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Introduktion: Operationssjuksköterskan ansvarar för en god och patientsäker perioperativ omvårdnad. 

Preoperativ personcentrerad information är en förutsättning för att kunna tillgodose patientens unika behov 

och främja kontinuitet i vården. Patientens individuella riskfaktorer är väsentligt för 

operationssjuksköterskan att känna till för att kunna förebygga vårdskador och genomföra en patientsäker 

perioperativ vård. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av att inhämta information för att skapa 

patientkännedom i den perioperativa vården.  

 

Metod: En kvalitativ studiedesign med en induktiv ansats tillämpades. Tio operationssjuksköterskor på ett 

länssjukhus i Sverige intervjuades. Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. Innehållsanalys 

valdes som metod för dataanalys. 

 

Resultat: Två generiska kategorier framkom: Ta del av skriftlig information om patienten och Det 

preoperativa mötet med patienten. Dessa bildar tillsammans den övergripande huvudkategorin Förutsättning 

för personcentrerad och patientsäker perioperativ vård. Till den generiska kategorin Ta del av skriftlig 

information om patienten hör subkategorierna Att inhämta grundläggande kunskap och Att prioritera och ta 

vara på möjligheter. Till den generiska kategorin Det preoperativa mötet med patienten hör subkategorierna 

Att träffa och tala med patienten och Att skapa förutsättningar för samtal. 

 

Konklusion: Resultatet bidrar med fördjupade kunskaper kring vad som är väsentligt att veta om patienten i 

den perioperativa vården och varför det är viktig information, utifrån operationssjuksköterskans perspektiv. 

Både skriftlig information och ett preoperativt möte med patienten behövs för att skapa förutsättning för 

personcentrerad och patientsäker perioperativ vård. Resultatet tyder på att det behövs ett förändrat arbetssätt 

för att möjliggöra skapandet av god kännedom om varje enskild patient och på så sätt öka patientsäkerheten. 

inom den perioperativa vården. 
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Introduction: The operating room nurse is responsible for a good and safe perioperative care. Preoperative 

person-centered information is a prerequisite to meet the patient´s unique needs and promote continuity of 

care. The patient´s individual risk factors are essential for the operating room nurse to know in order to 

prevent hospital acquired injuries and to accomplish safe perioperative care.  

 

Aim: The aim was to describe operating room nurses´ experiences of obtaining information to create  

knowledge of the patient in perioperative care.   

 

Method: A qualitative study with an inductive approach was conducted. Ten operating room nurses at a 

hospital in Sweden were interviewed. The interviews were recorded and transcribed. Content analysis was 

chosen as the method of data analysis. 

 

Result: Two generic categories emerged: Read written information about the patient and The preoperative 

meeting with the patient. These generic categories together form the main category Prerequisite for person-

centered and safe perioperative care. The generic category Read written information about the patient 

includes the subcategories To acquire basic knowledge and To prioritize and to seize opportunities. The 

generic category The preoperative meeting with the patient includes the subcategories To meet and talk with 

the patient and To create conditions for conversation. 

 

Conclusion: The findings contribute to a deeper knowledge of what is essential to know about the patient in 

perioperative care and why this is important information, from the operating room nurse´s perspective. Both 

written information and a preoperative meeting with the patient are required to create prerequisite for person-

centered and safe perioperative care. The results indicate a need of change in the way of working to enable 

good knowledge of each patient, and thereby increase patient safety in perioperative care. 
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INTRODUKTION 
Operationssjuksköterskan ansvarar för en god och patientsäker perioperativ omvårdnad, 

vilket enligt kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom 

operationssjukvård ska säkerställas genom tillämpning av vårdprocessen (SEORNA, 

2011). Den preoperativa fasen är av stor betydelse för att operationssjuksköterskan ska 

få information om och kunna lära känna patienten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) 

vilket är en förutsättning för personcentrerad vård och kontinuitet i vårdkedjan 

(Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008). God patientkännedom är en förutsättning för att 

kunna förebygga risker och undvika att patienten drabbas av en vårdskada i samband 

med operation (Taifoori & Valiee, 2015). Idag saknas kunskap om 

operationssjuksköterskors erfarenheter av att i kliniskt arbete inhämta denna viktiga 

information. 

Historik 
Patientkulturen har förändrats mycket det senaste århundrandet. Fram till 1970-talet var 

patienten auktoritetstroende och läkaren hade, i och med stora framgångar inom 

infektionssjukvård och kirurgi, enväldig makt inom hälso- och sjukvården. Under 1970-

talet då bland annat antibiotika möjliggjorde behandling av infektionssjukdomar, och 

bristsjukdomar till stor del hade försvunnit, blev istället livsstilssjukdomar vanligt. 

Eftersom denna typ av sjukdom pekade tillbaka på patienten och sättet att leva, 

förändrades patientkulturen radikalt. För att kunna lära patienten att leva rätt och sunt 

var det nödvändigt att hen var insatt i sjukdomsförloppet. Det krävdes ett annat sätt att 

se på patienten än bara som en sjuk människa. Ett holistiskt synsätt växte fram alltmer 

och under den senare delen av 1900-talet började patienter begära insyn i och 

information om sin behandling. Begrepp som omsorg, medmänsklighet och 

kommunikation blev bärande i omvårdnadsteorier (Lassen, 2012). År 1982 kom hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som bland annat framhåller att vården ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet. Senare trädde även patientlagen 

(SFS 2014:821) i kraft som betonar att vården så långt det är möjligt ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten.  

Personcentrerad vård 
De senaste åren har begreppet personcentrerad vård kommit i fokus inom hälso- och 

sjukvården. Patienten ska ses som en person och inte förenklas till en diagnos. 

Personcentrerad vård betonar vikten av att lära känna personen bakom patienten och se 

hen som en människa med känslor, behov och egen vilja. Detta är grunden för att kunna 

engagera personen i sin vård och behandling. Målet är att kunna skapa ett jämlikt och 

samverkande partnerskap mellan patient och vårdgivare, som uppmuntrar patienten att 

bli mer delaktig i sin vård. Förutsättningen för detta är att låta patienten berätta sin 

sjukdomshistoria och sätta den enskilda individens syn på sin livssituation i centrum för 

vårdandet, istället för sjukdomsdiagnos och behandling. Det signalerar till patienten att 

hens erfarenheter, känslor och övertygelser är av betydelse (Ekman et al., 2011). 

Forskning visar dock att även om sjuksköterskor uppfattar att patienterna involveras i 

vården känner de sig sällan delaktiga (Papastavrou et al., 2016). Den perioperativa 

vården ska enligt riktlinjer vara patientcentrerad med en holistisk syn på individen 

(EORNA, 2009). 
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Perioperativ vård 
Perioperativ vård avser den pre-, intra- och postoperativa vård som anestesi- och att 

säkerställa perioperativ omvårdnad i patientens vårdkedja ska operationssjuksköterskan 

använda sig av en omvårdnadsprocess (SEORNA, 2011). 

Den perioperativa vårdprocessen 

Vårdprocessen, också kallad omvårdnadsprocessen, utgör en struktur för 

sjuksköterskans arbete operationssjuksköterskor genomför, och innefattar tiden närmast 

före, under och närmast efter patientens operation. Den perioperativa vården ska baseras 

på vetenskap och beprövad erfarenhet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) samt vara 

professionell och individualiserad med varje patients enskilda behov i fokus. 

