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Introduktion: Operationssjuksköterskor har begränsade möjligheter till att möta patienten och 
studier fokuserar huvudsakligen på den intraoperativa vården. Operationssjuksköterska möter 
patienten ett kort ögonblick strax innan operationen och oftast tillsammans med övriga i 
operationsteamet. Syfte: Syftet var att beskriva operationssjuksköterskans erfarenheter av möten 
med patienten under den perioperativa vårdprocessen. Metod: Studien var en kvalitativ 
intervjustudie. Totalt genomfördes sex intervjuer med operationssjuksköterskor med minst tre års 
yrkeserfarenhet, verksamma vid ett sjukhus i mellersta Sverige. Data analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Resultat: I analysen framkom tre kategorier med tillhörande underkategorier som 
beskrev operationssjuksköterskans möte med patienten inom perioperativ vård: Etablera en första 
kontakt - ge sig till känna, skapa en vårdrelation, att göra patienten delaktig i vården; Att 
säkerställa patientens vård - att förhindra att patienten utsätts för skador, ha möjlighet att kunna 
utvärdera genomförda omvårdnadsåtgärder; Att bevara patientens integritet – viljan att göra 
gott. Slutsats: I mötet med patienten skapas en vårdrelation, vilket medför att patienten blir 
delaktig i vården och operationssjuksköterskan ges möjlighet att kunna planera, genomföra och 
utvärdera genomförda omvårdnadsåtgärder, vilket bidrar till utveckling av patientens vård och 
operationssjuksköterskans kompetens. 

 

 

	  



	  
	  

ABSTRACT	  

 
Titel:           Meetings with the patient during the perioperative nursing process.      

- The operating theatre nurse’s perspective. 
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Introduction: Operating theatre nurses have limited opportunities to meet the patient and studies 
focuses mainly on the intraoperative care. Operating theatre nurse meets the patient briefly just 
before the surgery together with other members of the surgical team. Aim: The aim of the study 
was to describe operating theatre nurse´s experiences of meeting with the patient during the 
perioperative nursing process. Method: The study was a qualitative interview study. In total six 
interviews with operating theatre nurses with at least three years of professional experience and 
were working at a hospital in central Sweden. The data was analysed through a content analysis. 
Results: The analysis revealed three categories with associated subcategories that described the 
operating theatre nurses´ meeting with the patient in the perioperative care: To establish a first 
contact – to make themselves known, to create a care relationship, making the patient involved in 
care; To ensure patient care – to prevent patient exposure to injuries, having the opportunity to 
evaluate the implemented care measures; To preserve patient privacy – wanting to do good. 
Conclusion: In the meeting with the patient a care relationship is created, which makes the patient 
involved in the care and the operating theatre nurse is given the opportunity to plan, to implement 
and to evaluate the implemented care measures, which contributes to the development of the 
patient´s care and the operating theatre nurse´s competence. 
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INTRODUKTION	  
Operationssjuksköterska var den första specialiteten för sjuksköterskor (Riley & 

Peters, 2000). Funktionen att assistera kirurgen vid operationer blev 

operationssjuksköterskans ansvar eftersom de hade kunskaper inom kirurgi 

(McGarvey, Chambers & Boore, 2000). En nära relation till kirurgen gav 

operationssjuksköterskans yrke en högre status, vilket också uppmärksammade 

samhällets intresse för yrkesfunktionen och vad som hände ”bakom stängda dörrar” 

på operation. Vidare beskrev McGarvey et al. (2000) att operationssjuksköterskans 

funktion och ansvar uppfattades medicintekniskt inriktat och hon/han ansågs endast 

närvara under patientens operation och mötte inte patienten varken före eller efter 

operationen. Operationssjuksköterskans funktion och ansvar i samband med operation 

beskrivs oftast endast intraoperativt och det framkom brister i 

operationssjuksköterskans delaktighet i patientens vård före och efter operationen 

(Blomberg, 2014). För att synliggöra operationssjuksköterskans vårdande av patienten 

är det av intresse att beskriva operationssjuksköterskans olika möten under den 

perioperativa vårdprocessen.  

Perioperativ	  vård	  
Begreppet perioperativ vård introducerades i USA under 1970 (Lindwall & von Post, 

2008). För att synliggöra operationssjuksköterskans yrkesfunktion definierade 

Association of Perioperative Registered Nurses [AORN] perioperativ vård och 

påtalade patientens pre-, intra- och postoperativa vård.  

Professional nursing in the operating room is the identifcation of the physiological, 

psychological and sociological needs of the patient and the development and 

implementation of an individualized programme of nursing actions, based on the 

knowledge of the natural and behavioural sciences, to restore or maintain the health 

and welfare of the patient before, during and after surgical intervention (AORN 

Statement Committee, 1969, s.44). 

