minska klyftor mellan olika yrkeskategorier 

(Rönnberg & Nilsson, 2015) vilket kan motivera följsamheten till kontrollerna. En 

möjlig orsak till att kontrollerna ofta utelämnas kan vara att de inte upplevs relevanta. 

I föreliggande studie visade resultatet att ingen av anestesisjuksköterskorna verbalt 

kontrollerade om patienten hade någon blodsmitta. Däremot var följsamheten till att 

kontrollera om patienten hade allergier relativt högt (80%). Att kontrollera om patienten 

har blodsmitta var en kontroll i checklistan som aktuellt landsting i detta fall själv valt 

att lägga till i samma kontroll som allergier (se bilaga 1) i sin modifierade version av 

checklistan, som inte finns i checklistan från LÖF. Det är därför inte heller möjligt att 

jämföra hur andra studiers följsamhet till kontrollen ser ut. Både allergier och 

blodsmitta ska finnas dokumenterat i patientjournalen men frågorna bör ändå 

kontrolleras för att vara helt säker. En möjlig orsak till att kontrollen om blodsmitta inte 

ställdes kunde vara att det är ett känsligt ämne för anestesisjuksköterskan att fråga om 

och som är förknippat med fördomar, vilket inte allergier är. 

Vid observationerna uttrycktes det inte verbalt om patienten hade risk för hypotermi 

men vid alla observationer bäddades patienten om med ett eller två täcken och i vissa 

fall även med hjälp av ett aktivt värmesystem efter sövning. En möjlig orsak kan vara 

att de flesta dagkirurgiska ingrepp inte överskrider 60 minuter och medför heller inga 
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stora öppna sårytor (LÖF 2009), och att hypotermirisken ansågs liten. 

Vissa kontroller kan upplevas höra till fel del av checklistan. Till exempel bör intag av 

per oral antibiotikaprofylax och korrekt uppläggning av patienten kontrolleras innan 

patienten sövs. Checklistans kontroller kan vara alltför allmänna och inte avsedda att 

tillämpas på alla kirurgiska ingrepp. Till exempel kontrollen om blodgruppering och 

BAS-test då det ej är nödvändigt vid de flesta operationer och kontrolleras därför då 

inte. I de flesta observerade fall var ingen antibiotika ordinerad, de ingreppen som 

utfördes var enklare dagkirurgiska ingrepp där infektionsrisken bedöms lägre. 

Detsamma rör trombosprofylax. Efter dagkirurgiska operationerna ska patienten kunna 

återvända till hemmet och kunna hantera det postoperativa förloppet hemifrån. Det 

innebär att patienterna bör vara i relativt god kondition gällande mobilisering och kräver 

därför sällan trombosprofylax. Ingen av patienterna i detta fall var ordinerade 

trombosprofylax och kontrollen nämndes endast i en av observationerna. Dock 

rapporterar Paull et al. (2010) bättre följsamhet till antibiotika och djup ventrombos 

profylax efter implementering av WHOs checklista. Endast vid en av 20 observationer 

fanns röntgenbilder presenterade, men kontrollen nämndes aldrig under Time-out. Om 

operationer där vissa kontroller inte är i synnerhet frekvent kan det möjligtvis bidra till 

att checklistan upplevs irrelevant och utgöra ett hinder för optimal följsamhet. Att man 

som ansvarig för checklistan utesluter de kontroller som ej anses relevant kan vara svårt 

att bedöma och viktiga kontroller kan uteslutas (Fourcade et al. 2012). 

Studier visar att vissa specialiteter har önskat att skapa sina egna checklistor medan 

andra har föreslagit en checklista som ska anpassas till varje specifik operation. (Biskup 

et al. 2015; Joshi et al. 2012). En mer koncis checklista för dagkirurgi där ingreppen 

utförs under lokalbedövning har föreslagits (Helmio et al. 2012). Enligt 

bruksanvisningen till WHOs checklista kan den behöva modifieras lokalt eftersom den 

inte är optimal för alla typer av ingrepp (Dahlgren, 2016). Den i föreliggande studies 

modifierade checklistan innefattade många kontroller som inte var aktuella under 

dagkirurgiska ingrepp. Studien är endast utförd på en dagkirurgisk avdelning där flera 

av operationerna är väldigt enkla och patienterna ofta är unga och friska. Detta kan göra 

att kontrollerna i checklistan upplevs meningslösa och anestesisjuksköterskan väljer 

därför vilka kontroller som ansågs viktiga att verbalt kontrollera under Time-out. 

