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Abstrakt 
 

Bakgrund: I samband med ett operativt ingrepp kan ett personcentrerat vårdande underlätta 

kommunikation och samarbete mellan patienten och operationssjuksköterskan. Syfte: Syftet 

med studien var att synliggöra operationssjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård i 

den perioperativa kontexten. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med tio 

operationssjuksköterskor på två sjukhus i södra Sverige. Resultat: Analysen av datamaterialet 

resulterade i fyra teman, som patientsäkert vårdande, patienten som unik individ, omtanke i 

vårdandet samt samarbete och kommunikation. Dessa fyra teman innehåller sammanlagt 

tretton subteman. 

Konklusion och implikation: Operationssjuksköterskor har skildrat sin erfarenhet av 

personcentrerat vårdande i den perioperativa kontexten på olika sätt. Att försöka se bortom 

sjukdomsbilden och istället se individen bakom är av vikt för att ge säker, omtänksam 

personcentrerad perioperativ omvårdnad.  
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Introduktion 

Problemområde 

Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att vården ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, samt gynna god kontakt mellan patient och 

sjukvårdspersonal (SFS 1982:763). I enlighet med patientlagen (SFS 2014:821) ska hälso- 

och sjukvård genomföras tillsammans med patienten när det är möjligt. Patienten ska även 

samverka genom att själv utföra vissa vård- eller behandlingsmetoder med utgångspunkt i den 

enskildes önskemål och förutsättningar (SFS 2014:821). Respekt och kommunikation mellan 

patienter och sjukvårdspersonal är viktigt för att undvika missförstånd, som i sin tur kan 

orsaka patienten vårdskada och onödigt lidande. Både psykiskt och fysiskt lidande är att 

betrakta som vårdskada (SFS 2010:659). 

 

Greenberg et al. (2007) visar att kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten 

brister då sjuksköterskan är stressad, känner sig otillräcklig och patienten blir lidande. 

Incidenter hade också kunnat undvikas med god verbal kommunikation mellan vårdare och 

den som blir vårdad. Det finns många faktorer som påverkar resultatet av ett möte mellan 

patient och sjuksköterska (Götlind, 2008), som var mötet äger rum, parternas olika kultur och 

sjuksköterskans förförståelse. När det råder tidsbrist försöker sjuksköterskan korta ner 

samtalet och endast de patienter som visar stark vilja att samtala tar sig utrymme för detta. 

Beslut sjuksköterskan tar, som för henne verkar betydelselösa, kan ha stora konsekvenser för 

patienten och för att det ska bli ett givande möte behövs stort fokus på vem patienten är som 

person.  

 

Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning och vid samtal med blivande 

operationssjuksköterskekollegor, framkom ofta att det inte finns någon tid för att möta 

patienten eller många gånger ens någon möjlighet att samtala med patienten innan han eller 

hon sövdes inför operationen. Möjligheter att finna utrymme i det effektiva vårdandet där 

samtliga patienter ska få sin operation utförd enligt dagens operationsprogram är få.  Därför 

vill författarna belysa operationssjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård i denna 

studie. 
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Perspektiv och utgångspunkter 

Studien utgår från ett humanistiskt perspektiv där patienten ses som en unik individ med 

personliga önskningar och mål för vården, samt förmåga att vara delaktig i sin vård utifrån 

sina förutsättningar vilket åskådliggörs i den följande texten. 

Existensiell människosyn 

I Etik och omvårdnad (2007) förklarar Helle Stryhn existentiell människosyn som att fokus 

ligger på individen som människa. Fokus läggs inte på gruppen människor utan på den 

enskilda personen då vi alla är unika existerande individer. Människan är en individ som 

handlar och väljer själv. 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Marit Kirkevold beskriver Joyce Travelbees omvårdnadsteori i boken Omvårdnadsteorier - 

analys och värdering (2000). Travelbees omvårdnadsteori bygger på medmänskliga aspekter. 

Omvårdnad är när sjuksköterskan eller annan vårdpersonal hjälper människan att förebygga 

eventuellt lidande, men även att hjälpa människan att kunna genomlida sjukdom och trots 

detta kunna finna mening i tillvaron. För att förstå omvårdnaden sjuksköterskor utför behövs 

förståelse för vad som händer i mötet mellan patienten och sjuksköterska och vad denna 

interaktion gör med de inblandade parterna. Sjuksköterskan ska lägga sitt fokus på individens 

upplevelser av sjukdom, lidande och inte på objektivt satta diagnoser. Lidande är ett centralt 

begrepp och alla människor kommer någon gång i livet att utsättas för lidande. Upplevelse av 

lidande är en unik och personlig upplevelse. Teorin bygger på en existentiell syn på 

människan där vi alla är unika individer som bara lever en gång och att våra upplevelser är 

våra egna och ingen annans (ibid).  Travelbee (Kirkevold, 2000) beskriver stegen för att nå en 

medmänsklig relation som en process i fem steg. Processen utgår från första mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten till att sjuksköterskan och patienten kan ha en ömsesidig 

förståelse för varandra som medmänniskor. Under processens gång måste båda parters 

identitet växa fram, de måste kunna känna empati för varandra för att en medmänsklig 

relation ska kunna uppstå. Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste medel då 

kommunikation är en avgörande faktor för att uppnå god omvårdnad. Då kommunikation har 

förmågan att båda stärka individen och även minska en persons ensamhet. En av de sakerna 

som kan orsaka att kommunikation mellan patient och sjuksköterskan brister är när 

sjuksköterskan inte ser patienten som en individ (ibid). I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 
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(2014) beskrivs etiska riktlinjer för sjuksköterskans vårdande “Genomföra omvårdnad med 

respekt för mänskliga rättigheter och ta hänsyn till människors värderingar, vanor och tro.” 

 

Bakgrund 

Perioperativ omvårdnad 

Enligt originalmodellen för perioperativ omvårdnad, som följer omvårdnadsprocessen, ges 

patienten en individanpassad vård (Tollerud, Botsford, Hogland, Price, Sawyer & Bradley, 

1985). Operationssjuksköterskan utför omvårdnad av patienten perioperativt, vilket innefattar 

omvårdnad i tre faser; pre-, intra- och postoperativt vid patientens perioperativa vårdperiod. 

 Perioperativ är ett samlingsnamn av de tre ovanstående faserna som patienten går igenom vid 

sin operation.  