 

Originalversionen från 1969 reviderades av Nursing Practices Committee (1985) för 

att den ej beskrev vad yrkesfunktionen innebar utan fokuserade enbart på 

operationssjuksköterskan. Definitionen ansågs inte beskriva 

operationssjuksköterskans yrkesfunktion tydligt och vad som skiljde mellan 

utbildning till operationstekniker och operationssjuksköterska (McGarvey et al., 
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2000). Den perioperativa rollen (the perioperative role) ändrades till klinisk vårdandet 

(perioperative practice) för att förändra yrkesfunktionen från uppgiftscentrerad till 

patientcentrerat. Panelius och Varisto (1989) utvecklade perioperativ vård utifrån en 

vårdvetenskaplig syn, den perioperativa vårdprocessen som innebär en helhetssyn på 

patienten i samband med operation. Med tanke på olikheter i utbildning och 

organisatoriska förhållanden mellan USA och Sverige, utarbetade Lindwall och von 

Post (2008) en nationell anpassad definition i perioperativ vård:  

 
Perioperativ vård innefattar anestesi- och operationssjuksköterskans perioperativa 

vårdande, den perioperativa dialogen, dvs. det praktiska tillvägagångssätt som 

patienten utsätts för i hälsans och livets tjänst. Perioperativ vård kan också förstås 

som ledning och organisation av det arbete som sker inom en operationsavdelnings 

verksamhetsområde (Lindwall & von Post, 2008, s. 13). 

Katie Erikssons (2012) caritativa teori är grunden till perioperativa vårdprocessen och 

baseras på fem konsensusbegrepp: människa, hälsa, lidande, miljö och omvårdnad. 

Eriksson (2012) beskriver att människan är en omätbar enhet av kropp, själ och ande, 

samt att hälsa är mer än avsaknad av sjukdom och innebär balansen mellan det 

kroppsliga och andliga. Syftet med omvårdnad är att åstadkomma kroppsligt och 

andligt välbefinnande, samt operationssjuksköterskans förmåga att skapa tillit mellan 

operationssjuksköterskan och patienten. Operationssjuksköterskans etiska 

förhållningssätt hjälper till att skapa en inbjudande vårdmiljö och visar patienten att 

operationssjuksköterskan vill lindra hans/hennes lidande. Enligt Eriksson (2012) är 

önskan att lindra lidandet grunden till all vård och lidande är inte bara kopplat till 

kroppen, utan det kan även vara själslig eller relaterat till livet. All vård och 

omvårdnad utgår från att en vårdrelation skapas mellan vårdare och patient. Inom 

perioperativ vård blir patientens beroende av operationssjuksköterskans kompetens 

och en viktig aspekt är att operationssjuksköterskan reflekterar över maktförhållandet 

som uppstår i vårdrelationen (Kasén, 2002). Eriksson (2012) beskriver vårdandet som 

att vandra med den lidande patienten och dela hans/hennes lidande genom att finnas 

där för patienten. Vårdrelation handlar om att operationssjuksköterska är närvarande, 

engagerad i patientens vård och bekräftar patientens lidande, vilket är grunden till en 

god omvårdnad.  
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I en vårdande relation delar patienten och operationssjuksköterskan tiden och formar 

tillsammans också det mellanmänskliga och vårdande rum som relationen utgör 

(Eriksson, 2012, s. 77). 

Prefixet ”peri” betyder tiden omkring patientens operation. Tiden före operation kallas 

för ”pre”, medan tiden under kallas för ”intra” och ”post” står för tiden närmast efter 

operation. För patienten kan detta innebära flera månader med insjuknande, 

undersökningar och beslut om operation, samt sträcka sig långt efter operationen 

eftersom patientens återhämtning och rehabilitering ingår i det perioperativa vården. 

För operationssjuksköterskan är den perioperativa vården mer definierad och påbörjas 

med den preoperativa fasen när operationssjuksköterskan blir informerad om vilken 

patient hon/han kommer att ansvara för under operation. Operationssjuksköterskan tar 

del av patientens journal, operationsanmälan, patientberättelsen och eventuellt ett 

möte och samtal med patienten för att i samråd planera operationen. Den 

intraoperativa fas är genomförandet av operation och den postoperativa fasen innebär 

överrapportering till nästa vårdinstans, dokumentation och utvärdering av genomförd 

vård (Lindwall & von Post, 2008). 

	  

Operationssjuksköterskans	  professionella	  kompetens	  
För att ett yrke ska tillhöra till en profession, krävs en högre utbildning som förärvas 

under en längre period och utbildningen ska leda till en legitimation eller kompetens 

inom ett tydligt avgränsat område, baseras på unik kunskap och har en viktig funktion 

i samhället (Bentling, 2010). Att vara professionell innebär att hålla sig uppdaterad 

inom området och ha förmåga att förstå varför olika arbetsmetoder används utifrån 

evidensbaserad kunskap eller beprövad erfarenhet (Bentling, 2010). I professionen 

ingår också etiska övervägande vad som är rätt eller fel. Professionsetiken handlar om 

en överenskommelse, hur operationssjuksköterskan ska förhålla sig till övriga 

professioner och patienten (Christoffersen, 2007). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659), ska hälso- och sjukvårdspersonal vårda patienten i enighet med vetenskap 

och beprövad erfarenhet, samt att patientens behov av kontinuitet och säkerhet ska 

tillgodoses. Vidare ska patientens integritet respekteras och värdighet 

bevaras.  Patientens självbestämmande ska respekteras och patienten ska vara delaktig 
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i vården så länge det inte inskränker på patientens säkerhet (SFS 2014:821). 

