Forord

Ulike perspektiver ved tverrfaglig samarbeid har opptatt meg så lenge jeg har arbeidet i
helsevesenet. Siden min spede begynnelse som sykepleierstudent, hvor legene ble titulert med
«Doktor NN», mens sykepleierne var «Mette» og «Heidi», har spesielt dette med
profesjonsforskjeller interessert meg.
Viktigheten av å sette fokus på tverrfaglig samarbeid er påpekt i en rekke fora de senere år. Å få være
med som ansvarlig for innføring av Trygg Kirurgi Sjekkliste i Sykehuset Østfold har vært en positiv
utfordring, og dette ga spiren til tematikken i denne masteroppgaven: tverrfaglig samarbeid i
operasjonsteamet. Det å få lov til å «dypdykke» i forskning på dette område har vært utrolig
spennende og lærerikt! I etterkant sitter jeg igjen med noen svar: det eksisterer en variasjon i
opplevd samarbeid i teamet. Årsakene til dette er flere, og påvises i denne studien. Svarene
medfører en utfordring i forhold til å følge opp dette videre. Jeg gleder meg til å ta fatt!
Jeg vil takke for den positive innstilling til min leder ved operasjonsavdelingen, Erik Hagestande, som
har bidratt slik at jeg har kunnet gjennomføre masterstudiet på mindre enn normert tid. Takk også til
kollegaer som velvillig har besvart spørreskjema, stilt opp på intervjuer og som alltid er positive til
mine utallige spørsmål i flere sammenhenger. Min utforskertrang og nysgjerrighet i forhold til årsak sammenheng kan nok til tider være ganske plagsomt. En spesiell takk til Ellen Lunde, som med tilbud
om korrekturlesing og sin ukuelige tiltro til min kapasitet har bidratt til selvtillit i prosessen.
Jörg Kirchhoff: som min veileder har du gjennom hele prosessen bidratt med konstruktiv kritikk,
tilpasset min mottagelighet i øyeblikket. Ved hjelp av din kunnskap og erfaring har du løftet meg opp
på et høyere nivå både med tanke på det oppgavetekniske og forskningsprosessen. Du har i tillegg
styrket min tanke om at jeg vil fortsette med slikt arbeid i fremtiden!
David: takk for at du alltid støtter meg i min stadige søken etter ny kunnskap og nye utfordringer!
Uten deg ville ikke et slikt arbeid være mulig, innenfor de rammer en fembarnsfamilie utgjør.