Operationssjuksköterskan besitter en unik kompetens där omvårdnad integreras med 

ledarskap och medicinska kunskaper i en högteknologisk miljö (Bäckström, 2012). För  

och beskrevs första gången av Ida Jean Orlando som följande fyra steg: bedömning, 

planering, genomförande och utvärdering. I perioperativ praxis tar vårdprocessen sin 

utgångspunkt i Katie Erikssons caritativa vårdteori, där vårdandets kärna utgörs av 

caritas – kärlek och barmhärtighet. Intentionen är att den perioperativa sjuksköterskan 

ska kunna skapa kontinuitet i den perioperativa vården med hjälp av vårdprocessen. Den 

perioperativa vårdprocessen består av tre vårdnivåer som utgör delar av en 

sammanhängande helhet, vilket innebär att ingen del kan existera ensam utan alla delar 

behövs för att vården ska bli bra och patientsäker. Det är den professionella naturliga 

vården med utgångspunkt i människans grundläggande behov av närhet, gemenskap och 

mening, grundvården som syftar till kroppens vård och utgår från fysiologiska behov, 

samt specialvården som utgörs av medicinska behandlingar och genomförs enligt 

läkares ordination (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Den perioperativa vårdprocessen indelas i en pre-, intra- och postoperativ fas. I den 

preoperativa fasen sker de två första stegen i vårdprocessen; bedömning och planering. 

Det innebär att data insamlas och analyseras, och utifrån detta görs en planering av 

vården. I den intraoperativa fasen sker genomförande av den planerade vården, varefter 

det sista steget utvärdering görs i den postoperativa fasen. En idealmodell för hur det 

perioperativa vårdarbetet bör organiseras är den perioperativa dialogen, bestående av 

sjuksköterskans pre-, intra- och postoperativa dialog med patienten som vårdas. Den 

preoperativa dialogen äger rum i den preoperativa fasen, och lägger således grunden för 

hela den perioperativa vårdprocessen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

För operationssjuksköterskan innebär det preoperativa mötet och den preoperativa 

dialogen en möjlighet att kunna förbereda patienten inför operationen och bekräfta att 

planeringen är i enlighet med patientens problem, behov och önskemål. Att lära känna 

patienten och sätta sig in i hens historia är en förutsättning för operationssjuksköterskan 

att kunna säkerställa kontinuitet i patientens vård (Blomberg, Bisholt, Nilsson & 

Lindwall, 2015). McGarvey, Chambers och Boore (2004) menar att sjuksköterskor 

inom den perioperativa vården värdesätter att träffa patienten preoperativt, men på 

grund av bland annat organisatoriska faktorer, hög arbetsbelastning och låg motivation 

uteblir det preoperativa mötet i majoriteten av gångerna. 
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Patientsäkerhet 

I samband med operation finns det alltid en risk att patienten drabbas av någon typ av 

vårdskada såsom trycksår, muskel- eller nervskador. Sådana skador kan uppstå på grund 

av bristande förebyggande omvårdnadsåtgärder (Hansen & Brekken, 2012). Forskning 

visar att en huvudsaklig orsak till brister och misstag i den perioperativa omvårdnaden, 

som kan innebära att patientsäkerheten äventyras, beror på ofullständig eller felaktig 

information. Det kan exempelvis leda till felpositionering av patienten, okunskap om 

patientens allergier eller otillräcklig förberedelse inför operationen. Att vara 

uppmärksam på detaljer samt att lyssna noggrant till patientens berättelse uppges vara 

väsentligt för att kunna förebygga sådana misstag (Taifoori & Valiee, 2015). Då 

förebyggandet av komplikationer utgör en central aspekt av operationssjuksköterskans 

perioperativa vårdarbete är det av stor vikt att känna till patientens bakgrund och de 

individuella faktorer som kan utgöra en risk under operationen. Således är den 

preoperativa patientcentrerade informationen, som reflekterar den enskilde patientens 

behov och sårbarheter, väsentlig för operationssjuksköterskan att inhämta (Alfredsdottir 

& Bjornsdottir, 2008). Kunskap om patientens hälsostatus och förståelse för situationen 

främjar genomförandet av en patientsäker perioperativ vård (Kelvered, Öhlén & 

Gustafsson, 2012; Sandelin & Gustafsson, 2015). Enligt Alfredsdottir och Bjornsdottir 

(2008) erhålls denna kunskap till stor del genom journalläsning och dialog med 

anestesisjuksköterskan.       

Problemformulering  
Operationssjuksköterskan ansvarar för att den perioperativa omvårdnaden är 

patientsäker och av god kvalitet. God patientkännedom är grundläggande för 

personcentrerad vård, förebyggande av komplikationer, säkerställande av kontinuitet 

samt för bra och effektiva operationsförberedelser.  Trots att många sjuksköterskor som 

arbetar med perioperativ vård anser att det preoperativa mötet med patienten är av stor 

vikt, så visar forskning att det sällan äger rum. Ofta förlitar sig operationssjuksköterskor 

på att anestesipersonalen och patientjournalen förser dem med tillräcklig preoperativ 

information om patienten, vilket kan resultera i att patientens unika behov inte 

tillgodoses. Forskning kring operationssjuksköterskors erfarenheter av att skapa 

kännedom om den patient som de ska vårda saknas och behöver därför studeras för att 

möjliggöra en utvecklig inom området.  

Syfte 
Syftet var att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av att inhämta information 

för att skapa patientkännedom i den perioperativa vården. 

 

I detta examensarbete avses med begreppet patientkännedom den kunskap som erhållits 

om en patient genom inhämtande av information. Informationen anses kunna inhämtas 

genom skriftlig och muntlig kommunikation, såväl som genom observation och 

perception. Vidare menas att god patientkännedom innefattar den samlade kunskap som 

möjliggör den bästa tänkbara vården för patienten, både ur ett patientsäkert och 

personcentrerat perspektiv. 
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METOD 

Design 
En empirisk intervjustudie med kvalitativ design har gjorts. Enligt Henricson och 

Billhult (2012) är denna typ av design lämplig när personers levda erfarenheter ska 

studeras. Generellt kännetecknas kvalitativ studiedesign av en holistisk inriktning där 

forskaren i hög grad involveras och själv fungerar som forskningsinstrument. Designen 

är flexibel och kan anpassas till ny information under datainsamlingen, och analys av 

data sker kontinuerligt (Polit & Beck, 2012). Studien har en induktiv ansats, vilket 

enligt Priebe och Landström (2012) innebär att utgångspunkten är empirin och slutsatser 

dras från de studerade erfarenheterna. 

Undersökningsgrupp 
I studien har tio operationssjuksköterskor intervjuats på ett länssjukhus i Sverige. På den 

aktuella operationsavdelningen utförs ingrepp inom allmän- och kärlkirurgi samt 

ortopedi. Det inklusionskriterie som användes till urvalet av informanter i studien var att 

de skulle vara verksamma operationssjuksköterskor. Inga exklusionskriterier var 

aktuella. Muntlig kontakt togs med vårdenhetschefen på den operationsavdelning där 

intervjuerna sedan genomfördes. Skriftligt tillstånd att genomföra examensarbetet 

(Bilaga 1) erhölls efter att vårdenhetschefen givits såväl muntlig som skriftlig 

information (Bilaga 2) om studien. Datum för genomförande av intervjuerna bestämdes 

tillsammans med vårdenhetschefen som också tog ansvar för att muntligt informera 

verksamhetens operationssjuksköterskor och berörda koordinatorer.  

Urvalet av informanter skedde genom att koordinatorerna valde ut de för dagen 

tjänstgörande operationssjuksköterskor som var tillgängliga för intervju. Detta är enligt 

Polit och Beck (2012) ett så kallat bekvämlighetsurval. Varje utvald 

operationssjuksköterska fick ta del av ett skriftligt informationsbrev (Bilaga 3) om 

studien. Frivilligheten att delta poängterades även muntligt och de fick därefter 

möjlighet att tacka ja eller nej till att medverka. Tio operationssjuksköterskor 

tillfrågades och samtliga gav sitt muntliga samtycke till deltagande, vilket alltså 

resulterade i tio intervjuer. Informanterna var kvinnor i åldrarna 26-64 år och de hade en 

arbetslivserfarenhet som operationssjuksköterskor mellan sex månader och 45 år. 