Operationssjuksköterskor har ett yrkesansvar för utveckling av den professionella 

kompetensen (SFS 2010:659). Kompetens handlar om kunskaper och färdigheter och 

hur dem används i det dagliga arbetet.  Trots att kompetensen är förknippat till 

utbildningen och professionen, beror det mycket på yrkesutövarens egna personliga 

sätt att använda dem inlärda kunskaperna (Bentling, 2010). I kompetensbeskrivningen 

för operationssjuksköterskor beskrivs operationssjuksköterskans funktion och ansvar, 

vilket innefattar personcentrerad vård och innebär att operationssjuksköterskor ska 

skapa en vårdrelation med patienten i samband med operation. Varje patient ska 

bemötas som en unik människa och person med egna tankar och känslor. 

Operationssjuksköterskan har ett ansvar och skyldighet att anpassa sig utifrån 

patientens problem och behov, samt agera för patientens välbefinnande, bevara 

värdighet och beakta patientens självbestämmande. Operationssjuksköterskan har 

ansvar att skydda patienten från att utsättas för risker under operation (Riksföreningen 

för Operationssjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2011; SFS 2014:821).  

	  

Tidigare	  forskning	  inom	  perioperativ	  vård	  
Tidigare forskning om operationssjuksköterskans möte med patienten har fokuserat 

framförallt på den intraoperativa perioden (Blomberg, 2014). McGarvey et al. (2000) 

och Riley och Peters (2000) instämde att operationssjuksköterskans funktion var 

otydligt beskrivet i den perioperativa vården. Operationssjuksköterskan ansågs endast 

möta patienten intraoperativt på operationsdagen strax innan operationen, vilket 

innebar begränsade möjligheter att möta och genomföra ett samtal med patienten samt 

utvärdera genomförda omvårdnadsåtgärder för utveckling av vården. Trots att 

operationssjuksköterskor har en vilja att följa patienten hela vägen och en ambition att 

tydliggöra yrkesfunktionen, fortsätter vårdandet förbli osynligt och medicinteknisk 

utveckling och produktionskrav prioriteras (Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 

2015). För att synliggöra patienten i den perioperativa vårdprocessen utvecklades en 

idealmodell ”den perioperativa dialogen” som visades skapa kontinuitet i vården 

genom operationssjuksköterskans pre-, intra- och postoperativa möte och samtal med 

patienten (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). Den perioperativa dialogen anses 

bidraga till att en vårdrelation skapas som ökar välbefinnandet och inger förtroende 

mellan operationssjuksköterskan och patient (Blomberg et al. 2015; Lindwall et al., 
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2003; Lindwall & von Post, 2009; Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003). I 

studien av Rudolfsson et al. (2003) har det beskrivits att gamla rutiner och 

organisatoriska krav har medfört att det perioperativa arbetssättet inte har 

förverkligats. Inom perioperativ vård råder ett produktionstänkande, vilket påverkar 

operationssjuksköterskans delaktighet i patientens vård, därav intresset hur 

operationssjuksköterskor erfar deras möten med patienten.  

	  

Syfte	  
Syftet var att beskriva operationssjuksköterskans erfarenheter av mötet med patienten 

under den perioperativa vårdprocessen.  

 

METOD	  
Design	  
En kvalitativ design användes i studien eftersom syftet var att beskriva 

operationssjuksköterskans erfarenheter. Den kvalitativa metoden syftar inte till att 

skapa ett allmänt generaliserbart resultat, utan syftet är att beskriva en speciell grupp 

av människors upplevelser i en specifik situation (Graneheim & Lundman, 2004; 

Trost, 2010). Data som analyserades var ord till skillnad från kvantitativ forskning 

som syftar till att analysera numeriskt data. Data erhölls genom intervjuer som 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).  

Urval	  
Studiens inklusionskriterier var verksamma operationssjuksköterskor med minst tre 

års yrkeserfarenhet inom perioperativ vård. Enligt Benner (1993) leder mer erfarenhet 

till mindre uppgiftscentrering och operationssjuksköterskan har mer tid att reflektera 

vad hon/han gör och varför. Operationssjuksköterskor som ej haft en 

sammanhängande tjänstgöringstid på tre år t.ex. barnledig och tjänstledighet 

exkluderades. Totalt deltog sex operationssjuksköterskor verksamma vid ett sjukhus i 

mellersta Sverige. Alla deltagarna var kvinnor i varierande åldrar mellan 32 – 60 år 

(md=45,5 år) med en yrkeserfarenhet mellan 3 – 30 år (md=12,5 år). Fyra av 

deltagarna hade akademisk examen på kandidats nivå och två deltagare ingen 



	  
	  

10	  

akademisk examen. Några hade yrkeserfarenhet som allmänsjuksköterska medan 

andra enbart yrkeserfarenhet från perioperativ vård.  

Datainsamling	  
Verksamhetschef tillfrågades via mail om tillstånd för genomförande av studien samt 

om att datainsamling får genomföras under deltagarnas arbetstid. Efter ett skriftligt 

godkännande från verksamhetschef kontaktades enhetschef och informerades om 

studien via mail. Enhetschef tillfrågades om hon/han kunde vara behjälplig att 

informera operationssjuksköterskor om studien vid en arbetsplatsträff. En kontinuerlig 

kontakt hölls med enhetschef via mail och enligt överenskommelsen meddelade 

enhetschefen via mail när information hade givits till operationssjuksköterskor om 

studien. Enhetschefen hänvisade till sektionsledare som ombads identifiera 

operationssjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna och var villiga att delta i 

studien.  

