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Författare: Daniel Hall 

Handledare: Elisabeth Ericsson 

SAMMANFATTNING 

Introduktion  
Patientsäkerhet är en viktig del i arbetet med att upprätthålla en god kvalitet inom hälso- och 
sjukvården och inte minst inom riskfyllda områden som anestesi- och operationssjukvård. 
Operationsprocessen kan stödjas genom användandet av ett kliniskt informationssystem, ett 
så kallat operationsplaneringssystem. Vad som dock inte finns väl beskrivet är hur ett sådant 
här informationssystem skulle kunna bidra till en säkrare vård.  

Syfte: 
Syftet med studien var att beskriva processen och vilken betydelse ett 
operationsplaneringssystem hade för patientsäkerheten på en operationsavdelning utifrån 
personalens perspektiv. 

Metod: 
En empirisk studie med kvalitativ ansats genomfördes och analyserades med riktad 
innehållsanalys enligt Hsieh & Shannon. Tjugosex intervjuer genomfördes utifrån nio olika 
befattningar relaterade till operationsprocessen på tre olika sjukhus i mellersta och södra 
Sverige 

Resultat: 
Processen av kirurgska ingrepp bestod av tre olika faser; planering, genomförande och 
uppföljning. Extern planering hanterades av kirurgisk avdelning eller mottagning. Den interna 
planeringen hanterades av operationsavdelningen och för att kunna fullfölja planeringen 
genomfördes en interorganisationell planering. Faktorer att ta hänsyn till under den första 
fasen var ändringar och bristande planering. Den verkställda planeringen utgjorde 
arbetsunderlaget vid genomförandet av operationerna. Uppföljningen var mestadels 
produktionsinriktad och patientrelaterad vårduppföljning saknades. Patientsäkerhet handlade 
om två saker, perspektiv och betydelse. Patientsäkerhetsperspektivet beskrevs utifrån 
patient-, organisations- och medarbetareperspektiv. Betydelsen av ett 
operationsplaneringssystem för patientsäkerheten var relaterad till information, 
kontrollfunktioner, organisation och förändringar. 

Konklusion:  
Patientsäkerheten garanterades av den personal som arbetade i operationsprocessen och 
inte av operationsplaneringssystemen. Utveckling av säkerhetsfunktioner i 
operationsplaneringssystemen skulle kunna bidra till ökad patientsäkerhet. 

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, Informationssystem; Operationsavdelning, Perioperativ 

omhändertagande 
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ABSTRACT 

Introduction: 
Patient safety is an important part in the performance of good quality in healthcare and 
particularly in critical areas like anesthesia and surgery. The process of surgery can be 
supported by an operating room information system, but there is no adequate description of 
how a system like this will support a safer care of the patient. 

Purpose:  
The aim of the present study is to describe the process and importance of an operating room 
information system for the patient safety in operating rooms from the perspective of 
employees. 

Method: 
An empirical study with a qualitative onset was implemented and analyzed using directed 
content analysis according to Hseih & Shannon. Twenty six interviews were performed from 
nine different positions during the process of surgery in three different hospitals in mid- and 
southern Sweden. 

Results: 
Operating room management included planning, surgery and evaluation. Extern planning 
was handled by the surgery ward or reception and intern planning by the surgery 
department. To complete the process there was an inter-department coordination and 
planning. Changes and insufficient planning had to be taken into account during this process 
of planning surgery. Executed planning functioned as the working document during the day 
of surgery. Evaluation was considered as mostly production-oriented and patient-related 
evaluation was missing. Two areas emerge from patient safety, perspective and significance. 
The importance of an operating room information system related to patient safety was 
information, safety controls, organization and changes.  

Conclusion: 
Patient safety was guaranteed by employees who worked in the process of surgery and not 
by the operating room information systems. Development of safety functions in operating 
room information system may improve patient safety. 

 

Keywords: Patient Safety, Operating Room Information System, Perioperative Care 
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Inledning 
Patientsäkerhet är en viktig del för att upprätta en god kvalitet och kan definieras 

som förebyggandet av fel och negativa händelser för patienten inom hälso- och 

sjukvården (World Health Organization - Patient Safety, 2013). Patientsäkerhet inom 

anestesi- och operationssjukvård är ett av flera områden som är viktiga att följa upp 

och förebygga. Det kan här handla om komplikationer vid anestesi, postoperativ 

lungemboli eller djup ven trombos eller problem vid kirurgiska procedurer (Millar, 

Mattke et al., 2004). I en svensk studie visade det sig bland annat att av de avvikande 

negativa händelser som uppstod inom svensk sjukvård, som gick att förebygga, var 

drygt hälften relaterade till kirurgiska- och invasiva ingrepp (Soop, Frysmark, Köster 

& Haglund, 2009).  Bristande patientsäkerhet är ett mångfacetterat problem där 

kirurgiska ingrepp utgör en stor del. För att minska oönskade händelser och därmed 

öka patientsäkerheten behövs arbetssätt utifrån olika perspektiv, där 

operationsplanering kan vara ett av dessa perspektiv.  

Bakgrund 

Patientsäkerhet 
Hälso- och sjukvården har till uppgift att möta människor utifrån en rad olika behov 

vid sjukdom eller skada (SFS 1982:763). Det kan handla om allt från rådgivning till 

avancerad kirurgi och onkologisk behandling. Inte sällan krävs det att flera 

organisatoriska enheter inom sjukvården måste involveras för att möta de behov som 

patienten har vid sjukdom eller skada. Det innebär att organisationen måste samverka 

inom den egna verksamheten likaväl som med andra. Skulle det uppstå fel och brister 

inom den organisationen kan det få icke önskvärda följder för patienten (Vincent, 

2010). För att upprätthålla en hög säkerhet inom hälso- och sjukvården krävs enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ett systematiskt arbete för en god och säker 

vård och för att skydda patienten från undvikbara vårdskador. 

Patientsäkerhetsbegreppet kan definieras som: ”Undvikandet, förebyggandet och 

förbättrandet av avvikande utfall eller skador relaterade till sjukvårdens processer” 

(Cooper, Gaba, Liang, Woods & Blum, 2000, s.2). 

Patientsäkerhet är ett brett begrepp och omfattar många olika sidor av 

patientomhändertagandet. I en rapport av Rinder, Soop och Steen (2004) kan 

begreppet patientsäkerhet delas upp i tre dimensioner, de undvikbara riskerna i 

vården, rätt avvägda individuella nytto-riskbedömningarna och risker i 

vårdstrukturen. Den första dimensionen innebär risker som egentligen inte borde 

uppstå. Det kan röra sig om förväxling av journaler där kanske fel information skrivs 

in i fel patientjournal eller att snarlika läkemedel förväxlas. Det kan också handla om 

att fel kroppsdel blivit opererad. I en nederländsk studie visades det att cirka 50 % av 

de avvikande händelserna var relaterade till operation eller läkemedel där 39,6 % var 

relaterade till operation och 15,1% till läkemedel (de Vries, Ramrattan, Smorenburg, 

Gouma & Boermeester, 2008). 

I den andra dimensionen finns de nytto- och riskbedömningar som vårdpersonal gör 

vid undersöknings- och behandlingssituationer. Den här dimensionen är bredare och 

mer omfattande där vårdpersonal måste göra avvägningar i varje vårdsituation. I 

dessa situationer kan det vara flera saker som måste vägas in som patientens tillstånd 



2 

 

och förmåga till delaktighet i beslut kring den vård som behöver ges. Den tredje och 

sista berör de brister som kan finnas i själva vårdstrukturen och berör frågor som 

tillgänglighet och personalens kompetens (Rinder et al., 2004). 

Synen på vem som ska bäras ansvarig för de fel som begåtts har länge varit 

fokuserad på individen där saker som glömska, bristande motivation och oaktsamhet 

varit i fokus när orsaken till den avvikande händelsen ska utredas. Ett annat sätt att se 

på avvikande händelser är genom att titta på systemet där det skett och att personen i 

stället kan vara en bidragande faktor (Reason, 2000). Det här synsättet har blivit mer 

framträdande och förordas framför att anklaga vårdpersonalen inom hälso- och 

sjukvården (WHO, 2002). 

Bakgrunden till varför något går fel är sällan orsakat av en enskild händelse eller 

person. Vid analys av den bakomliggande historien kommer det oftast fram att flera 

händelser ligger bakom och därmed komplicerar bilden. Inte sällan visar det sig att 

det är systemet som brister där det har gått fel i flera steg, vilket i slutändan lett fram 

till en skada (Reason, 2005). En modell för detta synsätt är ”The Swiss cheese model 

of system accidents” som är en metafor och en förklaringsmodell till hur flera olika 

lager av säkerhetskontroller passeras innan ett fel uppstår (Reason, 2000). Här 

handlar det om att när bara ett hål i lagret passeras så leder det oftast inte till en 

negativ utgång. Skulle dock flera hål passeras efter varandra så kan det tillslut leda 

till att en skada uppstår. Den här modellen innebär att patientsäkerhet är något som 

berör flera olika delar och nivåer i hälso- och sjukvården och att när brister 

sammanfaller i en följd kan det leda till en skada för patienten. 

Patientsäkerhetsarbetet är därför en viktig del i att upprätthålla kvaliteten och är ett 

ämne som aktualiseras bland annat av Världshälsoorganisationen (WHO) där de 

genom ett flertal programområden arbetar för att öka patientsäkerheten (World 

Health Organization – Patient Safety Programme Areas, 2013). Ett av de områden 

som anses angeläget att arbeta med för en ökad patientsäkerhet är kirurgi där den 

internationellt implementerade checklistan för säker kirurgi från WHO utgör en 

viktig del (World Health Organization, Safe Surgery Saves Lives, 2013). Ytterligare 

initiativ till ökad patientsäkerhet vid kirurgi har gjorts på flera håll. Det har här 

kunnat handla om skapandet av checklistor för hela det perioperativa förloppet, som 

ska säkerställa att inga viktiga delar försummas (de Vries, Hollmann, Smorenburg, 

Gouma, & Boermeester, 2009). Förutom checklistor liknande den från WHO har det 

även gjorts studie på hur teamträning kan förbättra kommunikationen inom 

operationsteamet som ett led i att förbättra patientsäkerheten (Hurlbert & Garrett, 

2009). Det här visar på att kirurgiska ingrepp är ett viktigt område är att arbeta med 

för att öka patientsäkerheten inom sjukvården, vilket även gäller här i Sverige. I en 

svensk studie som genomförts visade det sig att av de avvikande händelser som gick 

att förebygga var 51.8 % relaterade till kirurgiska ingrepp. (Soop, et al., 2009). 

Patientsäkerhet inom anestesi- och operationsverksamhet 
Operationsavdelningen har till uppgift att leverera vård till patienter i behov av 

kirurgi. En operationsavdelning består oftast av ett antal speciellt anpassade rum 

avseende både miljö, teknik och speciellt utbildad personal. Avdelningen är förutom 

sin interna organisation beroende av kommunikation, utbyte och överföring av 

resurser, information och kompetens från andra enheter inom sjukhuset, som 

radiologi, laboratoriemedicin och patologi. Planeringen av den här verksamheten 

görs inte bara på själva operationsavdelningen, utan det sker även beslut som 
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påverkar planeringen på till exempel mottagning eller vårdavdelning (Waring, 

McDonald, & Harrison, 2006). Det nätverk som dessa relationer utgör mellan 

enheterna benämns enligt Waring et al. (2006) som ett slags ”organisatoriskt nav”. 

De processer och aktiviteter som ingår i de olika relationerna och som tillsammans 

utgör navet ska leda fram till att ett kirurgiskt ingrepp blir utfört. De processer och 

aktiviteter som ingår planeringen av det kirurgiska ingreppet måste sedan fungera vid 

det tillfälle och plats som planerats in för det kirurgiska ingreppet.  

I Sverige ingår anestesisjuksköterskan som en del av det perioperativa teamet och har 

tillsammans med anestesiolog ansvaret att planera och genomföra, individuellt eller 

tillsammans med anestesiolog, generell anestesi vid både planerade och akuta 

ingrepp. Anestesisjuksköterskan har även till uppgift att systematiskt leda, prioritera, 

fördela och samordna vårdarbetet, samt medverka i utveckling och uppföljning inom 

verksamhetsområdet (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013). Som det har beskrivits tidigare är operationssjukvård 

ett område där arbete behöver göras för att förbättra patientsäkerheten och enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 3 kap, 1 §, ska vårdgivaren planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet i hälso- och 

sjukvårdslagen upprätthålls. Det innebär att planering, sättet att leda genomförandet 

och kontrollera hur det sedan gått är tre viktiga områden för att upprätthålla 

patientsäkerheten.  

Planering 

Innan ett kirurgiskt ingrepp kan bli genomfört behöver det ske en planering av vilka 

resurser som behövs för det aktuella ingreppet. Operationsplanering bygger därför på 

ett utbyte av information, tjänster och resurser mellan dessa enheter, t ex operation, 

röntgen, laboratoriemedicin, vårdavdelning och sterilcentral.  Om något brister i 

enhetens interna processer eller i processerna mellan olika enheter kan det innebära 

en patientsäkerhetsrisk (Waring, et al.,2006). Till detta hör även att planera så att 

operationsavdelning utnyttjar operationssalarna så effektivt som möjligt, vilket 

innebär att planeringen ska leda till så korta operations- och bytestiderna som möjligt 

och att operationssalarna används maximalt under ordinarie arbetstid (Archer & 

Macario, 2006; Marjamaa, Vakkur, & Kirvelä, 2008). 