Informanterna kodades med siffror från ett till tio. 

Datainsamling  
Datainsamlingen utgjordes av individuella, semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes i januari 2017. Semistrukturerade intervjuer är enligt Polit och Beck 

(2012) en metod som används när forskare vet vad de vill fråga om, men inte kan 

förutsäga hur svaren kommer att se ut.  Intervjuaren utgår då från en intervjuguide, 

ställer öppna frågor och anpassar sig efter vad som kommer fram i intervjun. Inför 

intervjuerna utformades således en intervjuguide med öppna frågor och förslag på 

följdfrågor (Bilaga 4).  

Intervjuerna skedde under operationssjuksköterskornas arbetstid, i ett avskilt rum på 

operationsavdelningen. Intervjuerna genomfördes av båda författarna tillsammans, detta 

för att skriftliga noteringar lättare skulle kunna göras under pågående intervju. 

Författarna turades om att leda intervjun respektive föra anteckningar. Intentionen var 

att få informanterna att tala fritt utifrån frågorna för att få ett så rikt innehåll som 
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möjligt. Intervjuerna varade i cirka tio minuter vardera, och samtliga intervjuer spelades 

in för att sedan transkriberas i sin helhet. Författarna transkriberade fem intervjuer var. 

Dataanalys 
För analys av det insamlade materialet användes innehållsanalys med en induktiv ansats 

som metod. Den induktiva ansatsen utgår från innehållet i texten och rekommenderas 

enligt Elo och Kyngäs (2008) då tidigare kunskap inom området inte är tillräcklig. 

Dataanalysen har genomförts i de tre huvudfaserna förberedelsefas, organiseringsfas 

och redovisningsfas enligt den analysprocess som beskrivs av Elo och Kyngäs (2008). 

Båda författarna till examensarbetet har varit delaktiga i samtliga steg i processen.  

1. Förberedelsefas. I det första steget identifierades analysenheter, som i detta fall 

bestod av tio texter från de transkriberade intervjuerna. Texterna numrerades 

slumpmässigt från ett till tio. Därefter läste författarna igenom texterna upprepade 

gånger för att få en helhetsbild av materialet och en djupare förståelse för dess innehåll. 

2. Organiseringsfas. Denna fas inleddes med att meningsenheter i texterna 

identifierades och markerades. Detta innebär att textmassan reducerades till det mest 

väsentliga innehållet gentemot studiens syfte, som vidare utgjorde grunden för öppen 

kodning. Koder, som är samlingsnamn för de kondenserade meningsenheterna, 

utformades och skrevs ner i texten bredvid respektive meningsenhet. Koderna plockades 

sedan ut från intervjutexterna och sammanfördes i ett nytt dokument. Därefter ordnades 

koderna i olika grupper utifrån liknande innehåll. Dessa grupper av koder bildade 

subkategorier, som vidare kunde grupperas till generiska kategorier. Syftet med de 

generiska kategorierna var att sammanföra subkategorier med sammanhörande innehåll 

för att på så sätt ge en nyanserad beskrivning och en djupare förståelse av fenomenet. 

Slutligen bildade de två generiska kategorierna en huvudkategori som ansågs vara 

övergripande för studiens resultat. Samtliga kategorier namngavs utifrån vad som 

bedömdes vara det centrala innehållet. Subkategorierna och kategorierna diskuterades 

och fick omarbetas flera gånger under analysprocessen innan det slutliga resultatet 

kunde sammanställas. 

3. Redovisningsfas. Analysprocessen resulterade i en huvudkategori, två generiska 

kategorier och fyra subkategorier. Exempel på analysprocessen redovisas i tabell 1. 

Resultatet presenteras genom beskrivningar av de olika kategoriernas innehåll och 

styrks med citat från intervjuerna. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kod Subkategori 
Generisk 

kategori 

Huvud- 

kategori 

Så läser jag 

journalen för att se 

lite ja, vad de har 

gjort tidigare och 

varför de ska 

komma till 

operation och göra 

det här ingreppet 

(7) 

Läser journalen för 

information om 

sjukdomsbakgrund 

Att inhämta 

grundläggande 

kunskap 

Ta del av 

skriftlig 

information om 

patienten 

Förutsättning 

för person- 

centrerad 

och patient- 

säker 

perioperativ 

vård 

Så man har ju inte 

mycket tid liksom. 

Det är ju i så fall 

om man har nån 

tid dagen innan så 

man hinner gå in 

och läsa i 

journalen (9) 

Försöker få tid att 

läsa om patienten 

dagen innan 

Att prioritera och 

ta vara på 

möjligheter 

Men sen behöver 

man ju också veta 

om patienten är 

väldigt ängslig 

och rädd och 

sådana saker (1) 

Vetskap om oro 

inför operationen 

Att träffa och tala 

med patienten 

Det 

preoperativa 

mötet med 

patienten 

Jag hinner aldrig 

träffa patienten 

ute någonstans i 

lugn och ro. Och 

det är ganska 

dåligt med lugn 

och ro på UVA 

för sekretessen är 

ganska dålig där 

(4) 

Svår miljö för 

samtal med 

patienten 

Att skapa 

förutsättningar 

för samtal 

 

Forskningsetiska överväganden   
En viktig del i att skydda deltagarna i en studie är det informerade samtycket 

(Kjellström, 2012). För att uppnå informerat samtycke fick informanterna både muntlig 

och skriftlig information om studien, och därefter fick de fatta beslut om att medverka 

eller inte. De försäkrades om att ingen obehörig skulle få tillgång till det inspelade och 

transkriberade intervjumaterialet. De informerades också om att detta material raderas 

efter avslutat arbete. Endast deltagarnas kön, ålder och arbetslivserfarenhet som 

operationssjuksköterskor registrerades, och dessa uppgifter har hanterats konfidentiellt. 

För att inga citat ska kunna härledas till en specifik informant kodades intervjuerna 

slumpmässigt med nummer från ett till tio.  
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Då detta examensarbete utförts under en högskoleutbildning på avancerad nivå, räknas 

det inte enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) som forskning, och det har således 

inte krävts någon etikprövning. 

Innan en intervjustudie påbörjas är det viktigt att forskaren är medveten om sin 

förförståelse och hur den kan komma att påverka under projektets gång. Med 

förförståelse menas den förkunskap, de fördomar, värderingar och erfarenheter som 

forskaren har med sig sedan tidigare. Ett öppet förhållningssätt och reflektion kring 

förförståelsens betydelse, för att på så sätt kontrollera och minska det subjektiva 

inflytandet, är av stor vikt för att stärka studiens pålitlighet (Priebe & Landström, 2012).  

Författarna till examensarbetet hade båda en bakgrund som allmänsjuksköterskor innan 

den påbörjade specialistutbildningen inom operationssjukvård. Före studiens början 

hade såväl viss teoretisk som praktisk kunskap erhållits gällande 

operationssjuksköterskans profession. Då det i specialistutbildningen ingår 

verksamhetsförlagd utbildning hade erfarenheter erhållits kring hur 

operationssjuksköterskor i klinisk verksamhet inhämtar information för att skapa 

patientkännedom. Det uppfattades vara skillnader i hur detta gjordes och vilken 

information som ansågs väsentlig. Dessutom noterades att olika organisatoriska faktorer 

påverkade skapandet av patientkännedom. Dessa erfarenheter innebar en förförståelse 

som under hela arbetets gång var nödvändig att reflektera kring. Exempelvis beaktades 

förförståelsen vid utformningen av intervjufrågorna, så att frågorna inte skulle styras av 

författarnas subjektivitet. 
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RESULTAT 
Syftet var att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av att inhämta information 

för att skapa patientkännedom i den perioperativa vården. Resultatet redovisas utifrån de 

två generiska kategorierna Ta del av skriftlig information om patienten och Det 

preoperativa mötet med patienten, som tillsammans bildar den övergripande 

huvudkategorin Förutsättning för personcentrerad och patientsäker perioperativ vård. 

