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Barbro Friberg, Operationssjuksköterska, lärare, medicine doktor 

 

Barbro, f 1937- död 2007, tog sin sjuksköterskeexamen 1963 med specialiteten anestesi och 

operation, och hon arbetade därefter som operationssjuksköterska, lärare och forskare i Umeå. 

I boken ”Who´s who in the world” beskrivs Barbro som professionell yrkesperson. 

 

Barbro var den första operationssjuksköterskan som disputerade med kunskaper för en säker 

vårdmiljö i operationsrummet vid patientens kirurgiska ingrepp. 1989 presenterade hon sin 

avhandling om bakterieförekomst i operationsrummets luft vid Umeå universitet. 

Avhandlingen medförde ny betydelsefull kunskap för operationssjukvården och är fortfarande 

rekommenderad läsning för blivande operationssjuksköterskor under sin specialistutbildning 

vid landets universitet. Ett av delarbetena som ingår i avhandlingen utnämndes till årets bästa 

artikel i en amerikansk vetenskaplig tidskrift. Barbros avhandling utgick från en tes av 

Florence Nightingale 

 

”The very first cannon of nursing, the first and the last thing upon which a nurse 

attention must be fixed, the first essential to the patient, without which all the rest 

you can do for him is as nothing, with which I had almost said you may leave all 

the rest alone, is to keep the air he breaths as pure as the external air but without 

chilling him”   

(Nightingale F. Notes on Nursing, 1859). 

 

Och, givetvis behandlar avhandlingen därför om ren luft till patienten via ventilationssystem 

för reducerad bakterieförekomst i operationsrummets vårdmiljö. En vårdmiljö som medför 

minskad risk för kontamination av operationssårets vävnader och efterföljande postoperativ 

sårinfektion.  

 

Barbro var en kreativ och engagerad person som skaffade sig ansenliga kunskaper inom bl.a. 

vårdvetenskap/omvårdnad, ortopedi, pedagogik, sjukhushygien och forskningsmetodik. Hon 

realiserade många av sina idéer via olika projekt som presenterades i både vetenskapliga- och 

populärvetenskapliga artiklar, i läroböcker och via föredrag nationellt och internationellt. 

Innehållet behandlade ofta vikten av rätt arbetsdräkt vid operation, korrekta arbetsrutiner och 

renhetszoner i operationsrummet och iordningsställande av operationsdukning med sterila 

medicintekniska produkter på rätt plats i operationsrummet i förhållande till ventilationen. 

Hon talade om vikten av samarbetet i operationsteamet och om dörröppningarnas inverkan på 

ventilationen och luftens kvalitet och därmed vårdmiljön i operationsrummet. Det var 

kunskaper som synliggjorde omtanken om patienten vid operationen genom att säkerställa 

vårdmiljön baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.  

 

Det fanns dock då som nu kritik från andra sjuksköterskor om att operationssjuksköterskans 

arbete med att säkra en god vårdmiljö för patienten via helgjutna hygieniska och aseptiska 

rutiner inte kunde anses vara omvårdnad. Mot bakgrund av socialstyrelsens och medias 

återkommande rapportering om dagens oacceptabelt höga infektionsfrekvenser på grund av 

undermåliga hygienrutiner i hälso- och sjukvården vet vi bättre idag. De forskningsbaserade 

kunskaper om hygien i vården som Barbro tidigt förde fram är lika viktiga om inte än mer 

viktiga inom dagens vård och omvårdnad. Hygien är ett av de kunskapsområden som är 

essentiellt för samtliga sjuksköterskor för att kunna erbjuda patienter en säker personcentrerad 



omvårdnad och för att förhindra smittspridning mellan personer på våra sjukhus, och i 

samhället.  

 

En av de första läroböckerna från Barbros produktion var Assistans i operationssåret från 

1970. I handboken beskrivs övningar med text och bild om hur studenter kan lära sig utföra 

olika uppgifter i samband med kirurgi. Säkert handgrepp och beteende vid sugning med en 

kirurgisk sug i operationssårets vävnader och om hur kirurgiska instrument ska hanteras i 

olika moment när kirurgin utförs i patientens kropp åskådliggörs. Boken kan fortfarande lånas 

på fem av landets bibliotek och en del av övningarna som beskrivs används fortfarande inom 

specialistutbildningar för blivande operationssjuksköterskor i landet.   

 

Barbro visade också genom sin forskning på vikten av att kunna värdera kunskap av olika 

valör och hur forskningsresultaten kunde förverkligas via litteratur och i den kliniska 

verksamheten. I efterhand vet vi att äldre kunskap bör ses som en grund för kommande 

kunskapsbyggande och som värdefull beskriven beprövad erfarenhet samt ibland som historia.   

 

Barbro Fribergs produktion till kunskapsutvecklingen inom operationssjuksköterskans 

kompetensområde; avhandling, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga artiklar, 

läromedel och nationella och internationella föredrag 

 

Varmt tack till Sven Friberg som bidragit med listas innehåll i sin helhet. 
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