Genomförande 

Planeringen som är gjord innan det kirurgiska ingreppet ska sedan vara det underlag 

som ligger till grund för arbetet på operationsavdelningen under själva 

operationsdagen. Sker det då störningar i de delar som ingår i planeringen innebär 

det oftast ändringar måste göras i det planerade schemat och inhämtande av 

ytterligare information för att kunna genomföra den uppstådda förändringen. Går det 

inte planera om de delar som påverkats går det heller inte starta operationen 

(Plasters, Seagull, & Xiao, 2003). I en studie av Christian et al. (2006) fann de två 

områden som var utmärkande för påverkan på patientsäkerheten under kirurgi. Det 

första området var bristande kommunikation och informationsbortfall och det andra 

var hög arbetsbelastning och multipla arbetsmoment. Liknade resultat framkom i 

Waring et al. (2006) studie där de fann att ökad arbetsbelastning genom tidspress 

berodde på förseningar relaterade till ändringar i planeringen eller när personal blev 

tvingade att arbeta under icke optimala förhållanden. Resultatet av detta ledde till att 

personalen sedan arbetade fortare för att ta igen den tid som gått förlorad. En 

grundlig och komplett planering är därför nödvändig för ett säkert genomförande av 

kirurgiska ingrepp. 
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Uppföljning 

Det finns många faktorer som påverkar genomförandet av ett kirurgiskt ingrepp och 

några av de aspekterna har beskrivits tidigare i det här arbetet. Med det i åtanke så 

kan det vara svårt att utvärdera vad det är som inte fungerar eller som orsakar att 

planeringen och genomförandet inte gick som planerat. Operationspersonalen kan 

därför ha svårt för att uppskatta vad det är som påverkar operationsverksamhetens 

effektivitet, konsekvensen i tid av en försenad operationsstart eller hur många 

operationer som drar över tiden på det planerade operationsprogrammet (Dexter, 

Masursky, Garver, & Nussmeier (2009). Vårdgivaren har kravet på sig att utreda 

händelser som har medfört eller kunnat medföra en vårdskada och måste därför 

kunna kartlägga händelseförloppet, vilket ställer kravet på att vårdgivaren måste 

kunna följa upp sin verksamhet (SFS 2010:659).   

Kommunikation och Informationssystem 
Patientsäkerheten påverkas även av hur kommunikation och information hanteras på 

själva operationsenheten, där bristande sådan kan leda till fördröjningar, ökat arbete, 

samt en osäkerhet i handläggandet av patienten (Christian et al., 2006; Hu et al., 

2012). Den som arbetar som koordinator på operationsavdelning hanterar ofta korta 

samtal med den övriga operationspersonalen och kommunikationen handlar då oftast 

om utrustning och förberedelserna av patienten. De samtal som kommunicerades 

under en längre tid var relaterade till inplanering av patienter, tilldelning av 

operationssalar och personal (Moss & Xiao, 2004). När det gäller inhämtandet av 

information ansåg operationspersonalen att patienten var den mest tillförlitliga 

källan. Vid brister i informationen handlade det bland annat om saknade 

patientjournaler, provresultat eller felaktig information given av annan person (Wong 

et al., 2011). Kommunikationsbrister har visat sig vara ett vanligt problem inom 

operationsverksamheten och sker i ungefär 30 % av fallen, vilket kan yttra sig genom 

ineffektivitet, resursslöseri, onödigt arbete och förseningar (Lingard et al., 2004). 

För att leda en operationsavdelning på ett effektivt sätt behövs därför ett system som 

ger tillgång till information i realtid och en överblick av verksamheten. Systemet bör 

visa var någonstans patienter och resurser befinner sig, samt monitorera och 

rapportera operationsavdelnings prestationsförmåga (Marjamaa, Vakkur, & Kirvelä, 

2008). Seim och Sandberg (2010) har identifierat ytterligare tre områden som kan 

förbättras inom det perioperativa arbetet. En av dessa delar handlar om att det behövs 

teknologiska och organisatoriska innovationer för att möjliggöra bättre patientflöden, 

kommunikation, koordination och organisatoriskt lärande. 

Problemområde 
Operationsavdelningen är en komplex miljö där både personliga och organisatoriska 

brister kan leda till att patientsäkerheten hotas. För att underlätta planeringen, 

genomförandet och uppföljningen av en operationsverksamhet finns det speciella IT-

stöd, så kallat operationsplaneringssystem, med syfte att stödja hela den här 

processen. Vad som dock inte finns väl beskrivet är hur ett 

operationsplaneringssystem kan bidra till ett säkrare perioperativt omhändertagande, 

samt vilken betydelse det har för patientsäkerheten.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva processen och vilken betydelse ett 

operationsplaneringssystem hade för patientsäkerheten på en operationsavdelning 

utifrån personalens perspektiv. 



5 

 

Metod 

Design 
Den studiedesign som valdes var en kvalitativ deskriptiv design med en deduktiv 

ansats och metoden för insamlandet av data var genom personliga intervjuer. 

Intervjuer lämpar sig här för studiens syfte eftersom det var personalens perspektiv 

som skulle studeras. Det gav även de intervjuade möjligheterna att med egna ord fritt 

beskriva sina egna upplevelser och reflektioner relaterat till studieområdet (Polit & 

Beck, 2012). 

Urval  
Studien genomfördes som en multicenterstudie vid tre olika kliniker i mellersta och 

södra Sverige. Klinikerna på respektive sjukhus som inkluderas i studien genomförde 

anestesi och operationsverksamhet. För att få en bredd i det insamlade materialet 

kontaktades kliniker som hade helt olika IT-system för operationsplanering och från 

vardera olika leverantör. Respektive klinikchef kontaktades via brev med bifogad 

information om studiens syfte och metod. De ombads efter samtycke skriva under ett 

skriftligt godkännande om studiens genomförande på deras klinik och därefter skicka 

tillbaka det i frankerat kuvert. Den första kliniken som kontaktades tackade nej och 

en ny klinik kontaktades med samma operationsplaneringssystem. Övriga kliniker 

tackade ja. 

I informationsmaterialet som skickades till klinikcheferna angavs även vilka personer 

som önskades intervjuas samt önskemål om kontaktuppgifter till dessa. Kriterierna 

för urvalet av informanter var att försöka inkludera de personer som var involverade i 

planeringen och genomförandet av kirurgiska ingrepp (Patton, 2002). Förslaget på 

informanter var klinikchef, anestesiolog, kirurg, programansvarig, 

operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, avdelningschef/teamledare 

postoperativa avdelningen, IT-resursperson med ansvar för statistik, daglig drift, 

korregeringar etcetera, samt en person som hanterar en väntelista inför operation. 

Kravet på informanterna för deltagande i studien var att de i sitt dagliga arbete 

använde sig av klinikens IT-system för operationsplanering. Efter insamlandet av 

kontaktuppgifter till föreslagna informanter kontaktades de via e-mail med 

information och förfrågan om deltagande i studien. Totalt 27 informanter tillfrågades 

varav 26 stycken uppfyllde inklusionskriterierna. Den informant som inte 

inkluderades berodde på att den personen (IT-resursperson) inte fanns med i 

klinikens organisation och var inte involverad i operationsprocessen.  

Beskrivning av studieobjekt 

De tre sjukhus som studerades genomförde alla både elektiv och akut kirurgi. Alla tre 

sjukhusen hade olika IT-system som stöd vid operationsplanering.  

 Sjukhus (1) använde ett operationsplaneringinssystem som stöd för hela 

processen från operationsanmälan till uppföljning. Cirka 270 anställda arbetade 

på operationsavdelningen. 

 Sjukhus (2) använde ett operationsplaneringinssystem som stöd för hela 

processen från operationsanmälan till uppföljning. Cirka 130 anställda arbetade 

på operationsavdelningen. 

 Sjukhus (3) använde ett lokalt utvecklat operationsplaneringssystem som 

användes till planering, genomförande och uppföljning, men då endast av 

operationsavdelningen. Cirka 300 anställda arbetade på operationsavdelningen. 
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Datainsamling  
En intervjuguide skapades med bestående av fem riktade frågor och följdfrågor som 

var relaterade till studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009; Patton, 2002). Exempel 

på riktade frågor var ”Hur går planeringen till av de patienter som opereras på 

operationsavdelningen?”, ”Hur sker uppföljningen av verksamheten på er 

operationsavdelning?” eller ” Vad innebär begreppet patientsäkerhet för dig när det 

gäller patientens väg genom operationsprocessen?”. Följdfrågor som ställdes var 

bland annat; När, Vem tar del av, På vilket sätt, Varför.  

Den första intervjun fungerade som en provintervju och ett tillfälle att träna 

intervjuteknik. Provintervjun spelades in och intervjumaterialet transkriberades 

ordagrant. Författare och handledare analyserade därefter provintervjun, vilket 

resulterade i justeringar av frågorna för att göra den tydligare och ytterligare stödord 

lades till. Provintervjun bedömdes dock vara av så god kvalitet att den inkluderades i 

det övriga intervjumaterialet. Totalt 26 personer inkluderades och intervjuades. Av 

dessa genomfördes 24 intervjuer på en plats vid respektive klinik som informanten 

själv hade valt. De två informanter som inte hade möjlighet att träffas på någon av de 

föreslagna tiderna intervjuades via telefon. Samtliga intervjuer genomfördes av 

författaren under hösten 2012. Intervjuerna varierade mellan 18 till 45 minuter 

(median 30 minuter) och spelades in digitalt och transkriberades ordagrant.  

Kvalitativ analys 
Det transkriberade intervjumaterialet analyserades och bearbetades med hjälp av 

riktad innehållsanalys, directed content analysis. Riktad innehållsanalys innebär att 

en teori eller tidigare forskningsresultat används vid analysen av studiematerialet för 

att tillföra kunskap eller ytterligare beskriva ett fenomen. Det börjar med att 

forskaren definierar de huvudområden eller variabler som ska utgöra de initiala 

kategorierna för den kommande kodningen (Hsieh & Shannon, 2005).  I den här 

studien hämtades de initiala kategorierna från Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 

3 kap, 1 §, som säger att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera sin 

verksamhet. De här kategorierna utvecklades och förankrades sedan i tidigare 

forskningsresultat som hörde till just anestesi- och operationsverksamhet. 

Kategorierna som användes under analysen var planering, genomförande, 

uppföljning och patientsäkerhet. Analysen ska sedan syfta att utvidga den teoretiska 

referensramen inom det valda området (Hsieh & Shannon, 2005). Det gjordes genom 

att skapa en intervjuguide som tog upp de specificerade kategorierna med 

efterföljande riktade frågor. 

Det första steget i analysen var att hela intervjumaterialet lästes igenom för att 

bekanta sig med det och därmed få sig en uppfattning om dess helhet. Därefter 

markerades och kodades avsnitt in under de förutbestämda kategorierna, det vill säga 

planera, genomföra, uppföljning och patientsäkerhet. Var det så att något markerat 

textavsnitt inte kunde placeras in under en förutbestämd kategori skapas en ny 

kategori. Det kunde även vara så att kategorierna visade sig vara för vida och då 

skapades en underkategorier för att tydligare beskriva den övergripande kategorin 

(Hsieh & Shannon, 2005).  

Etiska överväganden 
Deltagandet i studien var helt frivilligt och deltagaren kunde när som helst avbryta 

sitt deltagande utan att behöva ange skäl. Resultatet av studien förväntades vara till 

nytta för liknande verksamheter och deltagaren utsattes för en minimal risk. De 
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tillfrågade informanterna fick alla ta del av ett skriftligt informationsblad där studiens 

syfte, metod och förväntad nytta av informantens deltagande beskrevs. Det fanns 

även beskrivet vilka rättigheter deltagaren hade vid ett deltagande i studien (World 

Medical Accociation, 2013).  

Informanterna fick även avge ett skriftligt informerat samtycke innan intervjuerna 

påbörjades. I de två fall där intervjuerna genomfördes per telefon bekräftades det 

informerade samtycket muntligt och dokumenterades som en del i det inspelade 

materialet. För att skydda den enskilde informanten hanterades den data som samlas 

in konfidentiellt och resultatet från studien går inte att härleda till en enskild person 

eller verksamhet (WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principels for Medical 

Research Involving Human Subjects, 2008). Insamlat material i studien behandlade 

inga känsliga personuppgifter enligt Personuppgiftslagen 13§ (SFS 1998:204) och 

studiens genomförande omfattades inte av Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460). Materialet sparas dessutom i 10 år då syftet var att 

publicera resultatet. 

Trovärdighet 
Fyra begrepp används för att säkerställa studiens trovärdighet inom kvalitativ 

forskning: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Patton, 2002).  

En av förutsättningarna för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig forskningsresultat 

och värdera dess nytta är genom att forskaren så tydligt som möjligt redogör för 

studiens ämnesområde, genomförande och resultat och därmed ökad pålitlighet 

(Patton, 2002). Författaren har därför försökt att ge en så god beskrivning som 

möjligt av ämnesområdet och därmed möjliggöra för läsaren att kunna förstå 

omfattningen av studien och vilka faktorer som kan påverka. Vidare har de olika 

objekten som studerats beskrivits och vilka informanter som intervjuats, samt hur 

datainsamling och dataanalys genomförts.  