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av individuella semistrukturerade intervjuer 

(Trost, 2010; Danielson, 2012). Intervjuerna bestod av flera öppna frågor för att täcka 

in olika områden, exempelvis bads deltagarna att beskriva vid vilka tillfällen de möter 

patienten och syftet med mötet. Reflektioner över det första och avslutande mötet i 

samband med överlämnandet till annan vårdgivare med patienten (Bilaga 1). 

Intervjuguiden underlättade att strukturera upp intervjun genom att hålla den 

planerade tidsramen och att författaren kunde hålla sig till studiens syfte. Vid behov 

ställdes följdfrågor där författaren bad deltagaren utveckla och ytterligare fördjupa 

vad hon menade (Danielson, 2012). Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefon som digital ljudfil och sedan transkriberades materialet ordagrant (Polit 

& Beck, 2012). Den genomsnittliga längden på intervjuerna varierade mellan 13 – 25 

minuter (md=19 minuter). Varje intervju genomfördes i ett avskilt samtalsrum i nära 

anslutning till operationsavdelningen för att förhindra störande moment under 

intervjun. Deltagarnas informerade samtycke inhämtades innan intervjun (SFS 

2003:460). Intervjuerna genomfördes i ett lugnt tempo för att deltagaren skulle ha 

möjlighet till reflektion över sina erfarenheter (Persson & Sundin, 2012). Enligt Dalen 

(2015) rekommenderas att pilotintervjuer genomförs för att undersöka frågornas 

kvalitet och om intervjuerna svarar mot studiens syfte, samt kontrollera att 

inspelningsutrustning fungerade och om ljudet togs upp ordentligt. Pilotintervjuer 

utfördes och det visade att frågornas logiska ordning borde ändras i intervjuguiden. 
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Revideringar i intervjuguiden gjordes i form av att frågornas följd ändrades för att 

följa den perioperativa vårdprocessen. Två genomförda pilotintervjuer ingick ej i 

dataanalysen. 

Dataanalys	  
Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundman (2004) kvalitativ 

innehållsanalys. Först genomlästes varje intervju upprepade gånger för att skapa en 

helhetsbild och en förståelse om vad det handlade om. Sedan identifierades 

meningsbärande enheter i texten som svarade på syftet med studien. Varje 

meningsbärande enhet kondenserades till kortare text utan att information förlorades. 

Därefter kodades och abstraherades de kondenserade meningsbärande enheterna.  

Sedan uppdelades koderna enligt likheter och skillnader. Materialet delades in i två 

domäner, mötet i sängvänthall respektive operationssal.  Kodningen kontrollerades 

mot den ursprungliga texten för att säkerställa att de överensstämde och att inte viktig 

information hade försvunnit. Under analysen med meningsbärande enhet till kod 

fördes diskussioner kontinuerligt tillsammans med handledaren. Utifrån koderna 

framkom tre kategorier med tillhörande underkategorier (tabell 1). 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocess från meningsbärande enhet till kategori. 

Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 

enhet 
Kod Underkategori Kategori 

Ja, jag möter ju 
patienten först i 
sängvänthallen 
om jag följer med 
och hämtar 
patienten. 

Följer jag med 
och hämtar, 
möter jag 
patienten i 
sängvänthallen. 

Följer med och 
hämtar 
patienten 
 
Första mötet 
sker i 
sängvänthallen 

Ge sig till 
känna i 

sängvänthallen 

Etablera 
en första 
kontakt 

Om jag inte har 
följt med och 
hämtat patienten 
så träffas vi ju 
första gången när 
patienten 
kommer in på 
salen. 

Har jag inte följt 
med och hämtat 
patienten, träffas 
vi först på salen. 

Inte med att 
hämta 
patienten 
 
 
Första mötet 
sker i 
operationssalen 

Ge sig till 
känna i 

operationssalen 
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Forskningsetiska	  överväganden	  
Deltagarna informerades om studiens syfte och att intervju användes som metod för 

att samla in data till studien. Intervjuerna avidentifierades och materialet behandlades 

konfidentiellt för att bevara deltagarnas integritet (Kvale & Brinkmann, 2009; SFS 

2003:460). Deltagandet i studien var frivilligt och kunde avslutas när som helst utan 

att det skulle medföra några konsekvenser för deltagaren (SFS 2003:460). Information 

om studien gavs skriftligt i form av ett informationsbrev (Bilaga 3) och muntligt innan 

intervjuerna. Efter deltagarnas informerade samtycke utfördes intervjuerna. 

Författaren behandlade intervjuernas innehåll objektivt utan att ha ändrat den givna 

informationen (Cöster, 2014; Kvale & Brinkmann, 2009). Ljudfiler med intervjuer 

raderades efter transkriberingen av etiska skäl (SFS1998:204). 

RESULTAT	  	  
Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskans erfarenheter av mötet 

med patienten under den perioperativa vårdprocessen.  I dataanalysen framkom tre 

kategorier och tillhörande underkategorier (tabell 2).  

Tabell 2: Kategorier och underkategorier. 