Till den generiska kategorin Ta del av skriftlig information om patienten hör 

subkategorierna Att inhämta grundläggande kunskap och Att prioritera och ta vara på 

möjligheter. Till den generiska kategorin Det preoperativa mötet med patienten hör 

subkategorierna Att träffa och tala med patienten och Att skapa förutsättningar för 

samtal. En översikt presenteras i figur 1. 

 

 

Figur 1. Översikt av resultatet. Från vänster till höger: subkategorier, generiska kategorier och 

huvudkategori. 

Förutsättning för personcentrerad och patientsäker perioperativ vård 
Under intervjuerna reflekterade operationssjuksköterskorna kring hur patientkännedom 

skapas i den perioperativa vården. Resultatet visar på vilka sätt viktig information 

inhämtas i det kliniska arbetet, vad som är väsentligt att veta om patienten, vilka 

möjligheter och hinder som upplevs samt hur förutsättningarna skulle kunna förändras 

till det bättre. I slutändan syftar skapandet av en god patientkännedom till att lägga 

grunden för personcentrerad och patientsäker perioperativ vård. 

  

Förutsättning för 
personcentrerad och 

patientsäker 
perioperativ vård 

Ta del av skriftlig 
information om 

patienten 

Att inhämta 
grundläggande kunskap 

Att prioritera och ta vara 
på möjligheter 

Det preoperativa mötet 
med patienten 

Att träffa och tala med 
patienten 

Att skapa 
förutsättningar för 

samtal 
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Ta del av skriftlig information om patienten 
För att inhämta nödvändig information om patienten inför en operation läste 

operationssjuksköterskorna vanligtvis operationsanmälan och patientens journal. Att 

alltid läsa inför en operation var betydelsefullt för att operationssjuksköterskorna inte 

skulle gå miste om väsentlig information, och ansågs således vara en viktig komponent 

för skapandet av patientkännedom. Olika omständigheter påverkade 

operationssjuksköterskornas möjligheter att erhålla den kunskap om patienten som 

behövs.  

Att inhämta grundläggande kunskap 

Insikt i patientens sjukdomshistoria var en grundläggande del i skapandet av 

patientkännedom och för att kunna bedriva en patientsäker vård. Operationsanmälan 

ansågs ofta bara innehålla den mest basala informationen såsom patientens diagnos och 

ingreppets art. För att få en mer övergripande bild och större kännedom om patientens 

sjukdomshistoria var det av stor vikt att läsa journalen. Förutom att behandla uppgifter 

direkt kopplade till den aktuella operationen, kunde journalen även ge information från 

en längre tid tillbaka som var av stor betydelse att känna till.    

”Men det här som har varit tidigare liksom det blir ju journalen, 

att man får läsa i den. Det är rätt viktigt att man läser [...] För 

vissa har en väldigt lång sjukdomshistoria, det kan ju sträcka 

sig år tillbaka och höra ihop med det vi gör idag.” (9) 

Det som föreföll vara av störst intresse gällande patientens sjukdomshistoria var 

uppgifter om tidigare genomförda operationer och hur det kunde påverka det aktuella 

ingreppet. En uppfattning var att sjukdomsbakgrund av rent medicinsk karaktär var 

mindre viktigt för operationssjuksköterskan än för anestesisjuksköterskan att känna till. 

Dock uppgavs information om vissa bakomliggande sjukdomar och behandlingar vara 

väsentlig för operationssjuksköterskan, då det kunde komma att komplicera den 

planerade operationen. 

”Det kanske inte är så att jag forskar mycket i det rent 

medicinska, utan det ligger ju mer på narkossköterskan [...] Om 

de har diabetes eller högt blodtryck spelar inte så stor roll. 

Möjligtvis om man är waranbehandlad. Då vet jag ju att vi 

kanske har en extra risk för mer blödning här.” (9) 

Ingreppets art kunde också påverka vad operationssjuksköterskorna ansåg vara viktigt 

att veta om patienten. Inför en mindre och okomplicerad operation menade somliga att 

de inte behövde läsa på i samma utsträckning som inför ett mer komplicerat ingrepp.  

Att prioritera och ta vara på möjligheter 

Operationssjuksköterskorna eftersträvade att alltid läsa på om patienten i journalen, men 

hann inte göra det alla gånger. Akuta operationer upplevdes svåra eftersom 

operationssjuksköterskorna då ofta fick väldigt lite information och samtidigt inte hade 

tillräckligt med tid att både hinna förbereda instrument till operationen och läsa i 

patientens journal. Men då de akuta situationerna handlade om att rädda patientens liv, 

så var det ofrånkomligt att vissa arbetsuppgifter fick bortprioriteras. 

”Kommer man akut så kommer man akut, och då får man ju 

prioritera att rädda…” (7) 



14 

 

Det var dock inte bara akuta operationer som orsakade tidspress. Högt tempo i 

verksamheten och snabba byten mellan operationerna gjorde att 

operationssjuksköterskorna inte alltid hann inhämta tillräckligt med information om 

patienten. 

”Ibland händer det att det går så fort i bytena att man inte 

riktigt hinner läsa så mycket som man hade önskat.” (4) 

Vid sådana tillfällen fick de koncentrera sig på att endast ta reda på den mest väsentliga 

informationen som berörde aktuell operation. Det som inte var absolut nödvändigt att 

veta fick de bortse från, vilket gjorde att de inte upplevde sig ha god patientkännedom. 

”Man känner ju oftast att det är väldigt otillräckligt egentligen, 

man har ingen helhet om patienten.” (9) 

Det var ofta bara inför den första operationen på dagen som flera av 

operationssjuksköterskorna upplevde sig ha tillräckligt med tid att hinna läsa journalen. 

Mellan operationerna var det svårare eftersom det snabbt skulle rulla på med nästa 

operation. En uppfattning om hur detta kunde hanteras innebar att 

operationssjuksköterskan på morgonen, innan den första operationen drog igång, läste 

igenom journalerna för samtliga patienter den dagen. Detta för att kunna vara säker på 

att hinna läsa om alla patienter så att ingen viktig information missades. Denna metod 

fungerade dock inte för alla då det även fanns åsikter om att det blev rörigt och lätt att 

blanda ihop patienterna, och att operationssjuksköterskorna således ville koncentrera sig 

på en patient i taget. 

En uppfattning var att det ibland kunde vara svårt att ens komma intill en dator för att 

läsa patientjournalen. Datorerna inne på operationssalen användes av flera olika 

personer i teamet och räckte på så sätt inte alltid till. Det kunde dessutom upplevas 

stressande att försöka läsa och tillägna sig viktig information medan andra väntade på 

att få tillgång till datorn. 

Flera operationssjuksköterskor lyfte fram möjligheten att vid dagens slut läsa på om de 

patienter och operationer som väntade under kommande dag. På så sätt kände de sig 

bättre förberedda, både inför själva operationen men också för att kunna ta emot 

patienten på ett bra sätt. 