Den metod som användes för att samla in data var intervjuer. För att stärka 

trovärdigheten i intervjuerna skapades en intervjuguide, som testades med hjälp en 

provintervju och analyserades av både författaren och dess handledare. Att 

handledaren även granskade provintervjun bidrog till att öka tillförlitligheten i de 

förutbestämda kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005). Användandet av en 

intervjuguide möjliggör även att datainsamlingens reliabilitet bevaras, även om 

studien skulle dra ut på tiden (Polit & Beck, 2012). Trovärdigheten i studien styrktes 

ytterligare genom att författaren under intervjuerna intog en neutral hållning genom 

att inte föra fram sina egna perspektiv eller motiv och att samma intervjuguide 

användes vid varje intervjutillfälle. Intervjuaren var även noga med att ta sig tid med 

varje informant, samt vid oklarheter i informantens svar ställa följdfrågor för att 

klargöra svaret på frågan som ställdes (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 

2012). Vid behov av att få bekräftelse på att resultatet grundar sig i data som 

framkommit under intervjuerna bevaras de inspelade intervjuerna, transkriberingarna 

och analysförfarandet i 10 år. Detta för att kunna bekräfta att slutsatser och resultat 

utgick från informanternas redogörelser och inte från författarens förutfattade 

meningar. Resultaten stärktes också av citat från informanterna. Begreppet 

bekräftelse innebar även att en utomstående skulle kunna genomföra en likadan 

studie och få fram liknande resultat (Patton, 2002). 

För att styrka tillförlitligheten i det insamlade materialet kunde författaren använda 

sig av olika metoder för triangulation (Patton, 2002). I den här studien använde sig 
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författaren av data-triangulation genom att intervjua nio olika personalkategorier på 

tre kliniker med olika informationssystem. Intervjuerna genomfördes under en och 

samma tidsperiod och i stort sett alla intervjuer genomfördes på plats vid respektive 

klinik. Det insamlade materialet lästes igenom av författaren och handledaren var för 

sig. Analysen genomfördes sedan av författaren och resultatet diskuterades 

tillsammans med handledare. För att öka trovärdigheten i analysen höll sig 

författaren hela tiden till de olika analysstegen i metoden och relaterade de kodade 

avsnitten till syfte och relevans med tidigare forskning (Hsieh & Shannon, 2005). 

Överförbarheten av resultatet i en studie är beroende av vilka likheter som finns 

mellan de olika kontexterna och har betydelse för hur ett resultat kan komma till 

framtida användning (Patton, 2002). För att öka möjligheten till överförbarhet av 

studiens resultat genomfördes studien på tre operationsavdelningar, vid olika 

sjukhus, med olika informationssystem för planering, genomförande och uppföljning. 

De tre klinikerna hade liknande verksamhet med både elektivt och akut flöde av 

patienter. Utifrån studiens synvinkel var det huvudsakliga målet att, utifrån 

personalens erfarenheter, beskriva operationsprocessen och vilken betydelse ett 

operationsplaneringssystem hade för patientsäkerheten vid kirurgi.  De skilda 

erfarenheterna kommer förhoppningsvis att ge läsaren en större möjlighet att värdera 

betydelsen av ett operationsplaneringssystem utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. 

  



9 

 

Resultat 
Av de 26 personer som tillfrågades för deltagande i studien tackade samtliga ja. 

Median åldern var 45 år och antal år på arbetsplatsen 9 år. Fördelningen man 

respektive kvinna, medianålder och antal år på arbetsplats finns beskrivet i tabell 1.  

Tabell 1.  

Fördelning av man respektive kvinna, ålder och antal år på 

arbetsplats 

 Antal Ålder År på arbetsplats  

Kön  Medelvärde 

 SD 

Median 

(min/max) 

Medelvärde  

 SD 

Median 

(min/max) 

Man 8 45,69,2 43,5(36/63) 9,45,7 8(1/19) 

Kvinna 18 45,87,2 45,5(33/58) 12,77,2 9,5(4/28) 

Totalt 26 45,77,7 45(33/63) 11,37,6 9(1/28) 

SD=standardavvikelse 

 

Samtliga yrkeskategorier som efterfrågades i intervjustudien fanns på respektive 

sjukhus (tabell 2), förutom på en operationsavdelning  

där det saknades en lokal IT-ansvarig. Det berodde på att den funktionen inte ingick i 

deras organisation. De olika yrkeskategorierna som inkluderades hade alla betydelse 

för den perioperativa processen.  

Tabell 2. 

Fördelning över deltagande yrkesgrupper i studien 

Yrkeskategori Antal 

Anestesiläkare 3 

Anestesisjuksköterska 3 

Koordinator postoperativ avdelning 3 

Lokal IT-ansvarig, operationsavdelning 2 

Operationskoordinator 3 

Operationssjuksköterska 3 

Programansvarig operationsavdelning 3 

Specialistläkare kirurgi 3 

Verksamhetschef operationsavdelning 3 

Totalt 26 

 

Beslutet om ett kirurgiskt ingrepp fattades alltid av en kirurgläkare. Kirurgläkaren 

angav vad som skulle opereras, hur det skulle ske och av vem. I de flesta fall 

behövdes det någon form av anestesiologiskt omhändertagande, vilket krävde en 

medicinsk bedömning av anestesiolog. För att operationen sedan skulle bli 

genomförd behövdes det någon person som planerade och koordinerade de olika 

stegen i processen. I de förekommande fallen sköttes det av en operationskoordinator 

på avdelning/mottagning, programansvarig på operationsavdelningen och 

koordinator på den postoperativa-avdelningen. Som ett stöd för hela eller delar av 

den här processen användes ett operationsplaneringssystem. Den verksamhetsnära 

förvaltningen av operationsplaneringssystemen hanterades på operationsavdelningen 
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vid två av de tre sjukhusen. På det tredje sjukhuset hanterades den verksamhetsnära 

förvaltningen av en annan enhet inom landstinget. Ytterst ansvarig för att arbetet 

fungerade på respektive operationsavdelning var verksamhetschefen. 

Allt kodat material som svarade mot studiens syfte kunde placeras in under de fyra 

huvudkategorierna och ifrån dem framträdde det 15 underkategorier (se tabell 3).  

Tabell 3. 

Huvudkategorier med tillhörande underkategori 

Huvudkategori Underkategori 

Planering Extern planering 

 Intern planering 

 Interorganisationell planering  

 Kommunikation 

 Ändringar i planering 

 Bristande planering 

  

Genomförande Arbetsunderlag 

 

 

 

 

Uppföljning 

 

 

 

Patientsäkerhet 

 

 

Perioperativ dokumentation 

Översikt av operationer  

Kommunikation 

 

Möjlighet till uppföljning 

Behov av uppföljning 

Ta del av uppföljning 

 

Perspektiv på patientsäkerhet 

Operationsplaneringssystems 

betydelse för patientsäkerheten 

 

Planering 
Kategorin planering visade sig vara den mest omfattande kategorin i 

intervjumaterialet, vilket resulterade i fem underkategorier extern-, intern-, 

interorganisationell planering, kommunikation, ändringar och bristande planering. 

Orsaken till den omfattande kategorin berodde på att planeringsprocessen bestod av 

ett flertal inblandade enheter där varje enhet genomförde ett antal aktiviteter som var 

tvungna att genomföras innan det var aktuellt för ett kirurgiskt ingrepp. 

Extern planering 

Den första kategorin, extern planering, innehöll den inledande processen för att ett 

kirurgiskt ingrepp skulle bli genomfört. Extern planering definieras som den 

planering som genomförs utanför operationsenheten. Processen påbörjades med att 

en kirurgläkare gjorde en så kallad operationsanmälan i 

operationsplaneringssystemet på mottagning eller avdelning, med undantag för det 

sjukhus som bara använde sitt operationsplaneringssystem på operationsavdelningen. 

Där gjordes operationsanmälan i en separat pappersjournal som följde med under 
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hela den perioperativa processen. I operationsanmälan angav läkaren vilket ingrepp 

som skulle göras, men även information om vilket läge patienten skulle ligga i eller 

vilken utrustning som krävdes. De sjukhus som använde ett 

operationsplaneringssystem hade vissa minimikrav för att en operationsanmälan 

skulle gå igenom, exempelvis patientnamn, personnummer och typ av kirurgiskt 

ingrepp. Systemet gav även hjälp genom färdiga mallar för olika typer av kirurgiska 

ingrepp och vilken utrustning som krävdes i samband med dessa. Det fanns även 

möjlighet i operationsplaneringssystemet att boka utrustning så att inte flera 

operationer planerades samtidigt med samma behov av utrustning. 

Avgörande för koordinationen av operationer berodde på om det kirurgiska 

ingreppet kunde göras elektivt eller var tvunget att genomföras akut. I samtliga fall 

där ingreppet var elektivt hamnade operationsanmälan hos en operationskoordinator. 

De två sjukhusen som hade stöd av operationsplaneringssystemet för hela 

operationsprocessen tog emot operationsanmälan via IT-stödet medan det tredje 

hanterade den initiala processen med penna och papper.  

”Det är så det börjar, alltså operationsanmälan är ju nyckeln in i systemet…” (Kod: Planering/Extern 

planering/Intervju 15) 

Om ingreppet behövde genomföras akut skickades anmälan direkt till den 

programansvariga på operationsavdelningen, som stod för den interna planeringen på 

operationsavdelningen både vid elektiv- och akut kirurgi. Vid de två första sjukhusen 

gjordes detta via operationsplaneringssystemet medan det tredje sjukhuset faxade en 

kopia av operationsanmälan. Den planering som genomfördes av 

operationskoordinatorn på mottagning/avdelning bestod därmed endast av elektiv 

verksamhet.  

Operationskoordinatorn hanterade operationsanmälningarna utifrån ett flertalet olika 

parametrar. Det kunde handla om vilken angelägenhetsgrad ingreppet hade enligt den 

anmälande läkaren eller när ingreppet behövde genomföras för att uppfylla den 

statliga vårdgarantin. Vidare behövde operationskoordinatorn se vilket salsutrymme 

som deras klinik hade på operationsavdelningen och att det fanns kirurger med rätt 

kompetens för det aktuella ingreppet den tänkta operationsdagen. Den enskilda 

planeringen för en patient behövde sedan kontrolleras mot de andra patienterna som 

planerades in under samma dag, med hänsyn till exempelvis kirurgisk utrustning 

eller patienternas hälsostatus.  

Operationskoordinatorerna som använde ett operationsplaneringssystem skötte hela 

planeringen i systemet. När patienten blivit anmäld till operation hamnade den först i 

en så kallad väntelista i systemet varifrån koordinatorn sedan kunde boka in 

patienten direkt på en operationssal. Systemet hjälpte även till att visa vilka salar som 

var tillgängliga för bokning, samt hur lång operationstid varje ingrepp hade. 

Ingreppen var även kopplade mot varje kirurg, så att vid inplanering av patienten så 

genererades en uppskattad operationstid beroende på vilken kirurg som skulle 

genomföra ingreppet. Ytterligare fördelar med operationsplaneringssystemen var att 

alla patienter fanns registrerade på ett och samma ställe. Det framkom inga nackdelar 

med att hantera den externa planeringen i ett operationsplaneringssystem.  

Förutom en kirurgisk bedömning behövdes det en kontroll, före operation, av 

patientens hälsostatus och hur den eventuellt kunde påverka omhändertagande vid 

den planerade kirurgin. Därför såg även operationskoordinatorn till att patienten fick 
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genomgå en anestesibedömning, samt att eventuellt ytterligare utredningar innan 

operation blev genomförda. Ansvaret för den här anestesibedömningen hade 

anestesiläkaren. Anestesibedömingen kunde äga rum planerat på en mottagning eller 

akut på vårdavdelning eller någon annanstans där patienten just för tillfället befann 

sig och var i behov av kirurgi. Själva anestesibedömningen dokumenterades olika på 

alla de tre sjukhusen. En bara på papper. Den andra bara i 

operationsplaneringsystemet och den tredje i både den elektroniska patientjournalen 

och i operationsplaneringssystemet. Avslutningsvis så ansvarade även 

operationskoordinatorn för att skicka ut en kallelse till patienten med information om 

tid för ingrepp och vilka förberedelse som patienten behövde göra innan operation. 

Intern planering 

Intern planering på operationsavdelningen innebar koordination av elektiva och akuta 

operationer, samt planering av den postoperativa verksamheten. Koordination av de 

elektiva patienternas väg genom operationsenheten planerades av programansvariga 

på operationsavdelningen och av en koordinator på den postoperativa avdelningen. 

Efter de elektiva patienterna planerats in av operationskoordinatorer (extern 

planering) på kirurgmottagning/avdelning så lämnades sedan den här planeringen 

över till programansvariga på operationsavdelningen. De programansvariga såg till 

att patienten planerades in på rätt sal med rätt sammansättning av personal och 

utrustning. De kontrollerade även att material och utrustning fanns hemma och 

tillgänglig för den aktuella operationen. Den här genomgången av 

operationsprogrammen genomfördes oftast dagen innan den aktuella 

operationsdagen.   