Onödiga risker som kan uppstå om vissa kontroller utesluts från checklistan är att viktig 

information kan förbises och därmed tumma på patientsäkerheten. Det 
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uppmärksammades även några kontroller som anestesisjuksköterskan ofta utförde men 

som inte specifikt ingick i checklistan, såsom preoperativt toalettbesök, risk för 

postoperativt illamående och en tydligare kontroll av preoperativ fasta utöver den som 

ingick i kontrollen för risk för aspiration. Checklistan bedöms vara i behov av 

modifikation för att optimera följsamheten. 

 

Resultatet vid samtliga observationer (n=20) dokumenterades i databasen Provisio för 

både Förberedelse och Time-out. Vid ett tillfälle registrerades användningen av 

checklistans delar innan de utförts och i fem tillfällen av någon annan i 

operationsteamet. Till exempel kunder en undersköterska i operationsteamet 

dokumenterat att Förberedelse var utförd eller att en anestesisjuksköterska som avlöst 

sin kollega för lunchrast bedömer att Time-out utförts innan operationsstart trots att 

personen inte var närvarade. Personalen är medveten om att rutorna i Provisio ska 

bockas för och utför det av rutin, trots att de inte alltid vet säkert om kontrollerna är 

utförda. Sendlhofer et al. (2016) och Giles et al. (2016) visar i sina studier att 

operationspersonalen upplever att de följer WHOs checklista väl men närmare 

granskning av följsamheten visade mycket lägre resultat med en differens på 41, 

respektive 59 procentenheter. Ett resultat som liknar det i föreliggande studie. Rydenfält 

et al. (2013) visade i sin studie att följsamheten kan bedömas på olika sätt där 

checklistans användning kan bedömas olika beroende på studiens metod. Initieras en 

Time-out betyder det inte att den är utförd korrekt enligt checklistans punkter. 

Följsamheten till WHOs checklista har visats variera mellan 54%-96%  beroende på 

vilket bedömningsinstrument och datainsamlingsmetod som användes (Giles et al. 

2016; Rydenfält et al. 2013). Olika sjukhus använder sig av olika system för att 

dokumentera användandet av WHO:s checklista. Antingen med hjälp av 

pappersblanketter eller elektroniska journaler där det bockas för hela checklistans 

användning eller var och en av de tre delarna. Operationspersonal har i en kvalitativ 

studie (Gagliardi et al. 2014) uttryckt att följsamheten av WHOs checklista var 

ofullständigt och inte konsekvent genomförd och dokumenterad för varje patient. I 

resultatet framkom att checklistan markerades som fullständigt utförd samtidigt som de 

var medvetna om att följsamheten hade brister. Studier visar att slentrianmässigt bocka 

för punkter kan lätt bli en rutinåtgärd utan att sträva efter förändring i personalens 

beteende vilket ger personalen en falsk känsla av trygghet (Russ et al. 2015; Russ et al. 
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2013). Att implementera ett nytt instrument som WHOs checklista är en kontinuerlig 

process som kräver operationsteamets vilja och positiva inställning samt utbildning att 

genomföra och ständigt förbättra ett sådant verktyg (Sendlhofer et al. 2015; Rycroft-

Malone, 2004). I en studie framkom att de fall där avvikelser sker från lokala rutiner är 

vid tillfällen där det finns en stark tro till att resultatet nyttjas av avvikelsen samt att 

situationen är under full kontroll även om det utförs något som avviker från de 

bestämda rutinerna (Phipps et al. 2009). Chefer påvisas ha starkare tro till ett 

kontrollerat arbetssätt som checklistan innebär medan operationspersonalen som 

använder checklistan också har positiv attityd till den men upplever inte att det går att 

styra sättet att arbeta utifrån en checklista med ett gott syfte (Mascherek et al. 2015). 

Parish modell benämner kontexten vid implementering av en ny rutin som WHOs 

checklista. Att operationsteamet är positivt inställd till checklistan är viktigt men även 

att verksamheten tillåter nya evidensbaserade rutiner. Som avdelningschef måste 

engagemang visas vid implementering av checklistan genom till exempel utbildning av 

personal, uppföljning och utvärdering (Rycroft-Malone, 2004). 

