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Sy#e 

Vetenskapliga rådets syfte är att inspirera föreningens medlemmar till 
att bli forskningskonsumenter. 
Vetenskapliga rådet är även föreningens rådgivare inom frågor som rör 
FoU.



Medlemmar:

Karin Falk–Brynhildsen
Annette Erichsen Andersson

Christine Leo Swenne
Ann-Christin von Vogelsang

Sofia Erestam
Eva Torbjörnsson 



Sofia Erestam 
Operationssjuksköterska 2007

Anställd vid Göteborgs Universitet, Institutionen 
för vårdvetenskap och hälsa
- Operationssjuksköterskeutbildningen
- Forskning 
- Klinik, operationssjuksköterska, Operation 1, 

Östra Sjukhuset, SU

Disputerade 2020 med avhandlingen ”Aspects of
teamwork and intraoperative factors in the 
operating room” 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/65127

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/65127


Patientsäker operationssjukvård

Operationsteamets 
icke-tekniska färdigheter 

- Teamarbete
- Kommunikation
- Situationsmedvetenhet
- Beslutsfattande
- Ledarskap
- Stresshantering
- Hantera trötthet



Eva Torbjörnsson 
Operationssjuksköterska sedan 1997

Universitetssjuksköterska Södersjukhuset, 
delar min tid mellan klinik, FoU samt 
utbildning (KI)

Disputerade 2020 på en avhandling med 
titeln ”Major amputations in patients with
PAD – treatment outcomes, risk factors and 
HRQoL



Vad vill jag driva?

Evidensbaserad vård – viktig faktor för att kunna erbjuda 
våra patienter en patientsäker vård.

-Utbildning
-Diskussion regionalt samt klinikledning
- Vetenskapliga diskussioner på arbetsplatsen



Vad har vi gjort inom VR i år?

• Startat ett doktorandnätverk
• Ansvariga för posterutställning i samband med 

höstkongressen
• Svarat på frågor från medlemmar
• Forskningsprojekt



Ett forskningsprojekt inom Vetenskapliga rådet

MISCARE Survey - OR



Missed nursing care / care left undone / unfinished care =
Nödvändig omvårdnad som inte utförs (helt/delvis) eller försenas

Missad omvårdnad i slutenvård är associerat med: 
� Högre 30-dagars mortalitet 
� Högre sjukhusmortalitet
� Ökat antal negativa händelser (pneumoni, UVI, trycksår, fel i läkemedelshantering etc)
� Lägre upplevd vårdkvalitet

Finns flera enkäter som mäter missad omvårdnad inom slutenvård, ett av de mest använda 
är MISSCARE Survey, skapat i USA av professor Beatrice Kalisch



MISSCARE Survey har översatts till svenska och använts i 
slutenvård



Nu finns en enkätversion för intraoperativ vård!

� Tillstånd av professor Kalisch att översätta och kulturellt anpassa enkäten 
(augusti 2022)

� Enkäten har 3 delar:
� Bakgrundsfrågor (ex. demografisk data, arbetsmiljö, bemanning)
� Del A – Omvårdnadsåtgärder som missas
� Del B – Orsaker till att omvårdnad missas



Del A – Omvårdnadsåtgärder som missas

� Hur ofta missas följande 
omvårdnadsåtgärder av 
omvårdnadspersonal (inklusive dig) 
på din operationsavdelning?

6 svarsalternativ:
� Missas aldrig
� Missas sällan
� Missas ibland
� Missas ofta
� Missas alltid
� Ej tillämpligt

32 frågor indelade i 5 faktorer:
� Legala faktorer
� Förberedelser
� Säkerhet
� Kommunikation
� Avslutning



Del B – Orsaker till att omvårdnad missas

� Markera orsakerna till att 
omvårdnad missas på din 
operationsavdelning

4 svarsalternativ:
� Inte orsak till missad omvårdnad
� Liten orsak till missad omvårdnad
� Måttlig orsak till missad omvårdnad
� Betydande orsak till missad omvårdnad

17 frågor indelade i 4 faktorer:
� Brådskande händelser
� Bemanning
� Material
� Teamarbete



Planerad process framåt

1. Översättning och kulturell anpassning (10 steg), påbörjas januari 2023
2. Ansökan Etikprövningsmyndigheten
3. Psykometrisk testning (test-retest, intern konsistens, faktoranalys), data 

insamlas via digital enkät vid Karolinska Universitetssjukhuset
4. Manusskrivande
5. Utskick till flera sjukhus/nationellt