Koordination av akuta operationer hanterades i en separat process vid sidan av det 

elektiva flödet. De patienter som anmäldes för en akut operation hamnade alla på en 

så kallad akutlista. Vid de två sjukhusen som hade ett operationsplaneringssystem för 

hela den operativa processen gjordes anmälan direkt i systemet av kirurgläkaren. Vid 

det tredje sjukhuset ringdes den akuta anmälan in till operationsavdelningen av 

kirurgen till de som var ansvariga för den akuta planeringen på 

operationsavdelningen. Vid två av sjukhusen skrevs även de akuta patienterna ned på 

en separat papperslista som enligt dem var till hjälp för att få överblick av de akuta 

patienterna.  

”… när vi började med systemet… att det inte skulle falla bort någonting innan man har lärt sig 

systemet, men sen tycker vi väl att det är lite mer lättöverskådligt att titta på pappret än att ha det på 

datorn.” (Kod: Planering/Intern planering/Intervju 12) 

I intervjuerna framkom det att vid de mest akuta fallen ringde alltid kirurgen till 

operation för att muntligt försäkra sig om att anmälan kommit fram, samt att det 

alltid var kirurgläkarens ansvar att prioritera turordningen på de akuta operationerna. 

Programansvariga på operation tillsammans med anestesiläkare ansvarade i sin tur 

för att planera och fördela resurserna på operationsavdelningen för att möta kirurgens 

behov av akuta operationer. Kirurgläkaren ansvarade som beskrivet för anmälan av 

patienten till operation.  

När det gällde planeringen av den postoperativa avdelningens verksamhet så 

präglades den av stor osäkerhet, vilket berodde på ojämnt flöde av patienter och kort 

framförhållning gällande planeringen av de postoperativa platserna. Deras planering 

styrdes helt av vilka patienter som planerades in och opererades på 

operationsavdelningen, men även av patienter som genomförde ingrepp eller 



13 

 

undersökningar utanför operationsavdelningen och som efteråt kunde bli i behov av 

postoperativ vård. Verksamheten styrdes därför av en planering som de själva ytterst 

sällan var delaktiga i. I vissa fall kunde elektiva patienter vara i behov av 

intensivvård som postoperativ vård i direkt anslutning till det kirurgiska ingreppet. 

Den planeringen hanterades av anestesiläkarna och kunde ske så sent som någon 

timme innan ingreppet skulle påbörjas. Operationssjukvården bestod därför ofta av 

förändringar som påverkade arbetet på den postoperativa avdelningen, där bristande 

samordning var en av orsakerna till att den postoperativa avdelningen stundtals blev 

överbelastat. 

”Nu är det ju så att vi tyvärr inte är delaktiga så mycket i den planeringen utav själva 

operationsplaneringen. Vilka patienter som ska opereras, vilka operationer som ska göras, utan vi får 

ett svart på vitt dagligdags.” (Kod: Planering/Intern planering/Intervju 2) 

De två sjukhusen som använde ett operationsplaneringsystem för att planera de 

kirurgiska ingreppen beskrev ett antal fördelar med IT-stödet. Det första var att 

personalen på operationsavdelningen hade en lättillgänglig operationsplanering och 

en tydlig översikt över vilka ingrepp som var inplanerade. Det samma gällde för den 

postoperativa avdelningen som även de kunde se de planerade ingreppen. I systemet 

kunde programansvariga på operation planera in en patient på en annan sal eller 

ändra turordning om det skulle behövas. Om en patient av någon anledning fick 

förhinder som påverkade det tänkta kirurgiska ingreppet kunde en anteckning göras i 

operationsplaneringssystemet, vilket gjorde att patienten åter hamnade i väntelistan 

för kirurgi. Där kunde sedan operationskoordinatorn fånga upp patienten och planera 

in en ny tid för operation. I ett av operationsplaneringssystemen angavs det att det 

fanns möjlighet till att låsa den elektiva planeringen, vilket innebar att 

operationskoordinatorn var tvungen att bli färdig med planeringen till ett visst datum 

och klockslag. Ändringar i planeringen efter den fastställda tidpunkten hanterades 

sedan av de programansvariga på operationsavdelningen. I 

operationsplaneringssystemet kunde programansvariga se varje enskilt ingrepp och 

utifrån det kontrollera att rätt utrustning och instrument fanns tillgängliga. Till 

skillnad från detta var det sjukhuset som hanterade sina operationsanmälningar med 

papper och penna. Här fanns det ingen enhetlig informationskälla av den elektiva 

planeringen utan det varierade från varje opererande klinik, eftersom i stort sett alla 

kliniker hade sitt eget sätt att planera sin elektiva verksamhet. 

Interorganisationell planering 

I intervjuerna framkom det att ingen planering av operationerna gjordes helt enskilt 

av kirurgavdelning eller operationsavdelning och det oavsett om det var akut eller 

elektiv kirurgi. För att en patient skulle kunna planeras in och bli opererad var det 

tvunget att ske någon form av planering i samråd mellan den opererande kliniken och 

operationsavdelningen. Vid behovet av akut kirurgi hanterades planeringen av 

operationssalarna i samråd med planeringsansvarig kirurg, som bestämde i vilken 

turordning patienterna skulle opereras. 

När det gällde den elektiva kirurgin så fanns det ett gemensamt forum för den 

planeringen. Oftast så träffades operationskoordinatorer och programansvariga på 

operation för att tillsammans gå igenom nästkommande veckas operationsprogram. 

Här tog de upp saker som kunde påverka den tänkta planeringen. Det kunde handla 

om saker som vilka instrument som behövdes för ett visst ingrepp och att det då inte 

planerades in någon mer operation samtidigt som var i behov av samma instrument. 
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Ytterligare faktorer som påverkade planeringen kunde vara förväntad vårdtyngd, 

behov av förberedelse och tidsåtgång.  

”Vi har en genomgång varje vecka där vi går igenom veckans ingrepp och då brukar vi komplettera 

med sådant som vi insett att vi borde skrivit.” (Kod: Planering/Interorganisationell planering/Intervju 

7) 

Kommunikation 

Kommunikation på operationsavdelningen var också av betydelse för 

internplaneringen. De två sjukhusen som använde ett operationsplaneringssystem för 

hela operationsprocessen kommunicerade den elektiva planering via 

operationsplaneringssystemet till operationsavdelningen, men när en patient var i 

behov av urakut kirurgi valde samtliga kirurger att ringa till berörd personal på 

operationsavdelningen då det ansågs gå snabbast. Även för de patienter som inte var 

i behov av fullt så akuta ingrepp ringde kirurgen till operationsavdelningen efter att 

de gjort operationsanmälan oavsett operationsplaneringssystem eller inte. På samtliga 

sjukhus meddelades även anestesiläkaren att en patient blivit anmäld för akut kirurgi, 

via telefon eller sökare. 

Den största skillnaden för hur kommunikationen hanterades stod det sjukhus för som 

bara använde sitt operationsplaneringssystem på operationsavdelningen. Här fanns 

det en rad olika sätt för hur den elektiva planeringen kommunicerades till operation. 

Vissa kliniker skrev själva in sina planerade operationer i 

operationsplaneringssystemet. Andra faxade sin planering till operationsavdelningen 

där sedan programansvariga på operation fick skriva in planeringen i systemet och 

vid en klinik registrerades inte patienten i operationsplaneringsystemet förens efter 

att operationen blivit genomförd. 

Kommunikation inom operationsavdelningen beskrevs fragmentariskt och gav ingen 

enhetlig bild av hur kommunikationen fungerade på operationsavdelningarna. Det 

som framgick var att kommunikationen till största del bestod av muntlig 

kommunikation, samt att medarbetarna på operationsvaddelningen oftast tog del av 

planeringen av de kirurgiska ingreppen samma dag som de skulle genomföras. De 

planerade operationerna kommunicerades sedan ut, med hjälp av 

operationsplaneringssystemen, via tv-skärmar på respektive operationsavdelning och 

var lätt tillgänglig för den personal som arbetade där. 

Ändringar i planering 

Ändringar i operationsplaneringen kunde handla om att en patients provsvar inte var 

tillfredsställande för den tänkta operationen eller att någon ytterligare sjukdom 

tillkommit. Vad som beskrevs i intervjuerna var att ändringarna inte alltid 

kommunicerades ut, vilket blev som en överraskning för den berörda personalen.  

”De kommuniceras egentligen inte så himla mycket… det kan va såhär att det är en kirurg som har 

anmält patienten och han har tänkt att man ska göra på det här viset och sen kommer det en annan 

kirurg som ska operera och han tänker inte göra på det viset.” (Kod: Planering/Ändringar i planering/ 

Intervju 12) 

Om nu förändringen kommunicerades ut så gjordes den i huvudsak muntligt. 

Ändringar i operationsplaneringssystemet kunde ses av alla berörda, men det fanns 

ingen funktion som meddelade att en ändring blivit gjord. Det gjorde att de som 

genomförde ändringen i operationsplaneringssystemet ringde till berörda personer 

för att försäkra sig om att förändringen nått fram. Ändringar dagen innan eller 
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tidigare påverkade inte operationsteamet på operationsavdelningen i någon större 

utsträckning. Det berodde till stor del på att operationsteamet som tog hand om 

patienten inte läste anmälan förens precis innan de började arbeta med patienten. 

Ändringar i planeringen kunde därför ske ganska nära inpå det planerade ingreppet. 

”Ja, det är klart man behöver ju ha, alltså man måste ju ha en stund på sig. För klart ska man 

förbereda till en operation och sen ska det vara något annat. Det kan ju vara att man plockar upp fel 

saker och narkossköterskan kanske tar fram till fel narkosmetod eller så. Alltså helst så hade man 

velat ha någon timma eller så.” (Planering/Ändringar i planering/Intervju 12) 

Bristande planering 

När planeringen av de kirurgiska ingreppen inte fungerade som det var tänkt 

orsakade det en rad konsekvenser. Det handlade om orealistiska tider i 

operationsplaneringen som kunde leda till att akuta operationer fick skjutas upp till 

förmån för pågående elektiv kirurgi. Operationer i behov av samma instrument 

kunde ibland planeras in, vilket orsakade problem om de var i behov av instrumenten 

samtidigt. En annan sak var bristande information i operationsanmälan där kirurgen 

inte hade angett hur omfattande operationen var eller inte tydligt angett vilken 

prioritet en akut operation hade.  

”Det ligger ju på läkaransvar att man vill ha en mer delaktighet och ett mer ansvarstagande av att ha 

en lång framförhållning eller en bra framförhållning, så att man inte ställs inför överraskningar att 

programmet skär ihop på grund av att man hade glömt anmäla någonting. Att det man ska göra var 

lite mer omfattande än vad man anmält som, så att det i stället för en timmas operation tar två och en 

halv timmas operation. För det slår ju sönder programmet den dagen… så vi förutsätter att vi får en 

anmälan som är korrekt, men det är långt ifrån alla gånger som det är det.” (Kod: 

Planering/Bristande planering/Intervju 4) 

”… och där kan man gå in och läsa operationsläge, eller om det till exempel är något som behöver 

göras under operationen, eller om det är specifika grejer som behövs under operation. Och det kan 

väldigt, väldigt, väldigt många gånger vara helt blankt och tomt. Och då måste man aktivt, jag då 

aktivt, och då kanske inte alltid kirurgmottagningen jag vänder mig till, utan då måste jag söka upp 

anmälande kirurg och då kanske han inte vet. För det är inte han som ska operera. Och då måste jag 

ringa och kolla vem det är som ska operera.” (Kod: Planering/Bristande planering/Intervju 1) 

Ytterligare information som kunde saknas i planeringen var provsvar eller 

information om fasta, vilket gjorde att operationspersonalen var tvungen att följa upp 

den saknade information. Det orsakade många telefonsamtal, ifrågasättande av 

information och en kontroll av vem som ska göra vad, vad som ska göras eller när 

ska det göras. Den bristande planeringen skapade därför ett merarbete för personalen 

på operationsavdelningen. 

”Det blir ju mycket, allting tar ju mycket längre tid. Man får gå och hämta saker och det kan bli 

ändrat, om vi behöver ändra operationsläge och det inte står det att vi helt plötsligt ska upp i benstöd, 

så tar det mycket längre tid än om vi vetat det från början. Det tar ju mycket längre tid ju mindre 

information vi har.” (Kod: Planering/Bristande planering/Intervju 21) 

Brister i planeringen var inget som bara påverkade operationsavdelningen utan även 

den postoperativa avdelningen. Det kunde handla om att de som planerat inte tagit 

hänsyn till antalet tillgängliga intensivvårsplatser eller att de opererande klinikerna 

inte tog hänsyn till varandras ingrepp, vilket gjorde att flera stora operationer kunde 

köras samtidigt på olika enheter inom operationsavdelningen och sedan alla hamna 

på den postoperativa avdelningen. Det skapade då extra hög arbetsbelastning de 

dagarna för att sedan vissa dagar vara mindre.  
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”… ibland kan det vara så att de planerar mer än tio post op patienter på ett dygn. Och det säger ju 

sig själv då att, var ska vi lägga de patienterna? Jo de blir liggandes på uppvakningen i så fall. Och 

då blir det så att man inte får plats med uppvakningspatienter. Så hade vi fått en lite mer inblick i 

vilka patienter som skulle opereras och hur de skulle opereras, så kanske man kunde göra det 

jämnare fördelat över veckan.” (Kod: Planering/ Bristande planering/ Intervju 2)  

Genomförande 
När planeringen av de kirurgiska ingreppen var färdigställda övergick de till 

processen genomförande. Analys av informanternas svar gällande genomförande 

resulterade i fyra nya underkategorier; arbetsunderlag, perioperativ dokumentation, 

översikt av operationer samt bristande planering (tabell 3). 