 

KATEGORIER 

 

UNDERKATEGORIER 

Etablera en första kontakt 

 

Att ge sig till känna 

 

Skapa en vårdrelation 

 

Att göra patienten delaktig i vården 

Att säkerställa patientens vård 

 
Att förhindra att patienten utsätts för 

skador 
 
 

Att ha möjlighet att kunna utvärdera 
genomförda omvårdnadsåtgärder 

 
 

Att bevara patientens integritet 
 

Viljan att göra gott 
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Etablera	  en	  första	  kontakt	  
Innebar utifrån operationssjuksköterskans erfarenhet av mötet med patienten att ge sig 

till känna, försöka skapa en vårdrelation för patientens delaktighet i vården. 

 

Att ge sig till känna 
Alla deltagande operationssjuksköterskor strävade efter att möta patienten i 

sängvänthallen, då de ej hade tillfälle genomfördes det första mötet inne på 

operationssalen. Flertalet av operationssjuksköterskorna beskrev hur mötet i 

sängvänthallen etablerade den första kontakten med patienten, oftast tillsammans med 

övriga i operationsteamet. De flesta av operationssjuksköterskorna berättade att det 

var en fördel att gå ut och möta patienten i sängvänthallen eftersom det gav en 

möjlighet att lära känna patienten innan mötet på operationssalen. I sängvänthallen 

kunde operationssjuksköterskor ge sig till känna för patienten genom att presentera sig 

och berätta för patienten om deras funktion i samband med operation. Vid enstaka 

tillfällen och oftast i brist på tid prioriterade operationssjuksköterskan ett möte med 

patienten ensam.  

”Det är ju när de ska bli opererade då vi träffas första gången. Antingen i sänghallen 

eller också på salen. ” (5) 

”Om jag vet att det är lite knappt om tid, om jag ska duka upp väldigt mycket grejer 

inför nästa operation så kan jag också gå ut i sänghallen innan mina kompisar i teamet 

gör det.” (1) 

Operationssjuksköterskan beskrev för patienten att vid mötet på operationssalen 

kommer hon/han vara sterilklädd, för att patienten ej skulle möta en okänd person. I 

samband med mötet i sängvänthallen informerades patienten om olika förberedelser 

innan ankomsten till operationssalen. Inne på operationssalen förklarades om 

pågående aktiviteter för att patienten skulle känna sig delaktig i olika förberedelser 

inför patientens operation. 

”Jag går ut och tar i hand och hälsar på patienten och säger att vi håller på 

förberedda salen för din ankomst, men att jag kommer ha mössa och munskydd på mig 

då, så att jag passar på hälsa nu istället.” (1) 

”Å så rullar man in på salen och då berättar man ju kanske kort bara att vi kommer 

duka här inför undersökningen att det låter mycket, så det är inte så mycket diskussion 

liksom i kring det, det bara rullar på.” (6) 
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Skapa en vårdrelation 
Flertalet av operationssjuksköterskorna beskrev att de hälsade på patienten genom att 

ta i hand. Deltagarna upplevde att en fysisk beröring gav en mer personlig 

vårdrelation med patienten. Det var även ett sätt att visa att de brydde sig om 

patienten och var närvarande för patienten. Deltagarna ansåg att det kunde bidra till 

ett ökat välbefinnande för patienten i en utsatt situation.  

”Tar i hand så att man känner att man får en personlig kontakt.” (1) 

En utmaning för operationssjuksköterskorna var att etablera en kontakt utan fysisk 

beröring. Om deltagarna mötte patienten först inne på operationssalen, fanns en vilja 

att även lära känna patienten här och försöka genomföra ett samtal med patienten. 

Deltagarna beskrev också hur de ”läste av” patienten genom att se, lyssna och känna 

in vad patienten ville förmedla. En vårdrelation skapades mellan 

operationssjuksköterska och patient genom att bara finnas till för varandra under ett 

kort ögonblick.  

”Å sen när man kommer in på salen så pratar man väl lite mer och frågar om 

patienten har några frågor eller om det är något specifikt, man märker ju om patienten 

är rädd och nervös och hur mycket tid liksom de behöver av en.” (3) 

Operationssjuksköterskorna berättade att de vid akuta operationer ofta först mötte 

patienten sterilklädda i operationssalen. Det innebar att de varken kunde möta 

patienten ansikte mot ansikte eller hälsa henne/honom genom att ta i hand, samt att 

fler professioner behövde ha patientens uppmärksamhet. Trots det ville de etablera en 

kontakt med patienten genom att bekräfta sin närvaro för patienten. Deltagarna 

beskrev att känslor kunde förmedlas med patienten genom kroppsspråk och 

ögonkontakt.  

”Sen var det en annan patient som sa en gång till mig när man stod sterilklädd och 

hälsade på patienten, för det händer ju också att man kanske inte är med och lägger 

upp, men man försöker etablera en kontakt ändå. Det kan man ju göra med 

ögonkontakt och sådär. Å då var det en äldre herre som sa till mig: ”Jag ser att du är 

snäll så att..det går bra det här.” Så att det går att etablera en kontakt även om man 

inte kanske precis tar i hand och träffas i sänghallen.” (3) 
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Att göra patienten delaktig i vården 
Operationssjuksköterskorna eftersträvade att få patienten med i samtalet, särskilt vid 

tillfällen där patienten opererades i lokalt eller regionalbedövning. En viktig 

erfarenhet som operationssjuksköterskorna lyfte fram var att lyssna in vad patienten 

var intresserad av. Att dela patientens intressen genom vardagsprat bidrog också till 

att patienten slappnade av och blev mer villig att samarbeta.  

