Operationssjuksköterskans profession och kompetens

 Sedan 1800 talet har operationssjuksköterskans professionella vårdande präglats av närheten
till patienten och att vara vid hans eller hennes sida genom operationen. Professionen var/är
en etablerad viktig samhällsfunktion för medborgares kirurgiska behandling.
 Omvårdnadshandlingar för patientens säkerhet och välbefinnande innehöll då som nu att
leverera en säker vårdmiljö med ansvar för aseptik & hygien & utrustningens kvalitet och
kvantitet, dvs expert på klinisk infektionsprevention.
 Den professionella kompetensen har också präglats av skicklighet i samarbetet med kirurgen
och de övriga medlemmarna i operationsteamet, med krav på att kunna läsa av situationer
och fatta tillförlitliga beslut, hantera avancerad teknik, utbilda nya medarbetare, och att
tillgodose logistisk precision, ett aktivt ledarskap och kunskapsutveckling inom området.
 År 2014 har begreppet Perioperative Nursing, dvs perioperativ omvårdnad varit
ämnes/kunskapsgrund i utbildningen av operationssjuksköterskor under 30 år i vårt land.
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Perioperativ omvårdnadsprocess & omvårdnadshandlingar
1984 – 2014
-Datainsamling Operationsprogram, journalhandlingar och Preoperativt samtal med patienten
för planering av vården evidens, personcentrering, infektionsprevention
-Vårdmiljö Säkerställa operationsrummet avseende ventilation & rumstemperatur, hygienisk
standard & utrusning för att undvikbara vårdskador inte ska drabba patienten evidens,
personcentrering, infektionsprevention
Intraoperativt samtal
-Positionering med hänsyn till patientens förutsättningar, behov & önskemål samt undvika
vårdskada RT cirkulation, respiration, nervsystem, kroppstemperatur & upplevelser evidens,
personcentrering, infektionsprevention
-Preoperativ huddesinfektion & Drapering Rt patientens komorbiditet, hälsostatus &
situationsbundna förutsättningar, ingreppets art evidens, personcentrering, infektionsprevention
-Kommunikation & Samverkan i operationsteamet
Rt ingreppets svårighetsgrad & patientens - och teammedarbetarnas säkerhet
inklusive checklista för säker kirurgi evidens, personcentrering, infektionsprevention
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Perioperativ omvårdnadsprocess & omvårdnadshandlingar
1984 - 2014
Tre fokus för framtiden
-1. Instrumentering
Kunskap och erfarenhet avseende ingreppets svårighetsgrad, exklusivitet och komplexitet & säkerhetskontroller
avseende patientens trygghet & välbefinnande, aseptik & hygien, utrustning & operationsrum, prover &
preparat, förbandsläggning etc evidens, personcentrering, infektionsprevention, samverkan i team

- 2. Uppföljning
Postoperativt samtal utvärdering i kort perspektiv förband, fränage, KAD etc och i ett längre perspektiv RT
undvikbara vårdskador som tryck- eller nervskada, kompartmentsyndrom eller infektion etc och patientens
personliga värdering av erfaren vård och omvårdnad evidens, personcentrering, infektionsprevention

- 3. Konsult
Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård som konsult i egenskap av expert på kliniskt
infektionspreventivt och vårdskadepreventivt omvårdnadsarbete vid kirurgisk behandling
evidens, personcentrering, infektionsprevention
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I 30 år har operationssjuksköterskeutbildningen i landet utgått från
perioperativ omvårdnad enligt en omvårdnadsprocess
1984 fick vi tillgång i operationssjuksköterskeutbildningen till litteratur enligt den perioperativa
omvårdnadsprocessen t ex
- Kneedler & Dodge Perioperative patient Care – The Nursing perspective, 1983 och
- Groah LK. Operating Room Nursing - The perioperative Role, 1983.
I litteraturen framgick hur omvårdnadsprocessen genomfördes av operationssjuksköterskor
baserad på original studier om den perioperativa funktionen/ the Perioperative Role (Davis 1978) och från
den perioperativa modellen från 1985 A model for perioperative nursing med perioperativa samtal för
omvårdnad med kontinuitet i relationen mellan sjuksköterska och patient under den perioperativa perioden
(Tollerud mfl 1985).
Omvårdnadsprocessen med pre, intra- och postoperativa samtal mellan operationssjuksköterska och patient
varit obligatoriska moment i operationssjuksköterskeutbildningen sedan 1984/1985.