Arbetsunderlag 

Planeringen som var genomförd innan det var dags för patienten att bli opererad 

utgjorde det grundläggande arbetsmaterialet för personalen på 

operationsavdelningen. Det var utifrån planeringen för varje enskild dag som 

personalen arbetade efter och vilken de allt som oftast tog del av först samma dag 

som operationen skulle genomföras. Vad som kom fram i intervjuerna var att det var 

under själva dagen som operationen skulle genomföras som eventuella brister i 

planeringen uppdagades. Det kan sägas att operationspersonalen utgjorde en slags 

kontrollfunktion för att se om den planering som var gjord verkligen stämde eller 

inte. De problem som kunde uppmärksammas av operationspersonalen var till 

exempel att information i operationsanmälan inte stämde. Det kunde handla om hur 

lång tid ett ingrepp skulle ta inte stämde eller bristande information om vilken 

utrustning som krävdes för den planerade kirurgin. Den bristande informationen 

kunde leda till att personalen inte var tillräckligt förberedda när det gällde till 

exempel utrustning eller att rätt kompetens fanns bland personalen den dagen. Det 

kunde i sin tur resultera i att operationsstarten blev försenad eller att förberedelser 

var tvungna att genomföras samtidigt som operationen påbörjades. Det samma kunde 

gälla för anestesibedömningen där en anestesiläkare hade bedömt patienten på ett sätt 

och gjort en planering efter det. Sen kunde det vara en annan anestesiläkare som tog 

hand om patienten på operationsdagen och då kanske den läkaren gjorde en helt 

annan bedömning, vilket kunde resultera i ett helt annat anestesiologiskt 

omhändertagande. 

Hanterades operationsanmälan och anestesibedömningen via ett 

operationsplaneringssystem så innebar det att det bara finns ett original och att alla 

som arbetade med patienten tittade på samma information. Ett exempel på hur det 

annars kunde gå till om det inte fanns ett operationsplaneringssystem som hanterade 

operationsanmälan och anestesibedömning återges i följande citat. 

”Då får vi ju då egentligen kontrollera att det är samma sak på det pappret [operationsanmälan och 

anestesibedömning], som på den kopia vi hade. Det händer ju att saker och ting tillförs eller tas bort 

ifrån kopian. Annars har vi förberett utefter kopian innan patienten kommer, men när sen patienten 

kommer, så börjar vi med den anestesi som är ordinerad där och, eller ja, i de flesta fall i alla fall… 

sen händer det ju att det görs andra bedömningar när patienten väl har kommit [till operation].” 

(Kod: Genomförande/Arbetsunderlag/Intervju 26) 

En av fördelarna med ett operationsplaneringssystem var att det gick lätt att 

organisera om ordning eller ta bort patienter från det elektiva eller akuta programmet. 

En förändring fick dessutom genomslag på hela operationsprogrammet och 

visualiserades i systemet för att underlätta planeringen och genomförandet. Likaså 

när någon programansvarig behövde ändra något i operationsanmälan så var det 
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något som var enkelt att göra. Ytterligare fördelar som angavs med ett 

operationsplaneringssystem var att personalen kunde få hjälp av systemet att hålla de 

inplanerade tiderna eftersom systemet visualiserade om den planerade tiden 

överskreds. I ett av systemen fick personalen dessutom skriva in vad det var som 

orsakade förseningen, vilket senare kunde användas till uppföljning av 

verksamheten.  

Några svagheter med operationsplaneringssystemen kopplat till genomförandet av 

operationerna kunde inte klart beskrivas. De flesta brister handlade i stället om 

bristande dokumentation/information och planering. Det kunde handla om att det inte 

alltid var klart vilken kirurg som skulle operera eller att operationsanmälan eller 

anestesibedömningen inte var ordentligt ifylld. Det verkade inte heller som ett 

operationsplaneringssystem bidrog till en jämnare belastning på den postoperativa 

avdelningen. Den bild som beskrevs var i stället ett ojämnt flöde av patienter från 

operationsavdelningen, vilket kunde resultera i att det blev stopp på inflödet av 

patienter på den postoperativa avdelningen på grund av att platserna för tillfället var 

fullbelagda. Det angavs även att det fanns information som påverkade 

operationsprogrammet, men som inte syntes i operationsplaneringssystemet. 

”Problemet är ju att många gånger, så finns det information som vi vet om men som inte syns i 

operationsplaneringssystemet. Vi kan veta att det här är en knepig patient, den här måste vaken 

intuberas. Det vet vi. Och då skulle man ju egentligen vilja se att det gick åt mera tid. Men det syns 

inte i operationsplaneringssystemet. Det kan vi inte lägga in. Och det gör att trots att man ser ut att 

ha anpassat antalet ingrepp till salen, så vet vi från början att det här inte kommer att fungera. För 

verkligheten stämmer inte med kartan. Och det är likadant att kirurgen kan veta. Att ja men just det, 

jag skulle göra det där också! Halvvägs [in i operationen] ska vi vända patienten, men det framgår 

inte heller. Så att, ja det är mycket information som borde gå in i operationsplaneringssystemet men 

som aldrig går in.” (Kod: Genomförande/Arbetsunderlag/Intervju 3) 

Perioperativ dokumentation 

Det mest förekommande svaret när det gällde perioperativ dokumentation relaterat 

till operationsplaneringssystem och genomförande var registrering av tider. 

Registrering av tider gjordes för olika hållpunkter under det perioperativa förloppet. 

Det var till exempel när patienten kom in på operationssalen, tid för anestesistart, tid 

för kirurgistart eller när operationen var klar. Dokumentationen av tider var det som 

gjorde att operationsplaneringssystemet kunde visa hur långt i processen personalen 

kommit i arbetet med en patient på till exempel en operationssal. Ytterligare 

information som dokumenterades i operationsplaneringsystemet var operationskoder, 

anestesikoder, vissa sjukdomstillstånd, mängden blodförlust, spoldropp, dränage, 

suturer och så vidare. Den dokumentation som fördes i operationsplaneringsystemet 

under det perioperativa förloppet utgjorde sedan underlag för uppföljning av 

operationsverksamheten. Det fanns även planer på att skicka specifik data från 

operationsplaneringssystemen till det nyligen startade kvalitetsregistret SPOR, 

Svenskt Perioperativt Register.  

Översikt av operationer 

I intervjuerna angavs det ett behov av att personalen utanför operationssalen behövde 

få en översikt över hur långt i operationerna på operationssalen hade kommit för att 

på så sätt veta när de kunde börja planera arbetet med efterföljande patient. 

Informationen som kommunicerades ut skulle vara i realtid och det var viktigt att de 

som registrerade tiderna i operationsplaneringssystemet förstod vikten av att göra det 

och vid rätt tidpunkt. Fungerade den här registreringen så kunde programansvariga 

och övrig vårdpersonal på operationsavdelningen följa förloppet i den perioperativa 
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processen, antingen på en dator eller på en monitor i korridoren. Översikten av den 

perioperativa processen kunde även följas på den steriltekniska enheten, preoperativ 

avdelning eller av personal i receptionen. Möjligheten till att se om något blivit 

försenat eller när vissa förberedelser var klara bidrog till en bättre arbetsmiljö. 

”… då ser jag ju det att nu är patienten färdig, då är det läge för mig och gå ut. Så jag behöver 

liksom inte springa ut och kolla, är ni färdiga än, nä hä det var ni inte och sen tillbaka, utan det 

sparar mycket onödiga steg. Det tycker jag är en jättebra sak. Att man springer smartare…” (Kod: 

Genomförande/Översikt av operationer/Intervju 14) 

Vid frågan på hur det var innan en operationsavdelning införde ett 

operationsplaneringssystem svarade en informant följande: 

”Jag det är mycket stor skillnad. Gick inte alls få någon överblick innan… Alltså då fanns det ju på 

vanligt papper och penna och man fick ringa och kolla om det var dags snart, vad händer, man hade 

ingen koll på de andra salarna.” (Kod: Genomförande/Översikt/Intervju 25) 

Översikten av hur långt i processen de olika operationerna kommit kunde även 

användas som ett beslutsunderlag vid behovet av att prioritera och planera inför 

övergången till jourtid. 

”så att det ger ju en bra överblick om ungefär vad vi befinner oss i processen. Och framför allt då 

fram åt eftermiddagen, så har man det som beslutsunderlag om man måste göra strykningar och 

sådant där.” (Kod: Genomförande/Översikt av operationer/Intervju 3) 

Kommunikation 

Kommunikationen på operationsavdelningen kännetecknades, som tidigare 

beskrivits, till största delen av muntlig kommunikation. Det gällde även under 

genomförandet av operationerna. Det framkom därför i intervjuerna att en väl 

fungerande kommunikation till stor del var personbunden och hur väl den enskilde 

personen förmedlade vidare den information den fått till sig. Det kunde ibland vara 

så att personalen på operationssalen fått viss information som kunde påverka det 

övriga operationsprogrammet, men inte förmedlat den vidare till programansvariga 

på operationsavdelningen. Operationsplaneringsystemet bidrog inte heller till att 

förbättra den här kommunikationen eftersom det som förmedlades ut via systemet 

var tider, turordningen eller omplanering/strykning. Kommunikationen på 

operationsavdelningen skedde därför via telefon eller via det personliga mötet. 

Kommunikationen med avdelningen hanterades även den via telefon och inte via 

operationsplaneringssystemet. På den postoperativa avdelningen inhämtade 

personalen information om vilka patienten som skulle komma till dem via 

operationsplaneringssystemet. Eftersom det inte meddelades i systemet att till 

exempel en ny akut operation blivit anmäld, så var personalen hela tiden tvungna att 

gå in i operationsplaneringssystemet och kontrollera om det kommit någon ny patient 

i den akuta väntelistan. Till sist så framkom det att all information som behövdes vid 

genomförandet av operationerna inte var tillgänglig i operationsplaneringssystemet. 

Behövde till exempel en anestesisjuksköterska veta vilka bakomliggande sjukdomar 

en patient hade, så var hon tvungen att gå in i patientjournalsystemet. 

Uppföljning 
Den sista huvudkategorin i operationsprocessen var uppföljning. Uppföljningen 

präglades av vilka möjligheter det fanns för uppföljning. Vilket behov det fanns 

bland informanterna, samt hur de tog del av den uppföljning som togs fram (tabell 3). 
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Möjlighet till uppföljning 

Operationsplaneringssystemen gav möjligheten till att ta ut data för uppföljning, men 

bearbetningen av utdata kunde ske på olika sätt. Här styrdes det till stora delar av 

verksamhetens behov och hur de valde att bearbeta sina data. Det kunde handla om 

att ta ut information från operationsplaneringssystemet för att skapa generella 

rapporter eller specifik data för ett visst ingrepp. Möjligheten till att faktiskt ta fram 

statistik ur operationsplaneringssystemet var kopplat till ett fåtal personer och var 

inget som varje medarbetare hade möjlighet till att göra. Förutom rutinmässigt 

statistikuttag kunde operationsplaneringssystemet användas vid olika 

förbättringsarbeten. Ett exempel på det var om en operationsavdelning ville arbeta 

med att förbättra tiden för operationsstart, så kunde olika tider hämtas i systemet och 

därmed vara till hjälp i förändringsprocessen. 

”Vill jag till exempel se hur många operationer vi har gjort vid ett visst tillfälle eller viss åtgärd, så 

har jag ju ett system som vi kan gå in och titta på det.” (Kod: Uppföljning/Behov av 

uppföljning/Intervju 16) 

Ytterligare möjligheter som fanns i operationsplaneringssystemen var att följa upp 

hur mycket av den tid som de opererande enheterna utnyttjat relaterat till vad som 

var beställt. Hur många operationer som blivit avbokade och av vilken orsak. 

Operationsplaneringssystemet kunde också komma till användning vid 

händelseanalyser där det fanns behov av att veta till exempel vilken personal som 

tagit hand om patienten vid en viss tidpunkt. 

Behov av uppföljning 

Behovet av uppföljning för operationsverksamheten var i stort präglad av att följa 

upp de operationer som producerades. Det kunde här handla om hur många 

operationstimmar som blivit genomförda, antal elektiva och akuta operationer eller 

bytestider mellan operationer. Behovet av att följa tider under det 

operationsprocessen berodde bland annat på att det var den tid som de själva på 

operationsavdelningen kunde påverka. Tiden för det kirurgiska ingreppet var inget de 

kunde påverka och därför blev all övrig tid viktig att arbeta med för att kunna 

optimera verksamheten. Uppföljningen kunde ske veckovis eller månadsvis beroende 

på behovet och operationsplaneringssystemet var källan till informationen.  

Fokus på uppföljningen var enligt informanterna till största delen bara 

produktionsinriktad och det saknades en kvalitativ uppföljning på den vård som 

leverades. Produktionsstatistiken ansågs säga en sak, men den bakomliggande 

orsaken kom inte fram i operationsplaneringssystemet varifrån all operationsstatistik 

hämtades. 