Av de observerade anestesisjuksköterskorna rapporterade fem av dem att de fått 

utbildning om WHOs checklista för säker kirurgi medan resterande åtta ansåg sig inte 

fått någon utbildning i WHOs checklista, alternativt inte visste. I en annan svensk studie 

framkommer liknande resultat då endast 43% av vårdpersonalen uppgav att de fått 

utbildning och information om checklistan (Rönnberg & Nilsson, 2015). Även 

(Gagliardi et al. 2014) påpekar att operationsspersonal upplever att de inte fått 

utbildning i checklistans tillämpning och information om vem som ska ansvara för 

checklistan. Conley et al. (2011) betonar vikten av att inte bara initiera WHOs 

checklista utan att även informera hur genomförandet ska vara och varför det är viktigt 

att checklistan följs upp när den implementeras. Efter utbildning och implementering 

bör checklistans användning utvärderas då följsamheten försämras över tid (Sendlhofer 

et al. 2016). Socialstyrelsen beskriver att implementering av nya metoder kan ta tid. Det 

kan ta två till fyra år innan en ny metod integreras och blir en del av det vardagliga 

arbetssättet (Socialstyrelsen. 2012). Liksom i Parish modell styrker det behovet av 

utvärdering, uppföljning och eventuellt fortlöpande utbildning (Rycroft-Malone, 2004). 

Den vårdpersonal som ska använda sig av checklistan hade varierande mängd klinisk 

erfarenhet. Föreliggande studie visade att fler än hälften arbetat som 

anestesisjuksköterskor i över tio år. I anestesisjuksköterskans yrkesprofession ingår att 
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arbeta evidensbaserat och ta till sig ny kunskap och sträva efter förbättringar. 

Operationspersonalen bör enligt Parish modell ges tid till att analysera och diskutera ny 

forskning och jämföra med sina erfarenheter inom området (Rycroft-Malone, 2004). Det 

bör även finnas ett intresse hos dem att ta till sig ny kunskap och sträva efter 

förbättringar. Även om det finns ett intresse att uppdatera sig inom ny forskning är det 

inte säkert att utrymme kan ges. Det krävs avsatt tid till anestesisjuksköterskor för att 

uppdatera sig inom ny evidens men med dagens situation med sjuksköterskebrist behövs 

all tid i praktiken. Operationspersonalen behöver feedback för att ha möjlighet att 

optimera användandet av checklistan men också lyfta fram förbättringsförslag. Något 

som även styrks av Parish modell om implementering (Rycroft-Malone, 2004) 

 

På den dagkirurgiska avdelning där studien har genomförts har ingen specifik 

yrkeskategori utsett till ansvarig för WHOs checklista, alla yrkeskategorier  i 

operationsteamet har ett gemensamt ansvar att den används. De flesta punkter i 

checklistan kontrollerades, dokumenterades och rapporterades av 

anestesisjuksköterskan och därmed har ansvaret ofrivilligt/outsagt lagts på denne. 

Anestesisjuksköterskan ansvarar för alla delar i Förberedelse, inleder Time-out samt 

rapporterar över patienten och de postoperativa ordinationerna till sjuksköterskan på 

uppvakningsavdelningen. Resultatet ska synliggöra eventuella problem med 

checklistans följsamhet ur ett organisatoriskt perspektiv. Implementeringen av 

checklistan verkar enligt resultatet inte varit optimal. Det finns tydliga brister i rutiner 

och utbildning. Med rätt implementering skulle följsamheten mest troligt kunna 

förbättras. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Studien var av kvantitativ ansats och en icke-deltagande observationsstudie (Polit & 

Beck, 2012) som genomfördes med hjälp ett observationsprotokoll som utgått från 

LÖFs validerade checklista för säker kirurgi (se bilaga 1). Fördelen med en strukturerad 

observationsstudie är att en oerfaren observatör undviker att observationerna blir 

felaktiga (Polit & Beck, 2012).  Föreliggande studie genomfördes av författaren som 

ensam observatör under datainsamlingen och bedömde följsamheten till kontrollerna i 

checklistan. Om fler observatörer hade observerat vid samma tillfälle hade resultatet 

möjligtvis ökat i trovärdighet. Författaren är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet 
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av avdelningsarbete och kortare verksamhetsförlagd utbildning inom anestesi men ingen 

erfarenhet av datainsamling vid genomförandet. Detta kan ha påverkat studiens resultat 

negativt.  