 

Riley och Manias (2002) beskriver att i allmänhet är sjuksköterskeyrket baserat på omvårdnad 

som existerar och utvecklas människor emellan. Hos operationssjuksköterskor är det 

traditionellt sett ett annorlunda sätt att vårda patienten på grund av begreppsmässiga 

svårigheter kopplat till operationsavdelningens vårdmiljö. Detta tror forskare kan vara 

relaterat till att operationssjuksköterskors vårdmiljö är teknikinriktad och att specialkunskaper 

måste ta plats, och att det inte finns utrymme för omvårdnad baserat på en kontinuerlig 

relation. Dock är operationssjuksköterskor medvetna om vilken teknik som passar 

operationen och vad patienten behöver, som i sin tur bidrar till att patienten erhåller god 

omvårdnad perioperativt. 

 

Kelvered, Öhlén och Gustafsson (2012) har i en studie undersökt operationssjuksköterskors 

upplevelser av perioperativ omvårdnad. Femton olika kategorier av omvårdnadsåtgärder 

kunde identifieras, som baserades på tre olika anledningar för operationssjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder. Den första anledningen var att operationssjuksköterskan vill skapa en 

relation till patienten för att till exempel främja patientens välmående, genom samtal och 

fysisk beröring. Den andra anledningen var att operationssjuksköterskan kände ansvar att 

garantera patienten säker vård, vilket gjordes genom ett ständigt vakande öga över patienten. 

Med ett vakande öga menas att sjuksköterskan främjade samarbetet med operatören under 

operationen och var med och ledde den övergripande aktiviteten under operationen. Tredje 
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anledningen var operationssjuksköterskans funktion för att säkerställa en säker vårdmiljö och 

förebygga postoperativa infektioner. Detta gjorde sjuksköterskan genom att till exempel 

främja patientens hudstatus, arbeta aseptiskt och bibehålla patientens normala 

kroppstemperatur (ibid). I sin studie har Rudolfsson, von Post och Eriksson (2007) beskrivit 

hur operationssjuksköterskor känner ett ansvar för de patienter som de vårdar perioperativ, när 

de har haft en dialog med varandra inför operationen och inte längre är främlingar.  En 

operationssjuksköterska i studien uttryckte det så här: ”När patienten är anonym är det lättare 

att vara mindre bestämmande vad det gäller preparation och observation rådande patienten 

som person”. En annan operationssjuksköterska berättade: ”Eftersom jag känner att det är 

´min patient´ så vill jag inte missa något och göra mitt yttersta för att leverera det man har 

lovat”. 

 

Blomberg, Bisholt, Nilsson och Lindwall (2015) vill försöka göra det osynliga synligt genom 

att intervjua operationssjuksköterskor om deras uppfattning om vad vårdande är i den 

perioperativa miljön. Från intervjuerna kunde man sammanfatta en stor huvudkategori: Att 

följa patienten på vägen. Till denna huvudkategori hittades två underkategorier: den första 

underkategorin var att säkra kontinuitet i patientens vård och att hålla ett vakande öga på 

patienten. I att säkra kontinuitet i patientens vård ingick det att lära känna sin patient under de 

korta mötet som operationssjuksköterskan får med patienten. Att de kände ansvar för 

patienten tog sin början när de fick veta vilken patient som skulle opereras. De kände ansvar 

att se till att patientens operation blev så kort så möjligt genom att ha bra kontroll på sina 

instrument och att informera alla på salen om hur operationen fortskred, att positioneringen av 

patienten blev rätt, att patientens identitet kontrollerades och att det aktuella 

operationsområdet är märkt. Den andra underkategorin var att hålla ett vakande öga på 

patienten genom att respektera patientens autonomi och genom att förebygga att patienten 

kom till skada. Detta kunde handla om att patienten fick välja vilken musik de vill lyssna på 

under operationen och om att förebygga postoperativa infektioner genom att säkerställa 

steriliteten under operationen. Även att bevara patientens värdighets genom att de inte låg 

exponerade mer än nödvändigt under operationen togs upp och att samtalen på 

operationssalen inte var av olämplig karaktär (ibid). 

 

 Steelman (2015) beskriver kortfattat är omvårdnadsprocessen för operationssjuksköterskan 

att hon börjar med att värdera situationen inför den kommande operationen genom att inhämta 

information om patienten. Därefter analyserar operationssjuksköterskan data för att identifiera 
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omvårdnads diagnoser och eventuella riskfaktorer för patienten. Det önskvärda resultatet av 

omvårdnadsdiagnoserna fastslås. Sedan dokumenteras slutsatser i en omvårdnadsplan för hur 

omvårdnadsåtgärderna ska utföras och därefter genomförs åtgärderna samt slutligen 

utvärderas genomförda omvårdnadshandlingar. 

 

Rudolfsson et al. (2007) skriver att ur patientens perspektiv är operationssjuksköterskan den 

person som ”bryr sig”, tar sig tid att samtala, ser till att atmosfären är lugn och kontrollerad 

kring patienten som väntar en operation. Patienter har även uttryckt sig att de känner att de 

kan lämna över ansvaret till operationssjuksköterskan. Förtroende och förståelse för sig själv 

och andra måste finnas för att god omvårdnad ska kunna ske, vilket stämmer överens med det 

Gillespie och Hamlin (2009) menar att operationssjuksköterskan bemöter patienten i 

omvårdnaden på olika plan. De skriver även att det finns ”estetisk” nivån där 

operationssjuksköterskan bemöter patienten perioperativt via att använda sina förmågor 

genom att se förbi sin tekniska roll och använda sig mer av förståelse och empati. Under den 

”empiriska” nivån så bemöter operationssjuksköterskan patientens behov av omvårdnad 

genom kunskap och teorier. När det gäller denna typ av omvårdnad så är detta mer baserat på 

arbetsbeskrivningar och säkerhetsåtgärder inom operation (ibid). 

 

Personcentrerad vård 

De tre utgångspunkter för personcentrerad vård är patientens berättelse, partnerskapet och 

dokumentation (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC). Således 

ska detta vara grunden till behandlingen av patienten. Broderick och Coffey (2012) förklarar 

att personcentrerad vård är en infart till omvårdnad som understöds av ömsesidig respekt och 

terapeutiskt förhållande mellan patienten och vårdpersonal. Personcentrerad vård kan 

förklaras på individnivå som: individens omgivning, dennes historik, familj och anhöriga, 

samt deras styrkor och svagheter. I en studie som utförts av Ekman, Swedberg, Teft, 

Lindsteth, Norberg, Brink, Carlsson, Dahlin- Ivanoff, Johansson, Kjellgren, Lindén, Öhlen, 

Olsson, Rosén, Rydmark och Sunnerhagen (2011) anses att normen inom hälso- och sjukvård 

är fokuserad kring sjukdom, symptom, diagnos, behandling och att bota. Detta i sin tur gör att 

personen bakom sjukdomsbilden glöms bort. Ekman et al. (2011) anser att detta tankesätt kan 

motverkas genom samtal med patienten där patienten själv får berätta om sin 

sjukdomsupplevelse för vårdaren. 
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Personcentrerad vård är aktuellt inom dagens vård och ingår som en av kärnkompetenserna i 

ämnet omvårdnad i landets sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningar. 