”Som jag ser det är uppföljningen i princip nästan endast ekonomiskt inriktad, alltså 

produktionsinriktad och det är faktiskt något jag har tagit upp. Jag saknar en kvalitativ uppföljning. 

Vårdtid, komplikationer, patienttillfredsställelse och så vidare… och smärtbehandling har vi ingen 

aning om.” (Kod: Uppföljning/Behov av uppföljning/Intervju 24) 

Behovet av kvalitativ uppföljning kunde enligt informanterna handla om 

uppföljningen av postoperativa infektioner, trycksskador, patientupplevelse eller 

belåtenhet hos opererande klinik. Komplikationer var därför något som ansågs vara 

viktigt att följa upp, men var inte möjlig i den utsträckning som önskades. Även om 

det fanns möjligt att följa upp kvalitativa data i andra informationssystem så ansåg 

sig vissa hindrade att göra det på grund av rådande lagstiftning (PDL, 

patientdatalagen). I de fall det gjordes uppföljning av hur det gått för patienten 
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efteråt, så gjordes det genom telefonsamtal. Förutom bristande kvalitativ uppföljning 

så saknades även en uppföljning av det genomförda operationsprogrammet och de 

informanter som jobbade kliniskt kunde inte svara på om det skedde någon sådan 

uppföljning eller hur den i så fall genomfördes.  

”Det är ingen som har intresse över att följa upp att vi skulle kunna göra saker och ting bättre. Att 

någon har kollat över hur en specifik vecka varit… Det här fungerande jättebra den här veckan. Vad 

gjorde att den fungerade så bra? Vad utmärkte den? Nä, det har vi inget av.” (Kod: 

Uppföljning/Behov av uppföljning/Intervju 1) 

Det fanns även ett behov av uppföljning av hela operationsplaneringen, både den 

externa och den interna. Till exempel kunde vissa patienter vara i behov av specifika 

resurser som endast var åtkomliga under dagtid och det var därför viktigt att den här 

operationen inte genomfördes på jourtid, vilket kunde vara en av anledningarna till 

att följa upp den genomföra planeringen. Den externa planeringen var även beroende 

av att kunna se hur lång tid ett visst kirurgiskt ingrepp tog för respektive kirurgläkare 

för att på så sätt kunna skapa så tillförlitliga operationsprogram som möjligt. En 

förutsättning för att det här skulle fungera var att kirurgläkarna var engagerade i och 

följde upp planeringen av de patienter som blivit anmälda för operation, vilket ansågs 

medföra bättre planering och genomförande. 

”Jag kan ha ett förslag men sen är det läkarna, de ska godkänna planeringen. Jag ska ju inte sitta här 

själv och planera. För jag har inte de kunskaperna fullt ut. Gällande operationsmetoder och hur lång 

tid en operation tar och så vidare. Så där finns det mycket att jobba på. För våra kirurger är ju inte 

alltid så aktiva och går hit och planerar med mig, utan många gånger får ju jag sitta och ta beslut och 

sen får jag kolla av med dem lite snabbt. De har ju sällan tid. Så om läkarna hade mer tid och satte 

sig här och gick igenom så tror ju jag att processen skulle bli bättre och enklare i hela vårdkedjan.” 

(Kod Uppföljning/Behov av uppföljning/Intervju 22) 

Ta del av uppföljning 

Avslutningsvis när det gällde hur informationen ifrån uppföljningen 

kommunicerades ut, så framkom det att det i stort sett bara var chefer och ledare som 

tog del av uppföljningen av operationsverksamheten. Det var även de som 

förmedlade ut informationen till medarbetarna i olika forum, men dess betydelse var 

inget som framkom i intervjuerna. Uppföljningen utgjorde därmed beslutsunderlag i 

olika nivåer inom ledningsorganisationen på respektive sjukhus och inget som de i 

den kliniska vardagen berördes av i någon större utsträckning. 

Patientsäkerhet 
Patientsäkerhetsbegreppet var ett av de områden som behandlades under varje 

intervju. Utifrån de olika svaren framträdde det två underkategorierna perspektiv på 

patientsäkerhet och operationsplaneringssystemens betydelse för patientsäkerheten 

(tabell 3). 

Perspektiv på patientsäkerhet 

Perspektivet på patientsäkerhet belystes utifrån tre olika synvinklar; patient, 

organisation och medarbetare. 

Patientperspektiv 
Det som kom fram i underkategorin perspektiv på patientsäkerhet var att patienten i 

första hand inte skulle komma till skada och att den skulle kunna förvänta sig bästa 

möjliga vård. Den skulle få rätt vård genom rätt diagnos och behandling vid rätt 

tillfälle. Patientens sjukdomstillstånd skulle heller inte fördröjas så patienten på 

grund av detta kommer till skada och vården skulle ges när den var planerad. 
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”Att man i varje sak gör med patienten det som ska göras på ett sätt så att den inte råkar illa ut i 

något avseende.” (Kod: Patientsäkerhet/Perspektiv på patientsäkerhet/Intervju20) 

”Operation är ju behandling... Är det akut så behöver vi kunna ta hand om det akut. Är den planerad 

in på måndag så borde vi kunna ta hand om den på måndag.” (Kod: Patientsäkerhet/Perspektiv på 

patientsäkerhet/Intervju 20) 

Det gällde dock inte bara att patienten fick sin vård när den var planerad. Vidare 

angavs att patienten ska vara inplanerad och bli opererad för rätt sak. Den skulle vara 

tydligt identifierad, så att inga förväxlingar skulle kunna ske. Patienten skulle även 

hållas informerad om vad som händer runt omkring den och därmed vara förberedd 

på vad som kommer att hända. Det talades även om patientens delaktighet och 

behovet av att känna sig trygg, bli behandlad med respekt och att få möta en 

vårdpersonal som var förtroendeingivande och som gick att lita på. Patienten skulle 

kunna lita på att personalen fångade upp det som inte hörde till det normala. Till sist 

så skulle patienten få en individuellt anpassad vård, inte känna sig bortglömd och ha 

möjligheten att kontakta vården när den så behöver. 

Organisationsperspektiv 
Patientsäkerhet sett utifrån ett organisatoriskt perspektiv skulle säkerställa 

fungerande processer i alla led genom hela organisationen. Det handlade om att 

rutiner, riktlinjer och checklistor skulle följas. Rätt information skulle finnas 

dokumenterad och vara tillgänglig så att rätt handlingar blev genomförda. Det var 

även viktigt att informationen hanterades på ett säkert sätt så att den inte kom bort. 

Det ansågs också att under planerad verksamhet så skulle det aldrig vara så bråttom 

att rutiner och riktlinjer behövde åsidosättas så att patientsäkerheten äventyrades. Det 

innebar att vårdpersonalen måste få tid till att hinna göra de alla moment som 

behövde göras och inte under en sådan stress så att det riskerade påverka patientens 

säkerhet. Rätt utrustning skulle finnas tillgänglig för de behov som kunde uppstå i 

vårdtillfället och att omhändertagandet var standardiserat för att ge patienterna lika 

behandling. Vården skulle planeras grundligt där alla förberedelser blev genomförda 

när det gällde till exempelvis blodprover, röntgenundersökningar eller preoperativ 

fasta. Avslutningsvis så var det viktigt att identifiera risker eller avvikande händelser 

som kunde påverka patientsäkerheten och utifrån dem lära sig att undvika dem.  

”Det [patientsäkerhet] är allt från att läkemedel är rätt ordinerade till att de har rätt bevakning 

nattetid och allt där i mellan, det vill säga flöden till operation, på operation, från operation.” (Kod: 

Patientsäkerhet/Perspektiv på patientsäkerhet/Intervju 7) 

Medarbetarperspektiv 
Sett utifrån medarbetarens perspektiv på patientsäkerhet handlade det om att kunna 

sätta sig in i vad det var som skulle göras med patienten, så att du som vårdpersonal 

var förberedd på dina arbetsuppgifter. Det ansågs även viktigt att inneha rätt 

kompetens för de arbetesuppgifter som skulle genomföras. Därefter skulle de 

handlingar som gjordes genomföras på ett sådant sätt att patienten inte kom till skada 

eller på ett sådant sätt att skada förbyggdes. Det ansågs även vara medarbetarens 

ansvar att genomföra de kontroller som behövdes göras innan ett kirurgiskt ingrepp 

kunde påbörjas. Det var också viktigt att den personal som mötte patienten 

förmedlade en trygg atmosfär till patienten under omhändertagandet. 

En annan infallsvinkel i perspektivet medarbetare var tillgången till rätt information, 

exempelvis rätt diagnos eller läkemedel. Medarbetarens tillgång till rätt information 

var en förutsättning för att rätt handlingar skulle bli utförda. Det var även viktigt att 
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informationen nådde ut till respektive medarbetare. Det var även viktigt att varje 

medarbetare dokumenterade på ett sätt så att det gick följa upp vad det var som var 

gjort med varje patient under det perioperativa förloppet. Syftet var här att det kunna 

ta reda på vad som hade hänt i fall det skulle uppstå något problem för patienten 

efteråt. En förutsättning för detta var att all personal dokumenterade allt det de skulle 

dokumentera och även lämnade så korrekta rapporter som möjligt till sina övriga 

medarbetare. Till sist så ansågs det att medarbetaren inte skulle vara rädd för att tala 

om när något misstag hade begåtts eller delge information om händelser som skulle 

kunnat leda till att patienten kom till skada.  

Operationsplaneringssystemens betydelse för patientsäkerheten 

Ett operationsplaneringssystem hade till uppgift att stödja stora delar av den 

perioperativa processen. Av de svar som informanterna gav när det gällde 

patientsäkerhet kunde ett flertal härledas till operationsplaneringsystemet i sig, men 

då operationsverksamheten var en komplex tangerade en del av svaren utanför själva 

operationsplaneringssystemet.  

Information var den största kategorin som framkom vid analysen av 

intervjumaterialet gällande påverkan på patientsäkerheten. Det handlade om vilken 

information som fanns i den preoperativa planeringen och vilken betydelse det fick 

för omhändertagandet av patienten på operation. De dokument som hänvisades till 

var ofta informationen i själva operationsanmälan eller anestesibedömningen, vilket 

utgjorde underlaget för arbetet på operationsavdelningen. Här angavs det att 

informationen behövde vara tydlig och korrekt. Vidare behövde all nödvändig 

information vara tillgänglig oavsett varifrån patienten tidigare hade vårdats eller 

behandlats. Fanns inte den rätta informationen tillgänglig eller om den var felaktig 

kunde det leda till merarbete för personalen. Informationen i planeringen och 

genomförandet behövde dessutom vara tillgänglig i realtid och den information som 

dokumenterades skulle senare vara tillgänglig för uppföljning. 

Operationsplaneringsystemet bidrog här till att göra informationen i 

operationsanmälan tillgänglig i realtid för alla i vårdkedjan, göra den tydligare och i 

viss mån mer riktig, men det framkom inte i intervjuerna att systemet skulle bidra till 

korrekt information i planeringen. 

Eftersom informationen inte alltid var korrekt eller fullständig fanns det därför flera 

kontrollfunktioner i processen. Operationskoordinatorn var en sådan kontrollstation 

där varje operationsanmälan gicks igenom för att se om den var rätt ifylld eller om 

det saknades någon viktig information. Programansvariga på operationsavdelningen 

kontrollerade därefter den färdiga operationsanmälan för att se om planeringen var 

genomförbar med de resurser som fanns tillgängliga den tänkta operationsdagen. När 

det sedan var dags för patienten att opereras så var det operationspersonalen som 

kontrollerade att allt stämde i planeringen för respektive patient innan det kirurgiska 

ingreppet kunde påbörjas. Här nämndes användandet av WHO:s checklista för säker 

kirurgi som ett verktyg i den här kontrollen. De här kontrollerna som gjordes längs 

vägen ansågs bidra till ett säkrare patientomhändertagande, eftersom de kunde 

upptäcka om något var fel och på så sätt ifrågasätta det som var planerat eller 

komplettera planeringen med ytterligare information. 

Fler faktorer som påverkade patientsäkerheten, men som inte hörde till 

operationsplaneringssystemen, ansågs vara organisationen och planeringen av 

verksamheten. Det framhölls att en tydlig struktur och ansvar kring hela den 



23 

 

operativa processen var viktig och att det fanns gemensamma rutiner för prioritering 

av operationerna. Det var även viktigt att alla gjorde lika och att arbetsbelastningen 

på den postoperativa avdelningen inte var för hög så att personalen hann ta hand om 

patienterna. Det ansågs därför vara en komplex uppgift att planera kirurgiska ingrepp 

då flera faktorer måste vägas in. Till exempel kunde det vara så att den postoperativa 

avdelningen fått ett par vårdkrävande patienter under natten vilka kunde påverka den 

planerade verksamheten på operationsavdelningen nästkommande dag. De färre 

antalet postoperativa vårdplatserna var inget som operationsplaneringssystemen tog 

hänsyn till, utan de planerade operationerna kunde köra på som vanligt om ingen var 

uppmärksam på detta. 