Polit och Beck (2012) anser att det bästa är om forskare använder sig av redan 

validerade observationsinstrument. Det är både tidsbesparande och förenklar 

möjligheten att göra jämförelser med resultat från tidigare forskning. 

Observationsprotokollet som användes utgick från WHOs checklista för säker kirurgi 

som används världen över och kan därför tolkas ha hög begreppsvaliditet. Det uppnås 

om det finns ett starkt samband mellan det utformade observationsprotokollet till 

studien och den nationella checklistan från LÖF (LÖF, 2009). Det ska framgå att alla 

Landsting har möjlighet att modifiera checklistan för att passa verksamheten vilket 

innebär att alla checklistor inte är identiska och är jämförbara till 100%. 

Styrkan med att utföra en observationsstudie är att få ett resultat som speglar den 

kliniska verkligheten. En enkätstudie hade varit ett alternativ men resultatet hade 

förmodligen inte speglat den kliniska verkligheten lika bra som vid observationer. Vid 

en enkätstudie hade anestesisjuksköterskorna kunnat svara på studiens frågeställningar 

utifrån specifika frågor om hur de personligt uppfattar följsamhet till checklistan (Polit 

& Beck, 2012). 

Innan observationsstudien påbörjades gjordes en pilotstudie för att testa 

observationsprotokollets struktur och hur de olika kontrollerna i checklistan skulle 

tolkas (Polit & Beck, 2012). En oberoende anestesisjuksköterska fick komma med 

synpunkter på genomförandet av observationsprotokollet och hur kontrollerna skulle 

bedömas. Ett exempel var att bedöma hypotermirisken som utförd utan att 

anestesisjuksköterskan  verbalt uttryckt det under Förberedelse. Detta eftersom 

värmande åtgärd utfördes enligt rutin. Att få synpunkter och en bedömning från en 

erfaren anestesisjuksköterska stärkte protokollets reliabilitet och validitet. Det var även 

vid pilotstudien som det framkom att checklistan saknade vissa kontroller som ingick i 

anestesisjuksköterskans preoperativa förberedelse av patienten. Dessa kontroller var 

grunden till en diskussion om WHOs checklistas brister.  

Det blev ingen tydlig paus i arbetet vid Förberedelser som vid Time-out vilket utgör ett 

hinder för författaren att rättvist observera anestesisjuksköterskans följsamhet. Ett 

problem var att anestesisjuksköterskan inte alltid verbalt uttryckte sina bedömningar 

kring kontrollerna i WHOs checklista. Det kunde då bli svårt att bedöma om 



 

24 

 

anestesisjuksköterskan hade berört kontrollerna i checklistan eller inte. Detta påverkar 

författarens tolkning av kontrollerna och därför även resultatet. Under perioden för 

datainsamling uppkom flera frågor som författaren hade önskat diskutera med 

anestesisjuksköterskorna för att komplettera med deras syn på följsamheten till 

checklistan. Exempelvis om de kontrollerat att all nödvändig luftvägsutrustning fanns 

tillgänglig. 

Anestesisjuksköterskorna fick information om studien innan den påbörjades vilket kan 

ha påverkat resultatet. Det framgick dock inte att det var just studiens specifika syfte 

”följsamheten till WHO:s checklista” som observerades utan endast 

anestesisjuksköterskans omhändertagande av patienten inför operation. Trots det var 

deltagarna medvetna om att observatören var närvarande och att de blev observerade. 

Det kunde eventuellt ha skapats en Hawthorne-effekt, där deltagarna kan ha förändrat 

sitt beteende på grund av närvaron av en observatör (Polit & Beck, 2012). Trots detta 

visade resultatet låg följsamhet till WHOs checklista. 

För att få ett generaliserande resultat krävs att ett visst antal observationer uppnås. 

Författaren hade beräknat att observera 30-35 operationer under en tidsperiod på två 

veckor. Detta antal visade sig sedan svårt att uppnå och resultatet uppnådde endast 20 

observationer på 13 anestesisjuksköterskor vilket kan påverka om resultatet är 

generaliserbart. Ett hinder var att tiden för datainsamlingen var begränsad. Det berodde 

bland annat på att författaren inte beräknat att operationer exkluderats på grund av att 

patienterna inte var svensktalande, barnoperationer, operationer i lokalanestesi eller 

andra orsaker. Operationer i lokalanestesi hade kunna inkluderats men då hade fler 

kontroller betraktats som irrelevanta, till exempel risk för svår intubation och aspiration. 