Butterworth (2012) anser att vårdpersonal har svårt att beskriva personcentrerad vård. De 

säger ofta att det är “individanpassad vård” eller “att det handlar om att se människan” (ibid). 

Bundesen, Caesar, Gabrielson och Kelvered (2011) uttrycker följande: ” Ett personcentrerat 

vårdande underlättar för operationssjuksköterskan att skapa en relation med patienten och 

ibland närstående och utgå från patientens upplevelser i samband med det kirurgiska 

ingreppet”.  

 

I sin artikel från 2014 undersöker Ross, Tod och Clarke sjuksköterskors syn på 

personcentrerad vård på en akutvårdsavdelning. Enligt deltagarna var det viktigt att vara 

uppmärksam på detaljer och sin förståelse för personen och dennes identitet i arbetet enligt 

personcentrerad vård. Ett problem i den akuta vården var att sjuksköterskorna såg personerna 

som patienter och inte som människor. De såg en person med olika problem och inte personen 

bakom problemen. För att kunna utföra god personcentrerad vård för en person som inte 

kunde göra sin vilja hörd lade sjuksköterskorna stor vikt på att lära känna människorna runt 

om patienten. Att vara vänlig och artig ansågs av deltagarna var grunden för att kunna bygga 

vidare mot ett förtroende. Även att hitta tid och prata med både patienten och dennes anhöriga 

för att ge information ansågs främjande för den personcentrerade vården.  Det nämns även hur 

viktigt samarbete och att jobba mot samma mål i teamet runt om patienten är för att kunna ge 

en god personcentrerad vård. Deltagarna hade liknande uppfattning om att personcentrerad 

vård är grunden för att kunna ge vård med hög kvalitet (ibid). Butterworth (2012)  anser att 

det är viktigt att varje person i vårdteamet har samma värderingsgrund för att den 

personcentrerade vården ska fungera. Vilket stämmer med vad Ross, Tod och Clarke (2014) 

beskriver att "personcentrerade stunder” blir tydligare och mer konsekventa när vårdteam 

beaktar humanistiska värden som ömsesidig respekt för individen och dess rättigheter. 

 

Olsson, Hansson, Ekman och Karlsson (2009) har i sin studie visat att genom att använda sig 

av en personcentrerad och individualiserad vård, kunde man sänka kostnader och vårdtiden 

för patienter med höftfrakturer (ibid). Även Olsson, Karlsson och Ekman (2006) anser att där 

personcentrerad vård användes hade patienter med höftfrakturer färre mediciniska 

komplikationer och färre tryck skador (ibid). Författarna till föreliggande studie anser att 

begreppet personcentrerad vård bör synliggöras i den perioperativa omvårdnaden och att 

synsättet kan främja patientens upplevelse av vården och även dess kvalitet som positiv. 
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Författarna tror även att personcentrerad vård kommer att implementeras alltmer i svensk 

sjukvård och därför behövs ökad förståelse för operationssjuksköterskors erfarenhet av 

personcentrerad vård i den perioperativa kontexten som fortfarande är summariskt beskriven i 

litteraturen. 

Syfte 

Syftet med studien var att synliggöra operationssjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad 

vård i den perioperativa kontexten. 

Metod  

För att kunna besvara syftet användes en kvalitativ ansats som är en relevant metod för att 

kunna ge en ökad förståelse för ett fenomen (Yin, 2013). Fenomenet i föreliggande studie är 

operationssjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård i ett perioperativt kontext. En 

kvalitativ metod har också valts eftersom denna metod kan fånga upp betydelsen av intervjuer 

och dess tolkning (Olsson & Sörensen 2011), det vill säga intervjuer med dem som har 

genomlevt fenomenet och som kan synliggöra deras erfarenhet för ökad förståelse och 

kunskap. 

Urval  

Inklusionskriterier för studien var deltagare som hade minst ett års yrkesverksamhet som 

operationssjuksköterska. Grunden till detta var att som novis, till exempel under det första 

året efter utbildningen saknas erfarenhet för att uppfatta helheten i sammansatta situationer. 

Självständighet i vårdande situationer är begränsad enligt Benner (1993). 

Operationssjuksköterskor från en ortopedisk och en kirurgisk klinik i södra Sverige erbjöds att 

delta i studien. Kliniker med olika kirurgiska verksamheter valdes för att få ett varierat 

resultat med olika aspekter inom fenomenet. Ett bekvämlighetsurval gjordes (Polit & Beck, 

2010) eftersom författarnas verksamhetsförlagda utbildning genomfördes på de dessa två 

kliniker. Dock innebar detta att författarna hade träffat visa av deltagarna tidigare under sin 

VFU och på så sätt hade en relation till dem.  

 

Ett informationsbrev sändes till enhetscheferna där det framgick vilken typ av studie som 

skulle utföras och hur många operationssjuksköterskor som författarna önskade intervjua och 
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syftet med intervjustudien. Efter godkännande från enhetscheferna och områdescheferna 

önskade författarna komma ut till operationsavdelningarna för att informera berörd personal 

om studien. På den ena kliniken informerade författarna operationssjuksköterskorna på ett 

morgonmöte om studien och dess syfte för att väcka intresset och erbjuda dem att delta. På 

båda klinikerna skickades informationsmail ut till samtliga operationssjuksköterskor via 

enhetscheferna. Författarna kom överens med enhetschefen, samt operationssjuksköterskor 

som tackat ja till att delta om var och när intervjuerna skulle äga rum. Intervjuerna 

genomfördes under deltagarnas arbetstid. Författarna hade mycket svårt och fick lägga 

mycket tid på att hitta tillräckligt med deltagare men elva operationssjuksköterskor tackade ja 

till att delta i studien och intervjuades. En intervju exkluderades då kvaliteten på inspelningen 

var dålig, innehållet kunde inte urskiljas och därmed kom tio intervjuer att ingå i 

datamaterialet. 

Datainsamling 

En primär metod för att samla in kvalitativ data är intervjuer med utvalda deltagare som är 

villiga att dela med sig genom att berätta som sina erfarenheter och där intervjuer bandas och 

transkriberas (Polit & Beck, 2010). Författarna valde att samla in datamaterial genom 

bandinspelade intervjuer istället för att enbart förlita sig på anteckningar. Miljön är viktig för 

att skapa förutsättningar för en givande intervju enligt Polit och Beck (2010) där personen 

som intervjuar ska helst skapa en atmosfär som är tyst och där deltagare till studien känner sig 

säkra för att sedan i lugn och ro kunna dela med sig av sina erfarenheter och känslor.  