”…det är skönt om man har tid över, kanske efter dagens slut, 

att man redan då tittar vad man ska ha för patienter dagen 

därpå […] det behöver inte vara att man läst jättemycket men 

att man hunnit titta där, för då är det lättare att förbereda sig 

och då vet man på ett annat sätt.” (5) 

En del operationssjuksköterskor menade dock att det inte var någon idé att förbereda sig 

dagen innan, eftersom planeringen ändå ofta ändrades från den ena dagen till den andra. 

Det var därför svårt att motivera sig till att lägga ner tid på att läsa i förväg, när schemat 

nästkommande dag kunde skilja sig helt från den ursprungliga planen. 

”Sen händer det ju inte så sällan att innan man går hem läser 

på programmet att det ska jag ha nästa dag, och sen är det helt 

omkastat.” (10) 

En uppfattning som delades av flera operationssjuksköterskor var det egna ansvaret att 

skapa utrymme i arbetet för att kunna inhämta tillräcklig information om patienten inför 
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en operation. Det handlade både om att faktiskt ta sig den tid som behövdes för att läsa, 

och också om att våga vara tydlig med det inom operationsteamet. God kommunikation 

och samarbete i teamet ansågs vara en förutsättning för att kunna ge varandra tillräckligt 

med tid att hinna med. Patientsäkerheten var i slutändan det centrala, vilket var viktigt 

att alltid komma ihåg. 

”…att man hävdar sin roll lite. Det är ju liksom inte mindre 

viktigt för oss operationssjuksköterskor att ha bakgrunden, att 

ha informationen kring både patientens diagnos, aktuella 

åkomma och kanske vad som finns med tidigare i bagaget […] 

För det handlar ju om patientsäkerhet här. Att bedriva en vård 

som är patientsäker.” (4) 

Det preoperativa mötet med patienten 
Flertalet av operationssjuksköterskorna betonade vikten av att träffa och prata med 

patienten före operationen. Det preoperativa mötet gav operationssjuksköterskorna 

möjlighet att hälsa på patienten och fråga om sådant som inte gick att läsa sig till i 

journalen. De gavs också chans att bekräfta viktiga uppgifter som innebar att patienten 

inte utsattes för onödiga risker att drabbas av en vårdskada. Förutsättningarna att ha en 

preoperativ dialog ansågs dock vara långt ifrån optimala av flera anledningar. 

Att träffa och tala med patienten 

I samband med mötet med patienten före operationen kontrollerades vissa uppgifter som 

var grundläggande för en patientsäker perioperativ vård. Identitet, planerat ingrepp och 

sida verifierades mot journal, markering och patienten själv. En viktig uppgift som 

inhämtades från patienten var eventuella allergier. Det var något av det första 

operationssjuksköterskorna tog reda på inför, eller under, samtalet med patienten. Ofta 

hade de redan innan samtalet tagit del av denna information genom att läsa journal eller 

operationsanmälan, men de hade även som rutin att fråga patienten. 

”Vad för ingrepp som ska utföras, att man jämför det med 

journalen och patienten själv. Och om det är sidomarkerat då 

också, att det är ritat på patienten. Sen brukar jag även fråga 

om de är allergiska mot något.” (5) 

Att inhämta kunskap om patientens anatomi var väsentligt för att kunna förbereda rätt 

utrustning till ingreppet samt för att kunna garantera en säker positionering av patienten. 

Eftersom patienters kroppsbyggnader såg olika ut kunde det påverka val av till exempel 

operationsinstrument. Ansvaret för att patienten positionerades rätt och säkert på 

operationsbordet ansågs främst ligga hos operationssjuksköterskorna, även om det fanns 

uppfattningar om att det ansvaret också borde delas av övriga i operationsteamet. 

Information om patientens rörlighet, eventuella begränsningar och smärttillstånd 

bedömdes vara väsentlig för en god positionering. Operationssjuksköterskorna frågade 

om inskränkningar i exempelvis höfter eller axlar eller om smärta hindrade patienten att 

ligga på operationsbordet på ett sätt som den planerade operationen krävde.  

”Ska de upp i benstöd i gynläge är det ju viktigt att veta hur de 

har det med höfterna.” (6) 

Att inhämta denna typ av information om och från patienten ansågs självklart för att 

undvika vårdskador i samband med positionering. Operationssjuksköterskorna 
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förtydligade att den kunskapen skulle erhållas innan patienten sövdes eller fick 

bedövning.  

Det preoperativa samtalet med patienten, oavsett vilket ingrepp det gällde, var viktigt 

för att kunna få en uppfattning om patientens sinnesstämning inför operationen. Det var 

inte bara av medicinsk och anatomisk betydelse som tidigare operationer kunde påverka 

patienten och det aktuella ingreppet. Operationssjuksköterskorna betonade vikten av att 

också ha kunskap om patientens upplevelser och om dessa påverkade hur patienten 

kände inför kommande operation.  

”Det är bra att veta om de har opererats tidigare och vilka 

upplevelser de har haft då, om de alltså är nervösa inför det 

här.” (7) 

Genom att prata med patienten kunde kännedom om sådant som oroade patienten 

erhållas, vilket gjorde det lättare att skapa ett lugn och dämpa nervositeten. 

Operationssjuksköterskorna påpekade att det kunde finnas omständigheter i patientens 

liv som nödvändigtvis inte behövde ha med ingreppet i sig att göra men som kunde 

bidra till ökad nervositet och känslor av oro. Om en medvetenhet om oro och andra 

påverkande faktorer fanns kunde operationssjuksköterskorna möta patienten på rätt sätt.  

”…hon var jättestressad när hon kom hit. Inte för kanske just 

det vi skulle göra utan det hade varit så mycket andra trauman 

under tiden […] Då visste man att här finns lite annat också 

som kan göra att det känns jobbigt för henne.” (9) 

Operationssjuksköterskorna framhöll också att den perioperativa vården ska kunna 

individanpassas. Därför behövde de få veta om patienten hade speciella önskemål så att 

möjligheten att möta dessa existerade. Det kunde handla om olika trosuppfattningar 

eller särskilda önskningar.  

Flera av operationssjuksköterskorna poängterade betydelsen av att, under det 

preoperativa samtalet, kunna försäkra sig om att patienten hade fått tillräcklig 

information om ingreppet. De ville att patienten skulle vara införstådd med vad som var 

planerat och vad som kunde komma att vara aktuellt postoperativt, exempelvis ett 

dränage från operationssåret. Operationssjuksköterskorna menade att det kunde vara 

svårt för patienterna att komma ihåg all information de fått före det planerade ingreppet, 

och att det därför var viktigt att ta reda på hur mycket patienterna förstått för att bespara 

dem obehag och för att undvika missförstånd.   

”Du har fått mycket information av doktorn vad vi ska göra 

idag, har du några frågor till mig? Jag brukar alltid ställa den 

frågan. Eller om det är några särskilda saker man vill informera 

om ingreppet. Det kan vara så att du får ett dränage efteråt, har 

du fått information om det?” (4) 

Att skapa förutsättningar för samtal 

Operationssjuksköterskorna var eniga om att tillräckligt med tid för att träffa och prata 

med patienten preoperativt fattades och mötet allt som oftast blev för kort för att kunna 

skapa god patientkännedom. Orsaker som lyftes fram var att många andra förberedelser 

inför en operation tog för mycket tid och att många operationer skulle genomföras varje 



17 

 

dag. Det upplevdes resultera i en löpande band-princip som försämrade eller hindrade 

mötet med patienten. 

”Ibland kan man känna att bara för att det ska rulla på, då står 

jag på ett uppdukningsrum medan de andra är inne på salen och 

håller på och söver så att vi klaffar […] och då är det ju inte 

alltid man hinner träffa patienten…” (7) 

De uttryckte att det för korta mötet kunde försvåra skapandet av förtroende mellan 

patient och operationssjuksköterska. En ängslig patient kunde behöva att någon tog sig 

tid till att försöka skapa en lugn miljö och när den tiden inte fanns uteblev känslan av 

trygghet. 