1989 fick vi litteratur på svenska Panelius & Varisto Perioperativ Vårdlära
Och…
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Tidiga projekt enligt den perioperativa omvårdnadsprocessen med pre, intra- och
postoperativa samtal inom svensk operationssjukvård
Till exempel

-

-

Ots U. Betydelsen av individuell vårdplanering inom operationssjukvården. Borås Lasarett, 1988.
Hjelm –Karlsson K, Lundbäck M. Perioperative care and the role of the theatre
nurse: A Swedish perspective. (Uppföljning av perioperativa samtal enligt deras modell från 1989)
Neurokirurgen i Uppsala, 2006.
Sjöden B, Kero-Gidén M. Perioperativ omvårdnadsstudie vid Nacka sjukhus Stockholm, 1992.
Willman A, Johnsson G-B. Perioperative nursing education and experience – A Swedish
Perspective. Todays OR Nurse, 1994.
Borgström A, Gunnarsson B. Perioperativ vård i praktiken, Linköping1994,
Sundqvist G. Dokumentation i den perioperativa omvårdnaden. Umeå universitet, 1999.
Wallgren I, Halvarsson, Hofvander B. Utveckling och utvärdering av perioperativ
omvårdnadsdokumentation på operationskliniken i Västerås, 1999.
Bundesson I-M. Perioperativ vård. Operationssjuksköterskans uppfattningar, Halmstad 1999.
Rudolfsson G, Lindstrand B. Perioperativa samtal Centraloperation, NÄL, 1999
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Tre Fokus för framtiden

1. Instrumentering
-Kraven på operationssjuksköterskans kompetens beror bla på
-Patientens förutsättningar
-Ingreppets svårighetsgrad avseende
- Exklusivitet och
- Moment
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Instrumentering & exklusivitet & krav på
kompetens
När det gäller

-Exklusivitet avseende
Högteknologisk utrustning
Läkemedel
Samverkan mellan professionella yrkespersoner och specialiteter
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Instrumentering & moment & krav på kompetens
 Intrumentering inklusive moment
- som ställer krav på operationssjuksköterskans professionella kompetens
-

Moment som utförs i turordning, dvs som följer efter varandra som att det i en operation
endast ingår 1 moment – t ex en senskideklyvning
eller det ingår 2-10 moment vid ett bukkiruriskt ingrepp, eller 11-20 moment eller fler
Och där moment dels utförs i turordning och där moment pågår samtidigt
som t ex moment 1+ 5, moment 2+3
som kräver professionell kunskap och erfarenhet för planering, för att läsa av situationen,
för säkert samarbete, för säkert utförande med precision för ett säkrat resultat där patienten
når
målet med att få sin operation utförd.
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Fokus 2.
Den perioperativa omvårdnadsprocessen

Uppföljning i ett längre perspektiv
Uppföljning av genomförd vård måste bli en obligatoriskt uppgift i
operationsavdelningens verksamhet och i operationssjuksköterskors vårdande
Kunskaper från uppföljningen om patienternas vårdskador i form av infektion, andra
kroppsliga besvär och vårdskador som psykosociala besvär eller kroppsskada är en
förutsättning för
- planering av säker vård,
- vidareutveckling av verksamheten
- en lärande verksamhet/organisation
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Uppföljning i ett längre perspektiv

 Uppföljning i form av
- postoperativt samtal

- blanketter med färdiga frågor via brev, IT baserat svar
- nationella kvalitetsregister
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Fokus 3.
Konsult som Omvårdnadsexpert inom klinisk infektionsoch vårdskadeprevention vid kirurgisk behandling
Operationssjuksköterskan bör vara konsult i egenskap av omvårdnadsexpert i
Klinisk infektionsprevention och vårdskadeprevention för kollegor på
sjukhusets olika enheter där operationssjuksköterskor normalt inte
förekommer i verksamheten för ökad patientsäkerhet
-

för kollegor där det utförs avancerade kateteriseringar inom röntgen- och
angiografiverksamhet

-

för såromläggnings strategier på vårdavdelningar(post operativ och
intensivvårdsavdelning
m fl
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