 

Intervjuerna genomfördes därför i ett avskilt tyst rum. Datainsamlingen har genomförts med 

intervjuer med utgångspunkt i en intervjuguide med en övergripande fråga, eller snarare en 

uppmaning samt några följdfrågor. Intervjun utgick från den övergripande uppmaningen, 

Berätta om en situation eller operation där du känt att du erbjudit patienten personcentrerad 

vård. Följdfrågor som; Hur tycker du att personcentrerad vård bidrar till god omvårdnad? 

och kan du förklara hur du menar? kunde också ingå (Bilaga 1). 

Intervjuerna genomfördes i form av ett professionellt samtal med struktur och syfte (Kvale 

och Brinkmann, 2009). När sju intervjuer genomförts ändrades den övergripande frågans 

lydelse till Berätta om en situation eller operation där du känt att du erbjudit patienten god 

vård. Anledningen var att författarna ville pröva om begreppet personcentrerad vård var svårt 

att förstå och om ändringen till god vård skulle påverka deras berättelser. Dock anser 
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författarna att svaren från informanterna blev liknade, enda skillnaden var att med den nya 

fråga talade deltagarna friare och gav fler exempel än vid tidigare intervjuer. 

 

Lepp och Ringsberg (2002) påtalar vikten av att vara observant på icke-verbal 

kommunikation och under de första åtta intervjuerna var båda författarna närvarande där en 

utförde intervjun och den andre observerade tonfall och kroppsspråk som noterades. 

Resterande två intervjuer utfördes av en av författarna på grund av tidsbrist. Intervjuerna 

transkriberades samma dag som de ägt rum för att tydligt komma ihåg vad som sagts och 

koppla ihop detta med kroppsspråket vid kommande analys. Intervjuerna dokumenterades på 

band och transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället. 

Dataanalys 

Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt beskrivning i en studie av 

Graneheim och Lundman (2004). När alla intervjuer var transkriberade till text lästes 

materialet noga igenom av båda författarna för att få en uppfattning om vad innehållet 

handlade om.  Därefter valdes meningsenheter ut från datamaterialet, det vill säga de samlade 

transkriberade intervjutexterna, av författarna var för sig. Materialet sammanställdes av 

respektive författare och diskuterades gemensamt för att granska samstämmighet om 

meningsenheter i förhållande till syftet. Meningsenheter kondenserades därefter till hanterbara 

mindre enheter med samma bärande budskap inför fortsatt analys. De kondenserade 

meningsenheterna granskades och sorterades utifrån vad de handlade om, med fokus på 

likheter och skillnader och hur de hörde ihop i förhållande till syftet.  De kondenserade 

enheterna samlades utifrån vad de handlade om i förhållande till syftet i teman och mer 

detaljerade beskrivningar inom varje teman i subteman, var god se tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess från text till meningsenhet, subtema och tema 

Transkriberad intervjutext Meningsenhet Tema Subtema 

“...det var en kille i 30-års 

ålder och man riktigt såg att 

man la massor med pengar 

både på frissan och sköta 

skägget och allting sånt där 

det var så välansat allting. Så 

kommer han in till oss och jag 

upplyser honom om 

håravkortningen...” 

  

Operationssjuksköterskan ger 

information till patienten om 

håravkortning innan sövning 

Omtanke  Omtanke vid 

håravkortning 

“...lägger upp patienten 

medan patienten är vaken för 

att patienten ska kunna känna 

efter om hon eller han ligger 

bra, lägger hälarna fria, kudde 

under knäna, armarna ska 

ligga på rätt sätt, stöd under 

axlarna”.   

Lägger upp i vaket tillstånd för 

att patienten ska kunna känna 

efter om hon ligger bra. 

Tryckavlastande åtgärder till 

exempel kudde under knäna. 

Samarbete  Samarbete med 

patienten för 

optimal 

positionering 

Forskningsetiska avvägningar 

Tillstånd för att genomföra intervjuer på de aktuella klinikerna söktes innan studiens början. 

Två skriftliga samtycken inhämtades från områdeschef och enhetschef. Det utfärdades även 

en skriftlig ansökan till vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) för rådgivande yttrande innan 

studien påbörjades, diarienummer VEN 30-16. Ledamöterna i Vårdvetenskapliga 

etiknämnden ansåg att det inte fanns några forskningsetiska invändningar mot att studien 

genomfördes. De fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet beskriver är forskningsetiska principer 

är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Dessa 

forskningsetiska principer överensstämmer med vad Olsson och Sörensen (2011) och med 

Lepp och Ringsberg (2002) skrivit som skildrar vikten av att deltagare skall få information 

om hur data hanteras i studien. Deltagarna fick skriftlig information per mail ca 2 veckor 
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veckor innan intervjuerna genomfördes. Vid intervjutillfället fick de återigen skriftlig och 

muntlig information, samt information om att deltagande i studien är frivillig och att de kan 

avbryta sitt deltagande med omedelbar verkan, vilket är i enlighet med Helsingfors 

deklarationen (World Medical Association, 1964). Även autonomiprincipen (Statens 

medicinsk-etiska råd, SMER) går i linje med att deltagandet i studien är frivillig. 

Samtyckesblanketter skickades till deltagarna i samband med att informationsbrev skickades 

och samtyckesblanketterna inhämtades i samband med intervjun.  Insamlat datamaterial 

hanterades konfidentiellt för att förhindra att identifiering av deltagarna. Datamaterialet har 

förvarats i dator skyddat med personlig kod för att ingen obehörig skulle få tillgång till 

materialet. Endast författarna och dess handledare hade tillgång till materialet. Datamaterialet 

kodades genom att varje intervjutext fick ett nummer. En lista med intervjutextens kod 

nummer och deltagarens namn lades i ett kuvert som förslöts och därefter förvarades inlåst 

under arbetes gång. Detta för att säkra att deltagarnas identitet hålls konfidentiellt (Kvale & 

Brinkmann 2009) vid analysarbetet där kodade intervjutexter användes. I texten har 

respektive intervjutexts kodnummer angivits för att visa att citat kommer från olika utsagor i 

det insamlade datamaterialet och att inte enbart en eller två deltagare citerats. När uppsatsen 

är avslutad kommer datamaterialet att förstöras.  
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Resultat 

Tabell 2. Tema och subtema 

Patientsäkert vårdande Vårdhandlingar för patientens säkerhet  

Säker omvård intraoperativt 

Förberedd för säker omvårdnad 

Patienten som unik individ Patienten i sjukvårdssystemet 

Personcentrerad perioperativ omvårdnad 

Se hela människan 

Omtanke i vårdandet Omtänksamt vårdande 

Patienten i centrum 

Omtanke av anhöriga 

Samarbete och komunikation Operationssjuksköterskans kliniska blick 

Samspel med patienten 

Preoperativa samtal 

Samarbete kring patienten 

 

Patientsäkert vårdande 

Vårdhandlingar för patientens säkerhet  

Operationssjuksköterskor beskriver hur de tryggar patientens säkerhet i samband med 

operationen genom att bekräfta patientens personnummer och operationsmärkning i samråd 

med patienten i vaket tillstånd.  