”…men det finns inte utrymme att vi kan vara en längre stund 

utan det är ju otroligt kort tid som vi ska skapa ett förtroende 

[…] om någon är jätterädd att sövas, hur botar man det på fem 

minuter?” (9) 

Den perioperativa dialogen ansågs vara ett bra verktyg i teorin för att få kunskap och 

information om patienten, men i praktiken fanns det inte tid att genomföra den. Det 

hände att operationssjuksköterskorna inte ens hann prata med eller hälsa på patienten 

innan hen sövdes inför en operation. Flera av operationssjuksköterskorna påpekade att 

de ogillade att inte ha pratat med patienten preoperativt, eftersom de då upplevde att de 

saknade kännedom om patienten.  

”Man vill ju gärna liksom känna att ja, jag känner dig eller jag 

vet vad du har gått igenom och allt det här, men då så vet man 

inte det. Det kan vara lite jobbigt tycker jag.” (7) 

Trots enhällig uppfattning om att tiden att möta patienten var för kort, uttryckte några av 

operationssjuksköterskorna vikten av att ta vara på den tiden som ändå fanns. Trots att 

det oftast bara handlade om ett kort möte, menade de att det gick att få en bra bild av 

hur patienten mådde inför operationen.  

”Som det är nu så får man göra det bästa man kan i den lilla 

stunden man har, och försöka möta patienten där.” (1) 

Gemensamt för operationssjuksköterskorna var en önskan om att få mer tid till att prata 

med patienten. Uppfattningen var att de träffade patienten för sent i vårdkedjan. De 

framhöll att det optimala vore att få träffa och prata med patienten dagen före 

operationen, för att ha möjlighet att skapa god kännedom om den person de skulle 

vårda. Dock bedömde de det som nästintill ogenomförbart då patienter skrevs in sent, 

ofta samma dag som planerad operation. Vidare menade de att det fanns för få 

operationssjuksköterskor för att det skulle vara möjligt att gå ifrån och träffa patienten 

dagen innan. En annan anledning till att operationssjuksköterskorna inte trodde att ett 

sådant preoperativt samtal skulle fungera i praktiken, var att placeringen av personal 

kunde skifta snabbt. Det var inte säkert att det som stod på schemat ens gällde nästa 

dag. Generellt framkom också en uppfattning att det skulle behövas fler 

operationssjuksköterskor i verksamheten, då många upplevde sig vara ensamma i sin 

yrkesroll och i behov av större avlastning i arbetet. De menade att det skulle leda till 

både mer tid och ork att engagera sig i varje patient. 
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Det framkom att det preoperativa mötet mellan operationssjuksköterska och patient 

nästan uteslutande skedde inne på operationssalen, ibland i förberedelserummet till 

salen men sällan eller aldrig utanför operationsavdelningen. Operationssalen upplevdes 

dock inte vara en bra miljö för samtal. Det kunde vara väldigt rörigt och alla i 

operationsteamet ville göra färdigt sina förberedelser. En sådan miljö gjorde det 

besvärligt för operationssjuksköterskan att få tillgång till patienten och det kunde vara 

svårt för patienten att i sin tur få chans att ställa frågor.  

”Allt sker samtidigt på salen, man ska duka upp och samtidigt 

lyssna och oj nu söver de liksom och jag måste hinna fråga 

patienten om det och det.” (3) 

Operationssjuksköterskorna poängterade vikten av att ändå försöka komma nära 

patienten och åstadkomma ett lugn i situationen, trots att det kunde vara mycket liv och 

rörelse runtomkring. De var dock eniga om att det bästa vore om det första mötet kunde 

ske i en lugnare miljö utanför operationsavdelningen, för att på ett bättre sätt lära känna 

patienten. Dessutom antogs en sådan miljö inte upplevas lika utlämnande för patienten.  

”…att man kunde få prata med patienten i lugn och ro när han 

inte ligger på operationsbordet. För de är så utsatta också när 

de ligger där på operationsbordet.” (1) 

DISKUSSION 
Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av att 

inhämta information för att skapa patientkännedom i den perioperativa vården. 

Resultatet visar att god patientkännedom är en förutsättning för personcentrerad och 

patientsäker perioperativ vård, och skapas genom att ta del av skriftlig information om 

patienten och möta patienten preoperativt. Genom att läsa journalen kan grundläggande 

information erhållas, men för att kunna tillgodose de unika behoven är det av stor vikt 

att operationssjuksköterskan också träffar och pratar med patienten. Dock hindras detta 

många gånger, framförallt på grund av tidsbrist, och dessutom är en god samtalsmiljö 

svår att åstadkomma. Studiens resultatdiskussion förs utifrån de två generiska 

kategorierna som presenterats i resultatet. 

Resultatdiskussion 

Ta del av skriftlig information om patienten 

Att läsa patientens journal för att få insikt i sjukdomshistorian framkom som det mest 

grundläggande för patientkännedom. Som exempel på väsentlig information nämndes 

warfarinbehandling som skulle kunna orsaka ökad blödning hos patienten. Det styrks av 

Blomberg et al. (2015) vars forskning kring operationssjuksköterskors uppfattningar av 

perioperativ omvårdnad visar att pågående medicinsk behandling som innebär en 

förhöjd blödningsrisk är en viktig aspekt som operationssjuksköterskan känner ansvar 

för. I en studie av Alfredsdottir och Bjornsdottir (2008) beskrev 

operationssjuksköterskor att kärnan i deras arbete är att säkerställa patientsäkerheten, 

bland annat genom att förebygga misstag och komplikationer. Bakgrundsinformation 

om patienten ansågs därför nödvändig, vilket överensstämmer med de uppfattningar 

som framkom i examensarbetets resultat.   
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Operationssjuksköterskorna menade att de sällan har möjlighet att läsa på tillräckligt om 

patienten, och att det ofta handlar om att prioritera den mest väsentliga informationen. 

Dessutom upplevde flera att det endast är inför den första operationen som tid finns att 

läsa patientjournalen. Att organisatoriska faktorer kan utgöra hinder för det 

perioperativa vårdarbetet styrks i forskning av von Post, Frid, Kelvered och Madsen-

Rihlert (2005). Där menade perioperativa sjuksköterskor att en optimal förberedelse 

inför varje patient inte är möjlig eftersom de inte vet hur planeringen ser ut för 

nästkommande dag. Viljan att läsa patientjournalen och vikten av den information som 

erhålls därigenom betonades av operationssjuksköterskor i flera studier (Alfredsdottir & 

Bjornsdottir, 2008; Blomberg et al., 2015). Ny forskning visar emellertid att 

perioperativa sjuksköterskor tvingas stressa igenom patientens journal som en 

konsekvens av ändringar i operationsprogrammet och den tidspress och det extraarbete 

som ändringarna medför (Björn, Rissén, Wadensten & Josephson, 2017).  

Förutom uppfattningen att inte hinna läsa på om patienten, framkom att det vid vissa 

typer av ingrepp inte ansågs lika viktigt att fördjupa sig i journalen. Oavsett vilken 

orsaken är kan det innebära att patientsäkerheten äventyras och det är enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) all hälso- och sjukvårdspersonals skyldighet att 

arbeta för att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Resultatet tyder på att den 

perioperativa vårdprocessen inte alltid tillämpas fullt ut, vilket strider mot riktlinjerna 

som återges i kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom 

operationssjukvård (SEORNA, 2011). Som tidigare nämnts kan organisatoriska faktorer 

ha en inverkan, vilket kan förklara problemet med den upplevda tidsbristen. Däremot är 

det ingen förklaring till varför läsning inför mindre och okomplicerade ingrepp 

prioriteras lägre än inför större och mer komplicerade operationer. Det går aldrig i 

förväg att veta exakt hur operationen kommer att utvecklas; ett till synes ”enkelt” 

ingrepp kan i slutändan bli något helt annat. Därför är det viktigt att förbereda lika 

noggrant inför varje operation. 