”Så då liksom får ju de berätta om sina intressen, som det där med resan att har du 

något bra ställe du kan rekommendera åka till? Då brukar vi ju många gånger få höra 

att det inte var så farligt, de var inte annorlunda fast de hade konstiga kläder på sig. 

(5) 

	  

Att	  säkerställa	  patientens	  vård	  
Ur operationssjuksköterskans perspektiv innebar patientens säkerhet att förhindra att 

patienten utsätts för skador och ha möjlighet att utvärdera genomförda 

omvårdnadsåtgärder. 

 

Att förhindra att patienten utsätts för skador 
Operationssjuksköterskor beskrev hur de i mötet säkerställde patientens säkerhet. I 

sängvänthallen kontrollerades patientens identitet och om patienten erhållit 

tillfredsställande information från opererande läkare, samt vid behov kontroll av 

markering vid operation av parigt organ. Deltagarna ville ha bekräftat av patienten att 

operationen genomfördes på rätt sida och om markering saknades tillkallades ansvarig 

läkare innan ytterligare förberedelser utfördes. Vid enstaka tillfällen kontrollerade 

deltagare med längre yrkeserfarenhet under mötet i sängvänthallen om patienten hade 

druckit, ätit och när hon/han senast var på toaletten. Denna kontroll utfördes för att 

säkerställa att patienten hade följt gällande riktlinjer inför operation.  

”Men att fråga personnumret och namnet, det måste man ju göra på sänghallen för det 

är ju viktigt att man tar med sig rätt patient. ” (2) 

”Om det är till exempel fot, vilken sida det är och de träffat doktor som har ritat en pil 

där det ska opereras. ” (5) 
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I sängvänthallen tillfrågades patienten om hon/han hade några inskränkningar i till 

exempel höfter eller knän, som kunde utgöra problem i samband med positioneringen 

på operationsbordet. Vid behov hämtades en extra kudde, arm- eller fotstöd in till 

operationssalen. Inne på operationssal använde operationssjuksköterskor 

informationen de inhämtat från patienten för att säkerställa patientens positionering på 

operationsbordet för att förhindra risker och skador. Vid tillfällen där positioneringen 

var utförd av övriga i operationsteamet, kände deltagarna ett ansvar att kontrollera 

patientens positionering utifrån aktuell operationsteknik. Under operationen 

kontrollerades kontinuerligt att inte armar och ben var översträckta och att patientens 

huvud vilade skönt på kudden för att undvika tryck- och nervskador, samt förhindra 

stelhet i nacken. Deltagarna lyfte fram att nyckeln till en bra positionering var 

samarbetet med patienten och kunna fråga honom/henne innan sövning om läget på 

operationsbordet. I slutet av operation var operationssjuksköterskor delaktiga i 

förflyttning av patienten till sängen. Därefter följde deltagarna patienten till 

uppvakningsavdelningen där patienten överrapporterades till ansvarig sjuksköterska.  

”Att de ligger så bekvämt som möjligt och att det inte är översträckta armar, att inte 

skjortan är knölig under ryggen, aa.. att de ligger bekvämt och att man kan fråga de 

innan de somnar om det känns skönt med armarna och så, att det inte sträcker och 

så.” (5) 

 

Att ha möjlighet att utvärdera genomförda omvårdnadsåtgärder 
Hos operationssjuksköterskor fanns en önskan att ha möjlighet att möta patienten 

dagen innan och efter operation på vårdavdelning. Möjligheten att möta patienten 

dagen efter operation ansågs betydelsefullt för utvärdering av genomförda 

omvårdnadsåtgärder. Feedback från patienten ansågs värdefullt för utveckling av 

patientens vård och för utveckling av den egna yrkesfunktionen. Trots ett önskemål 

om fler möten med patienten, gavs få möjligheter på grund av tidsbrist. 

”Att få gå och höra så att man vet om man lyckats med det här om man nu har en 

patient som är väldigt känslig i huden, att man sätter en sådan snällare häfta och så 

visst, när jag tar bort draperingen så ser jag att det ser fint ut men jag skulle gärna 

vilja veta hur den ser ut dagen efter. Saker och ting kan ju komma efteråt.” (4) 

”Ibland kan man få mycket feedback från patienten och ibland blir det ju negativa 

saker man får höra och det får man ta och fundera över hur vi kan göra det här bättre 
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nästa gång. Sådan feedback kan användas för att bli bättre själv i sitt jobb som 

sjuksköterska.” (1) 

	  

Att	  bevara	  patientens	  integritet	  
Enligt operationssjuksköterskans erfarenhet var patientens integritet förknippat till 

viljan att göra gott och även att deras vårdrelation fick ett värdigt avslut.  