“Med allt vad det innebär att säkerställa... Ja kontrollera ID, att det är rätt patienten, 

rätt sida, rätt uppläggning och hela operationen att man inte glömmer bort att det är en 

patient”. 06 

Patienterna tillfrågades även i förebyggande syfte om de hade någon känd allergi emot till 

exempel häfta, som ingår i det material som används i samband med drapering, för att kunna 

motverka en allergisk reaktion. Operationssjuksköterskan informerade även om eventuella 

vårdåtgärder som kunde bli aktuella som till exempel rakning;  
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“Vissa bryr sig inte alls så jag får känna av lite hur det är med rakning, men för det 

mesta så rakar jag för att få arbetsområdet sterilt genom att lakanet ska sitta tätt”. 02 

Säker intraoperativ omvårdnad 

Operationssjuksköterskorna talar om den säkerhet som måste gälla under operationen som 

strikt sterilitet för att förhindra infektion och vikten av att värna och bevara patientens 

integritet. De redogör för hur de tillämpar en patientsäker vård för att förebygga vårdskador i 

form av tryckskador på grund av positioneringen eller skador från operationsutrustningen till 

exempel  

“Att man ser till att hakarna inte skadar eller att diatermin inte bränner huden“. 06 

Operationssjuksköterskan kan ta hjälp av andra yrkeskategorier så som anestesisjuksköterskan 

för att säkerställa att patienten har en god position under den pågående operationen. Vikten av 

att operationen fortgår smidigt för att patienten ska vara sövd så kort tid så möjligt ingår också 

i att tillgodose patientens säkerhet.  Kvantitativa och kvalitativa säkerhetskontroller för att 

inga instrument, dukar eller sututurnålar glöms kvar genomförs. 

”Att allt håller sig helt som till exempel handskar… och allt det här som man har 

ansvar för att det inte glöms något i patienten”. 07  

Operationssjuksköterskorna talar även om medvetenheten att bristande kommunikation i 

operationsteamet kan vara riskfyllt och påverka patientens säkerhet. Postoperativ kontroll av 

hudstatus utförs, för insikt om att patienten inte erhållit några trycksår i samband med 

operationen inför den fortsatta vården. 

Väl förberedd för säker omvårdnad 

Operationssjuksköterskan påtalar vikten av ha hunnit läsa på relevant information om 

patienten och den planerade operationen i journalsystem och även operationsanmälan inför 

operationen, för att kunna förbereda allt utifrån den enskilde patientens förutsättningar och 

aktuell operation. Att hinna förbereda genom att se över att allt material finns och plocka fram 

det material och de instrument som i förstahand är aktuella är vitalt, men även att vara mentalt 

förberedd på att något oväntat kan inträffa och saker kan ändras i sista stund. Ibland rådfrågar 

operationssjuksköterskan den aktuella operatören om vilket material som behövs om det inte 

framgår av operationsanmälan.  Dessa förberedelser görs för att operationstiden ska bli så kort 
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och effektiv för patienten så möjligt. Det är även viktigt för operationssjuksköterskan att ha 

läst det som är relevant om sin patient då patienten ibland redan är sövd innan 

operationssjuksköterskan kommer in på salen. 

 “Men som du ser har vi ju Orbit som hjälpmedel och jag försöker därför att plocka 

fram de grejer som behövs och se till att man är förberedd för eventualiteter...”. 09 

Patienten som unik individ 

Patienten i sjukvårdssystemet 

Operationssjuksköterskan skildrar sin syn på hur patienter behandlas i sjukvårdssystemet. Det 

framförs att ”tänket idag är att patienter ska passa in i sjukvårdssystem som råder och 

anpassa sig efter det”, detta vill deltagare ändra på och få systemet att anpassa sig efter 

människans behov och inte tvärt om. Informanter noterade att det inte endast var det allmänna 

sjukvårdssystemet som kunde bli fel för patienterna utan även inom operationsverksamheten,  

 ”Människan ska inte passas in i systemet, systemet ska anpassas efter människan. Och 

det gäller i högsta grad på operationsavdelningar, för vi är ganska fyrkantiga tycker 

jag... ibland… att man utgår från människan och människans behov och inte att 

människan ska passa in i vårt organisatoriska stuprörsystem, skulle jag vilja säga det“. 

08 

Det beskrivs att operationssjuksköterskan ibland behöver tänka utanför ramarna för att kunna 

underlätta för patienten.  

Personcentrerad perioperativ omvårdnad 

Det framkom att operationssjuksköterskan ville vårda patienten enligt personcentrerad vård. 

Till skillnad från avdelningsarbete där sjuksköterskan har hand om flera patienter ansågs det 

som något positivt att endast ha en patient åt gången, samt att kunna fokusera helt på den 

enskilda patienten för att kunna utföra personcentrerad vård så ofta som möjligt. Det beskrevs 

också att göra sitt bästa genom att arbeta utefter en individanpassad vård och vara närvarande 

med patienten genom det perioperativa förloppet var personcentrerad vård. Följande citat ger 

ytterligare exempel på operationssjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård. 
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“... och sedan tycker jag att eftersom vi har en patient åt gången, så är den omvårdnad 

jag ger personcentrerad … så är det väldigt viktigt att omvårdnaden är individanpassad 

vilket jag tolkar är detsamma som personcentrerad”. 01 

 

“Jag känner att jag som operationssköterska har ett omvårdnadsansvar för patienten 

och jag tycker att personcentrerad vård handlar om omvårdnadsbiten och det har jag ju 

med mig från det att jag möter patienten till dess att vi rullar ut henne eller honom 

egentligen. Personcentrerad vård är ju att vara närvarande med den här patienten och 

det kan vi ju verkligen vara på operation om vi vill”. 06 

Se hela människan 

Det uttrycktes att synen på patienten som individ var av vikt. Att välja att gå ifrån att endast se 

såret eller operationen som skulle utföras till att istället tänka på patienten som en individ med 

sina personliga förutsättningar. Eftersom operationssjuksköterskan endast har en patient i 

taget bör patienten behandlas som en individ och inte efter sin diagnos, ett objekt. 

Operationssjuksköterskan utför ett visst ingrepp och ser till att det är individanpassat. Oavsett 

konstruktionen för vårdsystem ska patienten ändå ses som en individ och ramarna kring 

systemet ska kunna åsidosättas utifrån det som är bäst för individens personliga 

förutsättningar.  