Antalet anestesisjuksköterskor som observerades var begränsad på grund av att 

verksamheten hade flera sjukskrivningar under datainsamlingsperioden. Med det 

knappa antalet anestesisjuksköterskor hade studien kanske varit bättre att utföra på ett 

större sjukhus eller jämföra två olika grupper, till exempel olika typer av operationer 

eller olika sjukhus. Med tanke på vald teori skulle det vara av intresse att jämföra olika 

sjukhus och dess implementeringssätt. Då hade en jämförelse kunna gjorts och se om 

det fanns variationer i utbildning och följsamhet till WHOs checklista mellan de olika 

sjukhusen. 

De brister i följsamheten av WHOs checklista som framkom i resultatet kommer att 

redovisas och presenteras till verksamheten när examensarbetet är godkänt.  
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Sjukvården fokuserar allt mer på patientsäkerhet. Patientens behov ska vara i fokus och 

anestesisjuksköterskan ska ge god och säker vård där patienten upplever trygghet. Med 

ett arbete som förebygger komplikationer tar checklistan upp viktiga 

omvårdnadsåtgärder för anestesisjuksköterskorna i samband med kirurgi. 

Studier visar att WHOs checklista är ett bra verktyg för att viktiga moment inte ska 

förbises och därmed ökar patientsäkerheten i samband med operation. WHO har 

utvecklat en bruksanvisning för ett optimalt bruk av checklistans tre faser: 

Förberedelse, Time-out och Avslutning men i den kliniska verksamheten verkar det 

svårt att uppnå. Ett verktyg som är framtaget med syftet att förbättra patientsäkerheten 

borde ha högre prioritet, särskilt med tanke på all forskning som bevisat vinsten med att 

använda WHOs checklista. 

Studiens resultat visade att checklistans följsamhet var bristande. Det visade även att 

checklistan dokumenterades som använd i datasystemet Provisio trots att kontrollerna i 

checklistan inte alltid följdes. Att följsamheten var bristande skulle kunna äventyra 

patientsäkerheten. Resultatet i föreliggande studie kan leda till att verksamheten 

påbörjar ett förbättringsarbete gällande följsamheten till WHOs checklista. Där kan 

operationspersonalen som arbetar kliniskt vara med och diskutera rutiner, arbetsmiljö, 

och utbildning i enlighet med Parish modell. De kan även se över om checklistan 

eventuellt är i behov av modifiering för att öka följsamheten. WHOs checklista är ett 

validerat verktyg som är beprövat och kostnadsfri att utnyttja. Det är svårt att förstå 

varför den inte används i större utsträckning. Speciellt med tanke på det antalet 

vårdskador som går att begränsa. 

 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

För att få checklistan att fungera optimalt krävs mer forskning kring följsamheten och 

orsaker till att den varierar. Det behöver också studeras om, och i så fall hur den 

eventuellt kan modifieras för att öka följsamheten till den. Enligt WHO (2009) är alla 

checklistans kontroller viktiga och funktionella vid kirurgiska ingrepp. Men flera studier 

påvisar att den bör modifieras för att anpassas till olika typer av ingrepp och 
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verksamheter (Biskup et al. 2015; Joshi S et al. 2012; Helmiö et al. 2012). Det är viktigt 

att det inte bara är ett verktyg som har ett gott syfte utan även är användbart i den 

kliniska verksamheten (Mascherek et al. 2015).  

5. Slutsats 

Resultatet i denna studie visar att följsamheten till WHOs checklista varierar och att den 

observerade följsamheten är lägre än den dokumenterade. Det behövs tydligare rutiner 

inom verksamheten för hur checklistan ska användas i praktiken och en utsedd person i 

operationsteamet bör ha ansvaret för checklistan. Det finns behov av utbildning inom 

verksamheten och eventuellt behov av en modifiering av checklistan. Begränsningarna 

som framkom i denna studie kan vara till nytta för att utforma nya studier i framtiden 

inom detta forskningsområde.
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