Viljan att göra gott  
Operationssjuksköterskor beskrev hur de i mötet bevarade patientens integritet. När 

fler patienter närvarande i sängvänthallen avvaktade de med att ställa en del frågor till 

patienten och tänkte på ej tala för högt. Frågor angående patientens tidigare 

sjukdomar, överkänslighet och kontroll av huden ansåg operationssjuksköterskorna 

kunde utföras på operationssalen. Vid vissa tillfällen där patienten opererades i ett 

intimt område, kontrollerades operationsmarkering inne på operationssalen av etiska 

skäl. Operationssjuksköterskorna tog särskild hänsyn att inte blotta patienten i 

onödan, framförallt i sängvänthallen. 

”Man ska inte fråga för mycket från patienten i sänghallen eller att man inte river av 

täcket för att se en pil som läkaren ritat. Samt inte prata för högt för öronen är stora 

på de andra. Det skulle väl mina också vara tror jag. Titta på pilen och prata om 

sjukdomar, det kan man göra inne på salen.” (5) 

”Man ska tänka på integriteten och att man inte ska blotta patienten så att alla kan 

höra och se. Det detaljrika tar man inne på operationssalen. ” (6) 

Deltagarna beskrev att vid vissa tillfällen valde de att ta ett steg tillbaka och hålla sig i 

bakgrunden, framförallt vid operationer av barn för att minimera antalet personer runt 

barnet. Den person som skapade den första kontakten med barnet var oftast 

anestesisjuksköterskan om patienten skulle ha narkos och operationssjuksköterskor 

ansåg då vikten av att skapa en lugn atmosfär. Operationssjuksköterskor hade även 

erfarenhet av tillfällen där vuxna patienter var väldigt nervösa och avskärmande.  Det 

upplevdes av deltagarna som sorgligt, men samtidigt måste patientens önskan 

respekteras och poängterade att om det innebar att deras möte med patienten uteblev 

var det bara att acceptera. 

”Om det är barn då brukar jag hålla mig i bakgrunden för jag står ju inte vid huvudet. 

Då får narkossköterskan vara den ansiktet som får bästa kontakten och jag står jag 

bara där som en liten bakgrundsfigur för jag tycker inte att man behöver lasta 
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patienten med fem olika ansikten, det räcker att de skapar kontakt med en person. Så 

med nervösa patienter och barn brukar jag hålla mig tillbaka. ” (2) 

”Då blir ju mitt möte med patienten inte så bra, men att man får acceptera det för att 

den gången mötet är kanske inte det viktigaste just då utan det…bara för att patienten 

ska få ta sig igenom upplevelsen.” (1) 

 
Flertalet av operationssjuksköterskorna uttryckte en stark vilja att bevara patientens 

integritet genom att ta avsked även om patienten ofta inte var helt vaken. När 

patienten var vaken informerade de att operationen hade gått bra och önskade dem 

lycka till i fortsättningen. Att följa med patienten till uppvakningsavdelningen gav 

operationssjuksköterskorna en möjlighet till ett bra avslut genom att ta avsked av 

varandra. 

”De liksom kommer ju inte ihåg något, så man kan ju säga hejdå tio gånger men de 

liksom kommer inte ihåg det. Men hejdå säger man ju även om man vet att de kanske 

inte kommer ihåg det.” (5) 

”Vi lämnar en rapport och sen om patienten är så pass vaken kan jag tala om liksom 

att operationen gick bra och lycka till nu och liksom hejdå bara sådär för att få ett bra 

avslut. ” (1) 

 

 

DISKUSSION	  
Studiens syfte var att beskriva operationssjuksköterskans erfarenheter av mötet med 

patienten under den perioperativa vårdprocessen. Analysen resulterade i tre kategorier 

med tillhörande underkategorier: etablera en första kontakt, att säkerställa patientens 

vård och att bevara patientens integritet.  

	  

Resultatdiskussion	  

Resultatet visade att deltagarna mötte patienten oftast av eget initiativ och 

informerade patienten i samband med mötet om förberedelser som genomfördes inför 

hans/hennes ankomst till operationssalen. Att visa på eget initiativ för att möta 

patienten är enligt Eriksson (2012) en vilja att göra gott och lindra patientens lidande. 
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Genom vårdhandlingen visar operationssjuksköterskan att hon/han vill finnas till för 

patienten i en utsatt situation. Under möten strävade operationssjuksköterskan efter att 

skapa en vårdrelation med patienten antingen genom eller utan beröring, samt med att 

försöka få patienten delaktig i samtalet. Vårdrelation handlar om att 

operationssjuksköterska är närvarande och engagerad i patientens vård (Eriksson, 

2012). I studien berättade operationssjuksköterskor hur de försökte skapa en 

vårdrelation genom att hälsa och ta patienten i hand, de ansåg det mer personligt 

(Kasén, 2002). I resultatet framkom också att vid tillfällen där 

operationssjuksköterskan mötte patienten sterilklädd gjordes ett försök att skapa en 

vårdrelation genom att bekräfta sin närvaro med ögonkontakt och kroppsspråk. I 

studien framkom det också att operationssjuksköterskor gjorde sitt yttersta för att få 

med patienten i samtalet särskilt då patienten opererades i lokalbedövning. Eriksson 

(2012) menar att det även kan skapas en vårdrelation genom enbart vara närvarande 

och med sitt kroppsspråk visa att de bryr sig om patienten.  