“Att inte bestämma över huvudet på patienten utan har en kommunikation med 

patienten och ser hela individen och inte bara som operationssköterska bara fokuserar 

på operationssåret, utan att det är hela patienten vad de har med sig i bagaget 

anamnesen och ja…”. 03 

Omtanke i vårdandet 

Omtänksamt vårdande 

Omtanken kring patienten är en tydlig grund för deltagarna och är ett genomgående 

perspektiv vid deras skildringar. Omtänksamhet skildras som att ta hänsyn till patienten både 

när hon eller han är sövd eller vaken. När patienten är sövd är det positioneringen som 

prioriteras och att alla vårdåtgärder anpassas med hänsyn till patientens förutsättningar. Även 
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omtanken vid håravkortning diskuteras då hänsyn till den enskilda individen tas i varje 

situation.  

”När det gäller kvinnor så försöker jag spara så mycket hår som möjligt för de blir 

väldigt ledsna när man rakar här på framsidan … Så jag försöker att tillgodose deras 

önskemål… ja vad de tycker”. 02 

När patienten är vaken fanns det andra prioriteringar som till exempel att lyssna till patientens 

önskemål,  

“Att man inte nonchalerar, om det är något som patienten sa ”aj, jag har så ont i 

armen” det kan man ju inte nonchalera, utan man åtgärdar och frågar dem ”känns det 

bra så här”. 04 

Patienten i centrum 

Deltagare beskriver hur de bedriver vård med patienten i centrum genom att vara engagerad i 

patientens omvårdnad och utgå från patientens specifika behov. Operationssjuksköterskor 

återger hur de går in i rollen som patientens beskyddare. 

”Man är liksom patientens försvarare lite. Att man respekterar deras integritet hela 

tiden. Jag tycker det är ganska viktigt att tänka på hur vi pratar om patienten när den 

är sövd, jag tycker inte om när det är för mycket flams och trams” 06   

”Att alltid ha patienten i centrum och att utgå från patientens behov och omvårdnad”. 

10 

Omtanke av anhöriga 

Omtanken kring anhöriga och närstående bottnar i att kunna tillgodose även deras behov. 

Fokus ligger på patienten, men när operationssjuksköterskan har tillfälle att inkludera 

anhöriga och närstående framfördes att de gjorde det. Att anhöriga ingår i 

operationssjuksköterskans omvårdnad av patienten menar deltagare är att kunna tillgodose 

även deras trygghet, inte endast patientens och låta anhöriga vara närvarande i största möjliga 

mån.  

“Ibland får man ta in anhöriga fast att man inte ska. De får följa med in, de får kanske 

stanna längre än vad som är brukligt, man får liksom bryta de här reglerna lite. Om det 
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är små barn eller det är oroliga äldre. Det har varit någon patient med bröstcancer 

som ville ha med sig sin väninna in, alltså man tullar lite på de här reglerna… måste 

man göra ibland“. 08 

Samarbete och kommunikation 

Operationssjuksköterskans kliniska blick 

Operationssjuksköterskan talar även om hur de med hjälp av sin kliniska blick läser av hur det 

står till med patienten. Hur de i det korta mötet med patienten är lyhörda för patientens 

signaler. 

…”man kan ju inte läsa sig till allt, utan det går ju att se på patienten när de kommer in 

hur de rör på sig, så kan man läsa av mycket från det …. det är ju inte allting som 

framkommer i en narkosbedömning, men har man hela tiden kommunikation med 

patienten så kan man få fram mycket som absolut har betydelse i omvårdnaden”. 03 

Följande framkom också, “sen möter vi ju dem väldigt kort tid, men jag tror att ju 

kortare tid man har desto mer måste man vara fokuserad och nyfiken och leta efter alla 

de här signalerna”. 08 

Samspel med patienten 

Det sker ett samspel mellan patient och operationssjuksköterskan redan när de möts och hon 

presenterar sig. Operationssjuksköterskan berättar att hon kommer vara med patienter under 

hela ingreppet och information ges till patienten om denna önskar detta och hon frågar även 

om denne önskar veta något särskilt. De vill gärna informera sin patient om något speciellt 

ska göras så hon eller han är beredd på det som ska hända. 

“… jag möter patienten på operationssalen, presenterar mig, lägger upp patienten 

medan patienten är vaken för att patienten ska kunna känna efter om hon eller han 

ligger bra, lägger hälarna fria, kudde under knäna, armarna ska ligga på rätt sätt, stöd 

under axlarna“. 02 

De beskriver sitt intresse för att kunna läsa av vem patienten är som person. De vill främja 

patientens medbestämmande genom kommunikation och bekräftelse, som i sin tur gör att 

patienten kan känna sig nöjd med sin vård och känna delaktighet. Det är även viktigt att 
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bekräfta patienten under mötet och bejaka eventuellt oro från patienten. Dock uttrycker en 

informant att det kan vara svårt att få fram patientens önskemål, oftast är det endast starka 

patienter som uttrycker specifika önskningar.  De skildrar att de strävar efter att ha en 

kontinuerlig dialog med patienten för samförstånd och för att kunna ge bästa möjliga 

omvårdnad för att tillgodose patientens behov.  

“Att man tar vara på patientens åsikter, ja medbestämmande - ja för mig är det 

personcentrerad vård. Att inte bestämma över huvudet på patienten utan har en 

kommunikation med patienten…”. 03  

Operationssjuksköterskan uppger att de önskar att positionera patienten på operationsbordet 

när hon eller han är vaken. Det anses viktigt att i samråd med patienten med noggrannhet 

lägga patienten i ett ultimat korrekt och komfortabelt läge för att förebygga eventuella 

vårdskador. Då patienten är vaken under positioneringen kan denna bekräfta när ett gott läge 

har hittats och även berätta om eventuella rörelseinskränkningar som kan vara relevanta för 

positioneringens utformning. Betydelsen av att kunna leva sig in i patientens upplevelse av 

hur det är att ligga på operationsbordet i positionen skildras för att kunna se det från 

patientens perspektiv.  