I kategorin förändringar framkom det ett antal faktorer som påverkade 

patientsäkerheten. Det kunde handla om att den som tog emot information om en 

förändring inte dokumenterade eller kommunicerade den vidare.  Det kunde också 

vara så att den som planerade om en aktivitet inte tänkte igenom hur det påverkade 

de efterföljande leden. Ytterligare faktorer som spelade in var hur informationen om 

förändringen kommunicerades och om de som genomförde en förändring kunde göra 

den säkrare om den gemensamma bilden var den samma för alla inblandade. Det 

kunde även handla om att informationen om en ändring inte kommunicerats eller 

uppmärksammats för ens patienten kommit till operation, vilket medför att merarbete 

skapades för personalen på operationsavdelningen. 

”Patientsäkert vet jag inte. Det är ju inte så säkert att vi alltid får till oss det för ens vi har patienten 

nästan på bordet och tittar på operationsanmälan och ser att det är överstruket någon sak och 

tillskrivet en annan.” (Kod: Patientsäkerhet/ Operationsplaneringssystemens betydelse för 

patientsäkerheten/ Intervju 21) 

”Ja, men det är som jag säger att nackdelen är alla förändringar som sker i senaste, sista timmarna 

före ingreppet. Där tycker jag inte att det är bra… Fram till dygnet före i alla fall på elektiva 

patienter, då tycker jag inte att det är något problem. Då fungerar det bra.” (Kod: Patientsäkerhet/ 
Operationsplaneringssystemens betydelse för patientsäkerheten/ Intervju 7) 

Om operationsplaneringssystemet kunde bidra till en säkrare förändringsprocess var 

inget som tydlig framgick i intervjuerna och inte heller på vilket sätt det skulle kunna 

ske. Det fanns dock de som tyckte att förändringar fungerade på ett tillfredställande 

sätt och att det inte påverkade patientsäkerheten. En bidragande faktor till att 

förändringarna kunde genomföras på ett säkert sätt ansågs vara användningen av ett 

operationsplaneringssystem. 

”Om det sker en förändring så kan alla se den. Och då är det lättare och ta hänsyn till den.”(Kod: 

Patientsäkerhet/ Operationsplaneringssystemens betydelse för patientsäkerheten/ Intervju 25) 

Kritiska kompetenser var inget som operationsplaneringssystemen kunde hantera i 

dagsläget. Det kunde innebära att flera operationer kunde planeras in samtidigt där 

till exempel en specifik anestesiologisk kompetens krävdes. Det kunde innebära att 

vissa dagar saknades det tillräckligt med kompetens, men det var inget som togs med 

i planeringen. Ytterligare risker som identifierades var när 

operationsplaneringssystemet inte var sammanlänkat med patientjournalsystemet. 

”Det kan ju vara så att jag tittade på en patient för två veckor sedan. Och så ser jag att den här 

patienten, ja den måste vaken intuberas. Och så skriver jag det i Patientjournalen och så, men jag kan 

inte föra in det i Operationsplaneringssystemet så att det syns där. Och sen är jag ledig när det är 

dags för operation. Då kan det upptäckas lite för sent… den härpatienten skulle vaken intuberas… 

planen sprack.” (Kod: Patientsäkerhet/ Operationsplaneringssystemens betydelse för 

patientsäkerheten/Intervju 3) 
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Avslutningsvis kan sägas att operationsplaneringssystemen inte ansågs bli säkrare än 

vad organisationen och användaren förser systemet med. 

”Jag tror såhär att ett operationsplaneringssystem eller någon annan IT-stödd lösning blir aldrig 

bättre än användaren. Visst det kan finnas inbyggda säkerhetsdelar och så, men dålig information in 

ger dålig information ut. Det gäller naturligtvis här också. Så jag skulle vilja säga att fortsätt jobba 

med enkla rutiner, tydliga riktlinjer och få alla och göra lika, så att man kan lita på det… Det är 

nyckeln helt klart.” (Kod: Patientsäkerhet/ Operationsplaneringssystemens betydelse för 

patientsäkerheten/ Intervju 15) 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Genomförandet av kirurgiska ingrepp är en riskfylld verksamhet och det har visat sig 

att drygt hälften av de avvikande händelser som sker inom svensk sjukvård kan 

relateras till kirurgi (Soop et al., 2009). Resultatet i den här studien visar på vilken 

komplex verksamhet operationsprocessen består av och att det är många delar som 

ett operationsplaneringssystem ska stödja. Planeringen av ett kirurgiskt ingrepp 

visade sig i genomförd studie vara den mest omfattande delen i operationsprocessen 

då ett flertal enheter behövde samverka för att en patient skulle kunna bli opererad.  

Planering 

Många av de brister som uppstod i planeringsprocessen berodde på brister i 

koordinationen mellan olika enheter. Det här skapade olika strategier för att reparera 

den uppkomna bristen antingen genom att efterfråga information eller kommunicera 

ut information. Det har visat sig att om den bristande planeringen uppstår i början av 

processen så finns det risk att den följer med i hela processen och påverkar därmed 

arbetet för flera i de efterföljande leden (Taneva, Grote, Easty & Plattner, 2010). 

Enligt nationella riktlinjer ska vårdgivaren att identifiera de processer som kräver 

samverkan mellan olika enheter och för dessa säkerställa rutiner i den egna 

verksamheten. Syftet ska vara att förebygga risken för patienten att drabbas av en 

vårdskada (SOSFS 2011:9 kap.3 6§). I resultatet framkom det inte hur eller om 

operationsplaneringssystemen användes för att säkerställa att de samverkande 

processerna inte riskerade patientsäkerheten. Förutom nationell reglering av 

vårdgivarens ansvar så finns det lagstadgat vilka rättigheter patienten har gällande 

rätten till benhandling. Det som kom fram i intervjuerna var att i den externa 

planeringen behövde vårdgivaren ta hänsyn till den statliga vårdgarantin. Det som 

berörde operationsprocessen var rättigheten till behandling inom 90 dagar från det att 

vårdgivaren har bestämt att patienten ska få behandling (SFS 2010:349). 

Operationsplaneringssystemet utgjorde här en viktig del i den här planeringen för att 

på så sätt kunna se hur länge en patient kunde få vänta på operation. Hur det sjukhus 

som inte använde ett operationsplaneringssystem hanterade den statliga vårdgarantin 

framgick inte i intervjumaterialet. 

I studiens resultat belystes operationsavdelningens interna koordination, som 

hanterades till största delen av programansvariga på operationsavdelningen. Deras 

stora uppgift var koordinera sammansättningen av personal, utrustning, material och 

salar för att möta patientens behov av kirurgi. Vad som även framgick i studien var 

att de fungerade som en kontrollstation för alla inkommande operatonsanmälningar. 

Det gjorde att de fick följa upp och åtgärda de brister som följt med i gjorda 

planeringen. Återigen hade de operationsplaneringssystemet till sin hjälp, men 

systemet kontrollerade inte att informationen i planeringen var korrekt.  

Planeringen av kirurgiska ingrepp är som sagt en komplex verksamhet och brister 

planeringen får den direkta konsekvenser för personalen på operationssalen och i 

sista hand patienten (Waring et al., 2006). I föreliggande studie beskrevs det att 

brister i planeringen kunde leda till att akuta operationer var tvungna att skjutas upp. 

Det kunde även vara så att pågående operation drog ut på tiden på grund av att all 

information om ingreppets genomförande inte hade kommunicerats ut till berörd 

operationspersonal. Ett sjukhusövergripande operationsplaneringssystem var därför 
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ett viktigt verktyg för att göra information tillgänglig över organisationsgränser 

under hela operationsprocessen. Trots det användes inte informationen i 

operationsplaneringssystemet för att förbättra samverkan mellan de olika opererande 

klinikera, vilket resulterade i stundalts överbelastad postoperativ avdelning med 

hotad patientsäkerhet som följd. I en studie av Vanberkel et al. (2011) visade de att 

operationsprocessen går att förbättra genom att optimera operationsprogrammet med 

hänsyn till bland annat ingreppets art. Ett operationsplaneringssystem och den 

information som den generar kan därför användas för att förbättra planeringen och 

genomförandet av operationerna (Agnoletti, et al., 2013; Foglia, Alder & Ruiz, 

2013). 

Vid urakuta eller akuta sjukdomstillstånd som krävde omedelbar kirurgisk åtgärd 

hanterades planeringsprocessen utanför operationsplaneringssystemet. Informationen 

kommunicerades då i första hand via telefon. Det har visat sig i studier att 

informationen i operationsprocessen inte sällan är komplett eller tillförlitlig och att ju 

längre personalen arbetat på operationsavdelningen desto negativare syn hade de på 

informationen (Plasters, Seagull, & Xiao, 2003; Wong, et. al, 2011). Det här kan vara 

en av anledningarna till varför operationsplaneringssystemet inte ansågs tillräckligt 

tillförlitligt vid urakuta eller akuta sjukdomstillstånd där patienten var i behov av 

kirurgi. Verksamheten behöver därför kunna säkerställa att de olika stegen i 

operationsprocessen blir utförda på det sätt som är tänkt oavsett angelägenhetsgrad. 

Lyckas verksamheten med att se till att alla nödvändiga moment blir genomförda i 

den perioperativa processen, så har det visat sig att både komplikationer och 

sjukhusmortalitet kan minskas vid kirurgiska ingrepp (de Vries, et.al, 2010).  

När det gäller belastningen på den postoperativa avdelningen går den att påverka 

genom ändring av personalens arbetstider eller att planera operationerna så att 

topparna på den postoperativa avdelningen blir jämnare (Dexter, Epstein, Marcon & 

de Matta, 2005). Trots att belastningen på den postoperativa avdelningen gick att 

påverka genom att optimera planeringen av verksamheten, så präglades samtliga 

postoperativa avdelningar på de studerade sjukhusen av stor osäkerhet. 

Koordinatorerna på de postoperativa avdelningarna ansåg sig inte vara delaktiga i 

planeringen av de kirurgiska ingreppen. Operationsplaneringssystemen var här till 

hjälp att se de pågående operationerna, men det framkom inte i intervjuerna att 

systemet skulle ta hänsyn till de postoperativa platserna vid den externa eller interna 

planeringen. 

Genomförande 

Personalen på operationssalen var de som till sist använde den gjorda 

operationsplaneringen och med hjälp av den utfördes den planerade kirurgin. Enligt 6 

kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig 

att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. Det är därmed 

operationspersonalen som i praktiken ska se till att patienten under operationen blir 

omhändertaget på ett patientsäkert sätt. I resultatet framkom det att 

operationsplaneringssystemet inte användes till att systematiskt förse 

operationspersonalen med information som skulle kunna hjälpa dem i att upprätthålla 

en hög patientsäkerhet i genomförandet av operationer. De saknade bland annat 

information om patienten fått några tryckskador under operation eller postoperativa 

infektioner. Eftersom operationsplaneringssystemet registrerade uppgifter om typ av 

ingrepp, tider, material och vilken utrustning för varje operation så borde systemet 

kunna användas för att följa upp till exempel trycksskador eller postoperativa 
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infektioner. Det var dock inget som framkom i intervjuerna om att så var fallet. 

Kommunikation har visat sig vara ett vanligt problem inom operationssjukvården 

och riskerar att hota patientsäkerheten (Lingard, et al., 2004). För att förebygga och 

minimera patientsäkerhetsriskerna kan personalen använda sig av proaktiva åtgärder 

som till exempel WHO:s checklista som har översatts till svenska av 

Patientförsäkringen LÖF (WHO- Safe Surgery Saves Lives, 2013; 

Patienförsäkringen, 2013). Det framkom dock inte i resultatet om 

operationsplaneringsystemen innehöll WHO:s checklista för säker kirurgi, men det 

angavs i intervjuerna att de använde sig av den i den kliniska vardagen. 

I en studie av Bandari, et al. (2012) visade på att de vanligaste bristerna var 

relaterade till utrustning och kommunikation, vilket kunde upptäckas genom en 

genomgång (briefing/debriefing) av operationsteamet i anslutning till kirurgins 

genomförande. Ändringar eller saknad information var något som orsakade både 

frustration och merarbete enligt informanterna. Det var inte heller alltid säkert att 

ändringarna nådde fram till personalen på operationssalen och det fanns ingen 

funktion i operationsplaneringssystemet som visade ifall en ändring blivit gjord. För 

att försäkra sig om att informationen nått fram ringde därför den som gjort ändringen 

till den personal det berörde. Konsekvensen av saknad information ledde till 

merarbete för operationspersonalen. Det gjorde att de var tvungen att följa upp den 

information som saknades, vilket kunde resultera i telefonsamtal med ifrågasättande 

om vem som ska göra vad, vad som ska göras eller när det skulle göras.  

Uppföljning 

I Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsabete är vårdgivaren skyldig att upprätta ett ledningssystem för 

verksamheten som kan användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9, kap. 3, 1§). Ledningssystemets syfte 

ska vara att ge stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten. Ett ledningssystem innebär att vårdgivaren ska identifiera de 

aktiviteter som ingår i processen och ange i vilken ordning de olika aktiviteterna har. 