Det preoperativa mötet med patienten 

Det framkom i resultatet att operationssjuksköterskorna utför kontroller och inhämtar 

information när de träffar en patient preoperativt. Verifiering av identitet, ingrepp och 

sidomarkering uppgavs vara centralt, vilket stämmer väl överens med riktlinjer i 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård 

(SEORNA, 2011). Vidare menade operationssjuksköterskorna att de tillägnar sig 

kunskap för att kunna utföra säker positionering och undvika vårdskador. I tidigare 

studier betonas vikten av att positioneringen ska vara individanpassad utifrån patientens 

behov och problem (Blomberg et al., 2015; Kelvered et al., 2012). Således är det 

preoperativa mötet, med inhämtande av personcentrerad information, nödvändigt för att 

en god positionering av patienten ska kunna säkerställas. 

Operationssjuksköterskorna talade om det preoperativa samtalets betydelse för att få 

insikt i hur patienten känner sig inför operationen, och på så sätt kunna hjälpa patienten 

att hantera oro och nervositet. Operationssjuksköterskor i en studie av Kelvered et al. 

(2012) berättade att intentionen när de möter en patient är att skapa trygghet och få 

patienten att uppleva välbefinnande. De betonade vikten av att lyssna på och lära känna 

patienten som individ och menade att de, då de får kännedom om rädslor, försöker 

lugna och lindra patientens oro. En annan studie, av Rudolfsson, von Post och Eriksson 

(2007), beskriver hur patienter upplevt att deras oro inför operationen dämpats genom 

samtal med den perioperativa sjuksköterskan, vilket ytterligare styrker det preoperativa 
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mötets relevans. Forskning har visat att preoperativ oro har en negativ inverkan på 

patientens postoperativa välbefinnande både fysiskt och mentalt (Kagan & Bar-Tal, 

2008), och det kan därför vara betydelsefullt att operationssjuksköterskan genom samtal 

med patienten försöker minska denna oro. 

Att förutsättningarna för ett preoperativt samtal är långt ifrån optimala var en enad 

uppfattning och de två största hindren som framkom var brist på tid och en ofördelaktig 

miljö. Tidspressen som operationssjuksköterskorna upplever bottnar många gånger i ett 

tajt operationsschema och omfattande operationsförberedelser. I andra studier 

(Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008; McGarvey et al., 2004) finns liknande förhållanden 

med hög arbetsbelastning och späckat operationsprogram beskrivna, som skapar stress 

hos perioperativa sjuksköterskor och utgör ett hot mot patientsäkerheten.  

Operationssjuksköterskorna menade att de i den bästa av världar skulle träffa patienten i 

en lugn miljö dagen före den planerade operationen, men de såg flera anledningar till att 

ett sådant arbetssätt inte skulle fungera i verkligheten. Det betonades att det inte finns 

tillräckligt med personal för att operationssjuksköterskan ska kunna lämna 

operationsavdelningen samt att placeringen av personal kan ändras från den ena dagen 

till den andra, vilket är hinder som också identifierats av von Post et al. (2005). I en 

studie med syftet att beskriva erfarenheter av den perioperativa dialogen (Rudolfsson, 

Ringsberg & von Post, 2003) träffade anestesi- och operationssjuksköterskor varje 

patient dagen innan operation för ett preoperativt samtal. De upplevde att de genom 

detta möte fick en djupare förståelse för patienten och en helhetssyn på omvårdnaden, 

samt att de hann reflektera kring patientens situation vilket gjorde dem bättre förberedda 

för det intraoperativa vårdandet. På så sätt ansåg de perioperativa sjuksköterskorna 

också att de kunde åstadkomma en mer personcentrerad vård. Det har således visats 

vara positivt att träffa patienten i god tid före planerad operation, men på grund av de 

hinder som operationssjuksköterskorna i examensarbetet poängterade så bedömdes det i 

dagens verksamhet vara nästintill ogenomförbart.   

Även om operationssjuksköterskorna inte upplevde sig ha möjlighet att möta patienten 

under optimala förutsättningar så framkom uppfattningar om att ändå alltid försöka få 

en kort stund patienten, eftersom de annars inte känner att de kan möta patientens unika 

behov. Det preoperativa samtalets betydelse för en personcentrerad vård styrks också i 

en studie av Alfredsdottir och Bjornsdottir (2008), där operationssjuksköterskor 

berättade att de inte har ett preoperativt samtal med patienten utan inhämtar information 

endast från patientjournalen och via anestesisjuksköterskan. Samtidigt konstaterade de 

att de inte alltid har tillräcklig information om patienten preoperativt, i synnerhet då det 

handlar om särskilda behov hos individen.  

Resultatet i detta examensarbete belyser operationssjuksköterskans viktiga roll i 

säkerställandet av en patientsäker perioperativ vård. De erfarenheter som framkom visar 

bland annat på svårigheter gällande skapandet av god patientkännedom, vilket har 

betydelse för den kliniska omvårdnaden då det tydliggör vilka behov av förbättringar 

som finns inom verksamheten. Vidare skulle det kunna vara av intresse att intervjua 

chefer inom operationsverksamheten för att få deras uppfattning om betydelsen av 

patientkännedom i det perioperativa vårdarbetet. 
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Metoddiskussion 
För att kunna besvara studiens syfte användes en kvalitativ studiedesign. Denna design 

ansågs lämplig då kvalitativ data enligt Polit och Beck (2012) utgörs av information av 

berättande karaktär. Som analysmetod valdes innehållsanalys, eftersom det enligt Elo 

och Kyngäs (2008) är en väl använd metod för beskrivning av ett fenomen inom 

omvårdnad. För bedömning av studiens vetenskapliga kvalitet diskuteras metoden 

utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Dessa 

begrepp används ofta som kvalitetskriterier för kvalitativ forskning (Elo et al., 2014; 

Polit & Beck, 2012). 

Ett reflexivt förhållningssätt till förförståelsen syftar till att stärka en studies pålitlighet 

(Priebe & Landström, 2012). Författarnas tidigare nämnda förförståelse hanterades 

genom att förutfattade meningar och förväntningar diskuterades och skrevs ner i ett 

tidigt skede. Dessa beaktades vid utformningen av intervjufrågorna, så att frågorna inte 

skulle bli ledande och på så sätt styra informanternas svar. Elo et al. (2014) menar att 

vid semistrukturerade intervjuer bör forskaren vara försiktig och undvika att påverka 

informanternas svar för mycket. Inför dataanalysen togs hänsyn till förförståelsen och 

ett objektivt tillvägagångssätt eftersträvades, det vill säga att förväntningar och 

förutfattade meningar inte skulle styra vad som redovisas i resultatet.  

Bekvämlighetsurval är enligt Polit och Beck (2012) både lätt och effektivt, dock är det 

inte den mest lämpliga urvalsmetoden för att erhålla så innehållsrik information som 

möjligt. De menar att exempelvis ett strategiskt urval är en vanligare och mer lämplig 

metod. Att ett bekvämlighetsurval ändå gjordes berodde på att det inte fanns möjlighet 

att i förväg boka in intervjutider, och att det inte heller gick att förutse vilka 

operationssjuksköterskor som skulle kunna avsätta tid för intervju under arbetsdagen. 