“Men som igår då hade vi en ryggpatient och då har narkospersonalen lagt henne på 

bordet och när jag hälsar på henne och frågar om hon ligger bekvämt och då sa hon 

”nej det är lite jobbigt med ryggen, det känns skönare om jag har liksom benen upp 

lite” då la jag kuddar under knäna på henne och då känns det bättre”. 03 

 

“Man frågar om man hinner om patienten ligger bekvämt på operationsbordet, det är 

bara för att jag utgår lite från mig själv, hur skulle jag själv vilja ligga? Jag skulle ju 

gärna vilja ha en kudde under knäna för att ligga mer bekvämt och det brukar jag 

erbjuda och fråga”. 09 

Preoperativa samtal 

Det beskrivs hur operationssjuksköterskan får en känslomässig anknytning till patienten om 

dessa två parter har träffats innan operationen. Patienten blir en person man känner och då vill 

man göra det där lilla extra för patienten. Till exempel, 
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”att man har detta samtalet med patienten när den kom hit på besök eller så… och att 

man skulle prata om vad man skulle göra och att man kanske är ett lag kring det, kring 

patienten så att alla var med… Men det är klart det är ju drömscenariot ju”. 09 

Samarbete kring patienten 

Operationssjuksköterskan beskriver vikten av teamarbetet kring patienten, då det är olika 

yrkesgrupper som alla har patienten i fokus. Vikten av att alla har samma målbild för att 

kunna utföra ett gott arbete och att patienten ska ha det så bra så möjligt under operationen 

framförs. Även att man ibland måste ta in andra yrkesgrupper än vad man först planerat för att 

kunna tillgodose sin patients omvårdnadsbehov.  

”Egentligen ska vi vara samlade, att vi alla är samlade när man sätter kniven i och att 

alla är med på banan”. 09 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna hade svårt att finna deltagare som kunde tänka sig delta i studien trots att 

upprepade besök på klinikerna gjordes för att bjuda in deltagare. Författarna hade behövt 

ändra sitt tillvägagångssätt för att få fler deltagare och kanske behövt vara ännu mer drivande 

ute på de aktuella avdelningar och försöka informera ännu mer om vikten av studien. Efter 

flera förfrågningar och efter några veckor hade elva deltagare tackat ja till att delta i studien. 

Kvale och Brinkman (2009) anser att tio-femton intervjuer är ett vanligt antal i en kvalitativ 

studie. I efterhand upplever författarna att de eventuellt borde gjort några fler intervjuer för att 

möjligtvis kunnat få ett fylligare material. Samt att de hade utvärderat och ändrat 

intervjufrågorna i ett tidigare skede och då eventuellt fått ett större material utifrån de tio 

intervjuer de gjorde. Författarna borde haft mer kritik mot sina intervjufrågor tidigare i 

arbetsförloppet och då tidigare kunnat ändra första frågan i intervjun. Antecknade intervjuer 

tenderar att vara ofullständiga och kan förvrängas baserat på att författaren som intervjuar kan 

ha svårt att komma ihåg vad som sagts. Personliga åsikter kan påverka intervjutexten. Att 

anteckna under en intervju kan dessutom distrahera forskaren, vars uppgift är att lyssna 

uppmärksamt och rikta flödet av frågor baserat på det som redan sagts (Polit & Beck, 2010). 
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Därav valde författarna att samla intervjumaterialet genom bandinspelning för att för att få ett 

material som inte blivit färgat av ovanstående faktorer. Det var även samma författare som 

höll i och intervjuade alla tio deltagarna viket ses som en styrka, då resultatet inte kan ha 

färgats av att författarna ställde intervjufrågorna på olika sätt. 

I efterhand känner författarna att de hade behövt vara mer pålästa och insatta i analysmetoden 

från studiens början för att snabbare och smidigare kunna analysera materialet på ett korrekt 

sätt, då analysen av materialet tog tid.  

 

Polit och Beck (2010) menar att trovärdighet bedöms utifrån det data som kvalitativa forskare 

har. Bedömningen utgår från kriterier för trovärdighet, överförbarhet, bekräftelse och 

pålitlighet. Resultatet i arbetet bör reflektera de erfarenheter som deltagarna delat med sig av 

(ibid). Även då data till studien inte är så omfattande har författarna hållit sig till erfarenheter 

som informanterna berättat om. Polit och Beck (2010) anser att studiens trovärdighet handlar 

om att hitta passande kategorier och teman som studien avsågs granska. Författarna valde de 

tema och subteman de ansåg spegla resultatet.  

 

Med bekräftelse menas att författarna hållit sig neutrala och inte färgat data med sin 

förförståelse (Polit och Beck, 2010). Även om författarna diskuterade om eventuella svar 

skulle förkomma innan intervjuerna tagit plats är det endast informanternas muntliga respons 

som har bejakats och dokumenterats. Pålitligheten är baserat på att den tekniska utrustningen 

fungerar väl, att författarna kunde lita på att ljudkvalitet är god så att man kan höra tydligt vad 

som blir sagt.  

 

Överförbarheten i studien kan vara svår att tolka då urvalet inte var tillräckligt stort för att dra 

korrekta slutsatser, däremot anser författarna att studien skulle kunna överföras vid de 

tillfällen då operationssjuksköterskorna ger sina patienter omvårdnad i den perioperativa 

kontexten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det i slutändan läsarens beslut om 

resultatet är överförbart.  Kunskap från den här studien kan troligen vara överförbar till 

operationssjuksköterskor i likartad situation som för dem som ingick i undersökningsgruppen 

i föreliggande studie. Det stärks av att en utomstående operationssjuksköterska med mer än 

trettio års erfarenhet inom operationssjukvården har läst resultatet och att hon kände igen sig 

och sitt vårdande i det som presenterade. Det stärker att resultatet är trovärdigt i förhållande 

till den övergripande intervjufrågan, genomförande, analysen och håller en tillförlitlig 

kvalitet. 
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Resultatdiskussion 

Patientsäkert vårdande 

Operationssjuksköterskor spelar en viktig roll för patientsäkerheten eftersom de är 

involverade i flera delar av patientens vård. Att kontrollera ID på patienten och bekräfta 

operationsmärkning preoperativt är erfarenhet som operationssjuksköterskan har sedan 

tidigare erfarenhet som sjuksköterska. Deltagarna tog med sig denna kunskap och använde 

detta, samt särskilda kunskaper som operationssjuksköterska för att tillgodose 

patientsäkerheten i operationssalen. All hälso- och sjukvårdspersonal är förpliktigad att 

medverka till en hög patientsäkerhet (SFS 2010:659). Detta visa uttryck i att 

operationssjuksköterskan kontrollerade patientens positionering, samt att ta hjälp av andra 

yrkeskategorier för att undvika tryckskador. I Kelvered et al, (2012) beskrivs det också, precis 

som i resultatet i föreliggande studie, hur operationssjuksköterskan vill säkra vården på salen 

och förebygga eventuella vårdskador. 

Patienten som unik individ 

Deltagare beskriver hur de ser att patienten tvingas anpassa sig till sjukvårdssystemet, vilket 

då inte ger utrymme till personcentrerad vård i den utmärkelse som sig bör.  Att endast ha en 

patient åt gången anser dock operationssjuksköterskorna som något positivt då de kan ta vara 

på tiden och vara närvarande med patienten. Det beskrivs även hur 

operationssjuksköterskorna ser sin patient som en individ och anpassar vården efter patienten, 

vilket passar in på Ekman et al. (2011)  där det beskrivs att inom personcentrerad vård ska se 

patienten ses som en person, inte enbart som sin sjukdom utan som individ med subjektiva 

upplevelser av situationen. En individ med egna styrkor, egen livsplan och allt vad detta 

innebär, vården måste ta hänsyn och låta patienten vara delaktig i sin egen vård (ibid). 