Utifrån varje aktivitet ska rutiner anges med beskrivning om hur de ska genomföras 

och vem som är ansvarig (SOSFS 2011:9 kap. 4, 2-4§). Med utgångspunkt från 

studiens resultat kan operationsplaneringssystem beskrivas som ett ledningssystem 

för operationsprocessen enligt SOSFS 2011:9. Operationsplaneringssystemet 

användes i syfte att planera, leda och följa upp operationsverksamheten. Innehållet i 

planeringen och genomförandet var något som tydligt kunde beskrivas under 

intervjuerna, men bilden av hur uppföljningen skedde var mer fragmentarisk. Den 

beskrevs mer som produktionsinriktad och inte som källa till att höja kvaliteten i 

operationsprocessen. Här saknades möjligheten till uppföljning av data som inte bara 

handlade om tider och antal genomförda ingrepp. 

En annan infallsvinkel gällande uppföljning för att skapa säkrare vård var genom 

kvalitetsregister. Här visade det sig att samtliga sjukhus där intervjuerna 

genomfördes planerade att använda sig av sina operationsplaneringssystem för att 

ansluta sig till det nyligen uppstartade nationella kvalitetsregistret för perioperativ 

vård, SPOR (SPOR, 2013). Hur registret i praktiken sedan skulle användas var inget 

som framgick och inte häller vilken slags data som skulle skickas in till 

kvalitetsregistret. 
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I resultatet av den här studien angavs det att operationsplaneringssystemet kunde 

användas vid händelseanalyser för att till exempel följa upp vilken personal som varit 

inblandad vid en avvikande händelse. Exempel på information som kunde hämtas ur 

operationsplaneringsystemet vid en eventuell händelseanalys var plats för ingreppet, 

vilken personal som hade varit inblandad och vid vilken tidpunkt. Vårdgivaren har 

ansvaret enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 3, 1-3§) att planera, leda 

och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård följs i hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Det här innebär att vårdgivaren ska vidta de åtgärder 

som krävs för att förbygga att patienten riskerar drabbas av vårdskador. Vårdgivaren 

har även kravet på sig att utreda händelser som har eller kunnat leda till en 

vårdskada. Här ska händelseförloppet kunna belysas och vilka faktorer som 

påverkade. Resultatet av en sådan här genomgång ska leda till åtgärder som 

förhindrar att en liknande händelse inträffar på nytt eller begränsa effekterna vid en 

händelse om den inte helt går att förhindra. Resultatet av föreliggande studie visar att 

ett operationsplaneringsystem kan fungera som ett stöd i patientsäkerhetsarbetet vid 

händelseanalyser utifrån de krav som ställs i patientsäkerhetslagen och därmed bidra 

till en ökad patientsäkerhet (SFS 2010:659, kap.3, 3§). 

Systemperspektiv 
Operationsplaneringssystem kunde, som nämnts tidigare, beskrivas som ett 

ledningssystem för operationsprocessen. Stödet som operationsplaneringssystemet 

utgjorde kunde beskrivas som en slags säkerhetsanordning som respektive sjukhus 

använde sig av vid planering, genomförande och uppföljning. Det har visat sig i 

tidigare studier att operationsplaneringssystem kan förmedla information inom 

operationsprocessen, som sedan kan användas för statistikuttag eller förbättrandet av 

processer (Foglia, Alder & Ruiz, 2013).  

För att lyfta blicken från enskilda faktorer behövs det ett systemperspektiv som visar 

på en vidare bild av vilka faktorer som påverkar patientsäkerheten under 

operationsprocessen (Vincent, Moorthy, Sarker, Chang & Darzi, 2004). En modell 

som belyser patientsäkerhet utifrån ett systemperspektiv är ”The Swiss Cheese model 

of system accidents” som beskriver hur en negativ händelse kan uppstå när brister i 

olika säkerhetsbarriärer (kontroller) sammanfaller i en följd (Reason, 2000). De olika 

lagren i modellen skulle kunna härledas till operationsprocessen och 

säkerhetsbarriärer som finns relaterat till den. Första säkerhetsbarriären består i det 

här fallet av lagar, nationella förskrifter eller riktlinjer. Den andra nivån av 

säkerhetsbarriärerna representerar de aktiviteter som genomförs på eller mellan olika 

kliniker inom sjukhuset som kan relateras till operationssjukvård. Tredje barriären 

innefattar operationsavdelningen och den postoperativa avdelningen och den fjärde 

och sista nivån är själva operationspersonalen. Vad föreliggande studie visade var att 

operationssystemet utgjorde ett stöd för hela perioperativa processen, men det fanns 

inte några funktioner för säkerhetskontroller. Säkerhetskontrollerna var därmed helt 

beroende av vårdpersonlens kunskap och uppmärksamhet att upptäcka 

säkerhetsbister i de olika barriärerna inom den perioperativa vården. 

Avslutningsvis kan sägas att om inte personalen på operationssalen lyckas att 

upptäcka de fel och brister som uppstått i planeringen av kirurgin kan det medföra att 

patienten kommer till skada eller till och med avlider. Det innebär att pressen är som 

störst på den personal som befinner sig på operationssalen då det är de som får ta 

konsekvensen av eventuella brister tidigare i processen. Därför är de olika 
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säkerhetsbarriärerna oerhört viktiga att de fungerar och stödjs av ett väl fungerande 

och tillförlitligt operationsplaneringssystem. 

Metoddiskussion 
Valet av metod möjliggjorde till att stora delar av den operativa processen kunde 

kartläggas och beskrivas, samt utifrån operationsprocessen beskriva 

patientsäkerhetsbegreppet och operationsplaneringssystemens betydelse för 

patientsäkerheten. I utformaningen av studien diskuterades möjligheten till att 

konstruera en enkät och på så sätt få en så heltäckande bild av personalens syn på 

den operativa processen och operationsplaneringssystemens betydelse för 

patientsäkerheten. Efter en litteraturgenomgång bedömdes det dock finnas för lite 

kunskap inom området för att det skulle vara möjligt att skapa en enkät. Intervjuer 

med informanter från verksamheten ansågs därför som det mest lämpliga 

aleternativet för att besvara studiens syfte. Analysen genomfördes med hjälp av 

riktad innehålls analys, vilket lämpar sig när behovet finns av att kunna stödja 

och/eller utöka kunskapen inom en teori eller forskningsområde (Hsieh & Shannon, 

2005). 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 3 kap, 1 §, ska vårdgivaren planera, 

leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet i hälso- och 

sjukvårdslagen upprätthålls. De här områdena utgjorde sedan grunden för 

framtagandet av huvudkategorierna. Kategorierna förankrades ytterligare i relevant 

litteratur i förhållande till de olika processtegen för att på så sätt öka trovärdigheten i 

de förutbestämda kategorierna. Eftersom det i operationsprocessen fanns personal 

med specifika arbetsuppgifter, gjordes det därför ett kriterieurval (Patton, 2002). 

Insamlandet av kontaktuppgifter till tilltänkta informanter gick på samtliga sjukhus 

genom berörda verksamhetschefer (efter deras godkännande) som såg till att 

författaren fick förslag på och möjlighet att kontakta föreslagna informanter. Det kan 

här funnits en möjlighet att vissa personer valts ut utifrån egenintresse från 

verksamhetens sida för att på så sätt påverka resultatet. Den risken kan dock anses 

låg då de flesta informanterna hade en sådan tjänst som endast ett fåtal personer hade 

inom den operativa processen och skulle dessa ha exkluderas hade studiens 

genomförande inte varit möjlig eller så hade det blivit en betydande påverkan på 

resultatet. Tilläggas kan att varje informant fick information om studiens syfte, 

metod och förväntad nytta innan de ombads att besvara sitt deltagande i studien. 

Informanterna blev även informerade om sina rättigheter i samband med studien 

genomförande (WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principels for Medical 

Research Involving Human Subjects, 2008). 

Studien genomfördes som en multicenterstudie där alla sjukhusen använde sig av helt 

olika operationsplaneringssystem och från skilda leverantörer. Styrkan med det här 

var att operationsprocessen kunde beskrivas från tre olika perspektiv där möjligheten 

gavs till att identifiera likheter eller skillnader i den operativa processen. En 

övergripande bild av operationsplaneringssystemens betydelse för patientsäkerheten 

kunde även den presenteras utifrån tre olika synvinklar och ökade därmed 

möjligheten till överförbarhet till liknande operationsverksamheter. Ytterligare 

styrkor var att de olika operationsprocesserna hade ett likartat flöde av elektiva- och 

akuta patienter och att i stort sett samtliga informanter kunde inkluderas i studien, 

vilket kan anses styrka den gemensamma bilden av hur en operationsprocess ser ut 

och dess koppling till operationsplaneringssystem och patientsäkerhet.  
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Den stora nackdelen med att använda sig av riktad innehållsanalys var att det från 

början fanns ett stark bias från författaren, eftersom det på förhand var bestämt vilka 

frågor som skulle tas upp under intervjuerna. Det här kunde leda till att författaren i 

större utsträckning fann evidens som snarare styrkte än motsade tidigare 

forskningsresultat eller teorier. Det fanns även en risk att informanten kunde känna 

sig manad att svara på ett visst sätt för att tillgodose författarens syfte med studien, 

samt att författaren själv i sin egen iver och tidigare erfarenhet inte såg andra 

infallsvinklar under datainsamlingen (Hsieh & Shannon, 2005). Intervjuguiden 

fungerade mer som en ram och hjälpmedel för att styra samtalet under intervjun, 

Följdfrågor ställdes alltid för att nå en djupare förståelse till exempel ”vad menar du 

nu?”, Vill du utveckla det…? Hur menar du nu…? Användningen av en 

intervjuguide under samtliga intervjuer stärkte trovärdigheten i insamlandet av data. 

Två av intervjuerna kunde inte genomföras på plats och gjordes därför via telefon. 

Här utgjorde intervjuguiden ett gott stöd, vilket resulterade i att samtliga frågor 

kunde gås igenom. 

En svaghet med det stora materialet var att enbart en författare genomförde 

transkriberingen och framför allt analysen av intervjumaterialet. För att stärka 

överensstämmelsen när den inledande kategoriseringen hade genomförts 

diskuterades dessa tillsammans med handledaren, som var väl insatt i det 

transkriberade materialet. Kategorierna stämde överrens med det transkriberade 

materialet, men diskussionen medförde att ett par kategorier sammanfördes till en 

kategori. En annan tänkbar svaghet var att vårdpersonal från vårdavdelningen inte 

inkluderades i studien då de genomförde de inledande förberedelserna inför 

operation, samt ansvarade för eftervården. Anledningen till varför de inte 

inkluderades var att de utifrån studiens syfte inte bedömdes ha en direkt påverkan på 

planeringen, genomförandet och uppföljningen av de kirurgiska ingreppen.  

För att styrka resultatet i studien använde författaren sig av data-triangulation, det vill 

säga tre sjukhus med tre olika operationsplaneringssystem. Ytterligare metoder för 

triangulation som kunnat vara aktuella i studien hade varit analys-triangulation. En 

analys-triangulation innebär enligt Patton (2002) att analysen av materialet först 

genomförs av två (eller flera) forskare var för sig. Efter den enskilda analysen 

jämförs sedan de två analyserna med varandra för att på så sätt se om forskarna har 

kommit fram till samma sak. Det här förfaringssättet hade ökat trovärdigheten i 

studiens resultat ytterligare, men var tyvärr inte möjligt att genomföra. För att styrka 

den deskriptiva evidensen och öka trovärdigheten i resultatet kan citat från 

intervjumaterialet presenteras i resultatet, vilket gjordes i förliggande studie (Hsieh & 

Shannon, 2005).  

Konklusion 
Operationsplaneringssystemens betydelse för patientsäkerheten utgjordes av dess 

möjlighet till att hantera och kommunicera information. Det kontrollerade inte att 

informationen i systemet var korrekt eller i fall någon information saknades. 

Säkerhetsbarriärerna i operationsprocessen var därför helt beroende av mänsklig 

förmåga att upptäcka ofullständig, felaktig eller saknad information och/eller 

kommunikation som kunde leda till en negativ händelse för patienten. 

Operationsplaneringssystemen ansågs heller inte utgöra ett säkert 

kommunikationsmedel vid planeringen av urakuta kirurgiska ingrepp, då dessa 

kommunicerades via telefon. Intressant var att operationsplaneringssystemen i 

huvudsak användes till att förmedla information under operationsprocessen och till 
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produktiv uppföljning. Inte till att säkerställa en patientsäker planering och 

genomförande. Vilket operationsplaneringssystem som användes hade därför mindre 

betydelse för patientsäkerheten, eftersom den upprätthölls genom de kontroller som 

vårdpersonalen utförde under operationsprocessen.  

Resultatet av den här studien kan användas i vidareutvecklingen av 

operationsplaneringssystem med syfte att skapa en säkrare operationsprocess med 

särskilt fokus på säkerhetsbarriärer. Studieresultatet kan även tillföra kunskap utanför 

operationsprocessen till de som använder eller utvecklar informationssystem för 

hälso- och sjukvården.  

Intressant vore att genomföra en kvalitativ studie av innehållet i de säkerhetsbarriärer 

som finns under operationsprocessen och ytterligare tydliggöra dess innehåll och 

betydelse för patientsäkerheten. Det skulle kunna ske genom kvalitativ 

innehållsanalys av befintliga processbeskrivningar, dokumentationsmallar och 

riktlinjer. Utvecklandet av säkerhetsfunktioner i operationsplaneringssystemen skulle 

kunna bidra till ökad patientsäkerhet under hela operationsprocessen. 
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