Det skulle följaktligen kunna betraktas som en svaghet i studien, men bedömningen 

gjordes att samtliga operationssjuksköterskor var lämpliga kandidater. Av samma 

anledning tillämpades inte heller några exklusionskriterier. 

Att välja det mest lämpliga antalet deltagare är viktigt för att stärka trovärdigheten i en 

studie. Vid kvalitativ forskning finns ingen allmän bestämmelse för vad som är en 

optimal urvalsstorlek, utan det beror på studiens syfte och hur pass innehållsrik data 

som framkommer. Mättnad i data kan ses som en indikator på ett lämpligt antal 

deltagare (Elo et al., 2014), vilket innebär att datainsamlingen pågår till dess att ingen 

ny information erhålls och ett överskott av information uppnås (Polit & Beck, 2012). En 

mättnad kunde urskiljas då de sista intervjuerna genererade upprepningar av sådan 

information som framkommit tidigare, och datainsamlingen avslutades därför efter tio 

intervjuer.  

En tillräckligt detaljerad beskrivning av urval och urvalsstrategi anses vara avgörande 

för om studiens resultat kan bedömas som applicerbart i andra kliniska verksamheter, 

det vill säga en utvärdering av resultatets överförbarhet (Elo et al., 2014; Polit & Beck, 

2012). För att möjliggöra en sådan bedömning har plats för studien, urvalskriterier, 

urvalsmetod, antal informanter samt uppgifter om deras kön, ålder och 

arbetslivserfarenhet som operationssjuksköterskor beskrivits så noggrant som möjligt. 

En stor spridning gällande informanternas åldrar och arbetslivserfarenhet erhölls, vilket 

i kombination med deras enade uppfattningar ses som en styrka av författarna. Det får 

stöd av Polit och Beck (2012) som menar att det är en fördel när gemensamma mönster 

framträder trots en stor variation av deltagare, då sådana resultat anses väga tyngre. 



22 

 

Att göra en provintervju hade kunnat vara av värde, eftersom det enligt Danielson 

(2012) underlättar för forskaren att komma in i rollen som intervjuare och ger möjlighet 

att testa frågor och upplägg. Även om en planerad provintervju inte utfördes, 

diskuterades upplägget och frågorna författarna sinsemellan efter att den första intervjun 

var genomförd. Då intervjun gav rikt material och inga revideringar ansågs nödvändiga, 

fortlöpte intervjuerna enligt ursprungsplanen och alla togs med i resultatet. Båda 

författarna medverkade vid samtliga intervjuer, vilket ansågs vara en fördel med tanke 

på oerfarenheten att intervjua. Det finns enligt Thomsson (2010) både för- och 

nackdelar med att vara två intervjuare. Maktsituationen mellan intervjuare och 

informant kan bli ännu mer påtaglig när det är två som intervjuar, men likväl kan 

informanten känna sig trygg i att det är två personer som tolkar samtalet. Vidare menas 

att det också är en fördel att två intervjuare kan komplettera varandra och fylla i 

varandras luckor. Författarna till examensarbetet är eniga om att det trots nackdelen 

med maktpositionen ändå var fördelaktigt att vara två intervjuare. Detta eftersom en 

trygghet upplevdes som bidrog till en mer avslappnad roll som intervjuare, samt att de 

hjälptes åt genom att exempelvis ställa följdfrågor som berikade intervjuerna. 

En förklaring och noggrann beskrivning av analysprocessen bidrar till att slutsatser kan 

dras kring trovärdigheten i en studie. Om läsaren lätt kan följa de olika stegen är 

studiens pålitlighet hög (Elo et al., 2014). Genom att i löpande text redogöra för 

processen från intervjutext till kodning och kategorier, samt att i en tabell mer ingående 

visa exempel på detta förlopp, har författarna till examensarbetet försökt att på ett så 

tydligt sätt som möjligt redovisa sina resonemang. Mycket tid lades ner på att gruppera 

koderna till subkategorier, och dessa vidare till generiska kategorier. Den initiala 

bearbetningen ansågs bristfällig då den resulterade i många kategorier som inte var helt 

uteslutande mot varandra. På grund av det omarbetades grupperna av koder så att de 

inte skulle överlappa varandra, vilket medförde att färre kategorier bildades. Detta 

styrks av Elo et al. (2014) som menar att ett stort antal kategorier kan tyda på att 

forskaren inte har lyckats med grupperingen av data, och att processen således är 

ofullständig och måste fortgå.  

Analysen var av manifest art och resultatet beskriver följaktligen det som informanterna 

sagt. Det latenta innehållet, som exempelvis tystnad, suckar och skratt, valdes att inte 

analyseras. Detta för att stärka arbetets trovärdighet då det manifesta innehållet ansågs 

mest relevant för syftet. Dessutom kan analys av både manifest och latent innehåll 

enligt Elo et al. (2014) leda till en övertolkning, vilket innebär att det som 

informanterna förmedlat inte presenteras korrekt. Bekräftelsebarheten, som syftar på att 

resultatet är väl grundat i data och inte påhittat av forskaren, måste säkerställas för att 

kunna stärka en studies trovärdighet. För att bekräfta att fynden i denna studie är 

representativa för den information som deltagarna lämnat har citat från den 

transkriberade texten använts. Citatens funktion är, som Elo et al. (2014) också 

konstaterar, att påvisa kopplingar mellan data och det slutliga resultatet. Tabellen med 

exempel på analysprocessen samt figuren med översikten av resultatet stärker också 

bekräftelsebarheten då de ger läsaren möjlighet att följa bearbetningen av insamlad data.  

Endast författarna har haft tillgång till intervjumaterialet och inspelningarna har 

raderats, som deltagarna försäkrades om innan det informerade samtycket erhölls. 

Konfidentialiteten gällande materialet har bibehållits vilket var en viktig etisk aspekt. 

Trots det informerade samtycket går det inte helt att utesluta att informanterna ändå kan 

ha känt sig pressade att ställa upp. En annan etisk fråga att reflektera kring gällande 
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intervjustudier är enligt Kjellström (2012) känsliga ämnen. Vid utformningen av 

intervjuguiden bedömde författarna att frågorna inte berörde känsliga ämnen. Men detta 

är svårt att avgöra då alla typer av ämnen och frågor antagligen kan uppfattas som 

känsloladdade. Dessutom gick det inte att undvika att kollegor till informanterna såg 

vem som gick iväg för intervju, varför konfidentialitet i detta avseende inte helt gick att 

uppnå. Således kan det inte uteslutas att informanternas svar påverkades av den 

vetskapen. 

KONKLUSION 
Resultatet bidrar med fördjupade kunskaper kring vad som är väsentligt att veta om 

patienten i den perioperativa vården och varför det är viktig information, utifrån 

operationssjuksköterskans perspektiv. Grundläggande uppgifter om identitet, 

sjukdomsbakgrund, diagnos och ingreppets art är nödvändiga, liksom kännedom om 

allergier, fysiska förutsättningar, sinnesstämning samt individuella behov och önskemål. 

Det finns två vägar att gå för att inhämta kunskap om patienten; att ta del av skriftlig 

information och att möta patienten preoperativt. Båda delarna behövs för att skapa 

förutsättning för personcentrerad och patientsäker perioperativ vård. Olika 

omständigheter leder till att inhämtandet av viktig information kring patienten sällan 

kan genomföras på ett bra sätt, och det är främst tidsbristen som orsakar problem. 

Resultatet tyder på att det behövs ett förändrat arbetssätt för att möjliggöra skapandet av 

god kännedom om varje enskild patient och på så sätt öka patientsäkerheten inom den 

perioperativa vården.  
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