Omtanke i vårdandet 

Operationssjuksköterskor talade om att omtanke kring patienten var en viktig grund vid 

omvårdnadsarbetet, som att lyssna och visa uppmärksamhet vid patientens önskemål. 

Resultatet överensstämmer med Kelverad et al, (2012) som visar på vikten att 

operationssjuksköterskor är uppmärksamma och visar omtanke kring patienten och deras 

behov för att undvika skada att ha patienten i centrum och visa respekt gentemot dennes 

integritet kan medföra trygghet hos patienten. 
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Samarbete och kommunikation 

Studien visar att operationssjuksköterskor erfar att den personcentrerade vården är av vikt i 

den perioperativa kontexten. De kunde informera patienterna genom betydelsefulla 

perioperativa samtal som ingav patienten trygghet och bekräftelse. Kommunikationen mellan 

operationssjuksköterskan och patienten resulterade även i att operationssjuksköterskan såg 

patienten som individ och därmed gav individanpassad vård utifrån patientens behov. Vid god 

kommunikation är det lättare för patienten att samspela med operationssjuksköterskan, då 

patienten vågar tala om vad som känns bekvämt vid till exempel positioneringen, vilket kan 

förebygga vårdskador. Dock visar resultatet att det oftast är patienter med en stark vilja som 

får sin röst hörd, vilket går i enlighet med Götlind (2008) som också påtalar att  patienter med 

stark vilja se till att få tid med sjuksköterskan även under stressade situationer. 

 

I föreliggande studie beskrivs att operationssjuksköterskan ser sina patienter som individer, 

detta går i linje med Travelbees (Kirkevold, 2000) uppfattning att vi alla är unika individer 

med unika upplevelser . Enligt Travelbee är kommunikation en av sjuksköterskans viktigaste 

redskap för att uppnå god omvårdnad. I resultatet utmynnade samarbete och kommunikation 

till ett tema och samspel med patienten utmynnades som ett subtema. Sjuksköterskan ska 

lägga sitt fokus på individens upplevelser av sjukdom, lidande och inte på objektivt satta 

diagnoser (Kirkevold, 2000).  Operationssjuksköterskan hade inte alltid möjlighet att möta 

patienten i vaket tillstånd och kunde endast göra sin bedömning av patienten genom läsning i 

journalen. Att kunna bygga den medmänskliga relationen som Travelbee (2000) beskriver är 

kanske orealistiskt för operationssjuksköterskan i dagens perioperativa kontext. Deltagarna 

beskriver hur de bygger en småskalig relation under den perioperativa kontexten. Ett annat 

subtema till samarbete och kommunikation var förberedande kommunikation, vilket handlade 

om att operationssjuksköterskor ibland utförde en lite extra omtanke när de hade etablera en 

relation med patienten innan själva operationen ägde rum. 

 

Operationssjuksköterskorna har begränsade möjligheter att skapa den medmänskliga 

relationen till sin patient som Travelbee (Kirkevold, 2000) beskriver, då den relationen 

antagligen kräver större interaktion än vad som ges utrymme till i den perioperativa 

kontexten. Dock tyder resultatet på att operationssjuksköterskorna har en önskan att få 

genomföra preoperativa samtal för att kunna vårda patienter enligt personcentrerad vård. 

Även McCance et al. (2011) betonar vikten av en god relation och anser att en god relation 

och mellanmänskliga processer gör att relationer kan utvecklas på en terapeutisk nivå (ibid). 
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Informanterna uppger i resultatet vikten av att hela teamet kring patienten har samma plan och 

en gemensam bild för att kunna utför vården på bästa sätt. I Ross, Tod och Clarke (2014) 

studie uttrycker informanterna som då är akutvårdssjuksköterskor samma syn på arbetsteamet. 

Deltagare ansåg även att det var av vikt att arbeta som ett team kring patienten då detta kan 

stärkta patientsäkerheten. Gillespie et al. (2013) beskriver att teamarbete och kommunikation 

kring patienten är av vikt i en miljö som kan vara riskfylld och där konsekvenser av misstag 

kan hota patientsäkerheten. 

Allmän människosyn  

Sammanfattningsvis framgår det av resultatet att informanterna talar om patienten som en 

individ. Även synen på patienten som en människa kommer fram vilken går i linje med 

existentiell människosyn (Helle Stryhn, 2007). Dock finns där mer att önska från 

operationssjuksköterskornas syn på människan, eller möjligheter att få tid att se patienten.  

Enligt ICN:s etiska kod (2012) ska sjuksköterskan i sin omvårdnad av människan kunna ta i 

akt människans olika värderingar och vanor. Då operationssjuksköterskan inte alltid har 

möjlighet att träffa sin patient innan patienten är sövd, verkar de nästintill omöjlig att ta dessa 

faktorer i akt och då kunna se människan bakom patienten. Studiens resultat tyder på att det 

finns en stor vilja och omtanke för patienten och att målet är att kunna ha ett samtal med sin 

patient innan operation. 

Konklusion och implikationer 

Operationssjuksköterskor skildrar sin erfarenhet av personcentrerat vårdande i den 

perioperativa kontexten på olika sätt och betonar vikten av att se patienten som en unik 

individ och person för säker, omtänksam personcentrerad perioperativ men även vikten av 

sammarbete och kommunikation betonas i resultatet. Kunskaper från arbetet, kan om det 

publiceras och läses bidra till en ökad förståelse för tydligare inblick i 

operationssjuksköterskors genuina omtanke om patienten som en unik person vid operationen 

och hennes perioperativa vårdande. 
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    Bilaga 1 (2) 

Intervjuguide 
 

Intervjuguide: 
Berätta om en situation eller operation där du känt att du erbjudit patienten personcentrerad 

vård 

Hur skulle du beskriva personcentrerad vård? 

 

 

Följdfrågor: 
Hur ingår personcentrerad omvårdnad i ditt dagliga vårdande vid patientens operation? 

Hur tycker du att personcentrerad vård bidrar till god omvårdnad? 
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Bilaga 2 (2) 

 

Intervjuguide 
 

 

Intervjuguide: 
Berätta om en situation eller operation där du känt att du erbjudit patienten god omvårdnad 

Hur skulle du beskriva personcentrerad vård? 

 

Följdfrågor: 
Hur ingår personcentrerad omvårdnad i ditt dagliga vårdande vid patientens operation? 

Hur tycker du att personcentrerad vård bidrar till god omvårdnad? 

 