I Björn, Rissén, Wadensten och Josephson (2017) studie framkom det att 

operationssjuksköterskor upplevde att vårdmiljön inte alltid var tillåtande för att 

kunna skapa en vårdrelation med patienten. Björn et al. (2017) menar att i en stressig 

miljö där operationssjuksköterskan har för många organisatoriska uppgifter, 

produktionskrav, eventuellt problem med utrustning eller ändringar i 

operationsschemat kunde leda till svårigheter att etablera en kontakt med patienten. 

Operationssjuksköterskor som deltog i studien berättade att vid tillfällen där de hade 

brist på tid på grund av produktionskrav kunde de ibland planera att ensam möta 

patienten i sängvänthallen. Även Eriksson (2012) beskriver att vårdmiljön har 

betydelse för att patienten ska kunna känna välbefinnande. Vilket också resultatet 

visade att operationssalens vårdmiljö påverkar vid olika stressiga moment där 

patienten anländer till operationssalen under pågående förberedelser. Patienten 

informerades kort om pågående aktivitet för att hon/han skulle känna välbefinnande 

och delaktighet i vården.  

För att säkerställa patientens säkerhet utfördes i samband med mötet olika kontroller. 

Enligt (SFS 1982:763; SFS 2010:659) har operationssjuksköterskan ett eget 

yrkesansvar att tillgodose patientens säkerhet under operation. Förutom 

identitetskontroll ansvarar operationssjuksköterskan för att patienten inte skadas i 

samband med positioneringen på operationsbordet. I resultatet framkom att 



	  
	  

20	  

operationssjuksköterskor samarbetade med patienten och övriga operationsteamet 

innan sövning om positioneringen på operationsbordet, vilket också Hansen och 

Synnøve Brekken (2012) instämmer i.  

Operationssjuksköterskans etiska förhållningssätt har betydelse i mötet med patienten, 

vilket bidrar till en öppen och positiv miljö och möjlighet att skapa en vårdrelation 

mellan operationssjuksköterska och patienten (Eriksson, 2012). För deltagarna var det 

även betydelsefullt att avsluta vårdrelation genom att ta avsked av patienten och 

tillönska god förbättring. Blomberg et al. (2015) fann att operationssjuksköterskor 

ville följa patienten hela vägen från att hämta patienten till överlämning till nästa 

vårdinsats. International Council of Nurses [ICN] (2014) lyfter fram 

operationssjuksköterskans ansvar att värna om och kontinuerligt utveckla 

kompetensen. I resultatet framkom att det fanns en önskan hos 

operationssjuksköterskor om fler tillfällen att möta patienten för att få feedback och 

möjlighet till att utvärdera genomförd vård, vilket skulle kunna utveckla 

operationssjuksköterskans kompetens inom perioperativ vård. Rudolfsson et al. 

(2003) visade att utvärdera genomförd vård gav operationssjuksköterskan möjlighet 

att använda sin kompetens och bidrog till ett ökat engagemang. 

Operationssjuksköterskor som deltog i studien beskrev hur de bevarade patientens 

integritet genom att förhindra att patientens kropp blottades i onödan. Enligt ICN:s 

etiska kod (2014) ansvarar operationssjuksköterskor att patienten behandlas med 

respekt och lyhördhet. Vid behov togs även ett steg tillbaka för att visa respekt mot 

patienten. Att ge patienten utrymme åsyftas att se den unika människan och att 

respektera hennes/hans sätt att hantera situationen, vilket i det här fallet är att bli 

opererad (Eriksson, 2012). Rasmussen och Delmar (2014) bekräftar att respektera 

patientens önskemål är antingen att bli involverad i hans/hennes vårdprocess eller att 

ge utrymme till patienten är en viktig aspekt för att bevara patientens värdighet. 

 

Metoddiskussion	  	  
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) granskas kvalitativa studiers validitet utifrån 

trovärdighet och pålitlighet.  

Examensarbete genomfördes med en kvalitativ design med kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004), vilket gav svar på studiens syfte. Alternativt 
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kunde examensarbete genomföras med en kvantitativ design i form av enkät- eller 

observationsstudie, men det hade varit svårare att fånga upplevelsen och möjligheten 

för operationssjuksköterskan utveckla sina åsikter minskar om de ska fylla i ett 

formulär. Observationsstudie skulle även gett en begränsning i information då den 

bara ger uttryck för en händelse, vilken kan skilja sig beroende på tid, operation och 

anestesimetod. Inklusionskriterier för deltagandet i studien var minst tre års 

yrkeserfarenhet, vilket Benner (1993) anser att mer erfarenhet leder till mindre 

uppgiftcentrering och operationssjuksköterskan kan reflektera över vad hon/han gör 

och varför, vilket ökar studiens trovärdighet. Alla deltagare i studien var kvinnor, 

önskvärt hade varit att inkludera även män, orsaken kan vara att det finns ett fåtal 

manliga operationssjuksköterskor, vilket kan vara en svaghet. Deltagarna hade olika 

utbildningsbakgrund till operationssjuksköterska, vilket kan vara en fördel och kan 

berika och öka resultatets pålitlighet genom att varierande information kunde 

inhämtas.  

Totalt genomfördes sex intervjuer med operationssjuksköterskor verksamma inom 

samma operationsenhet vid ett sjukhus i mellersta Sverige, vilket begränsar studiens 

generaliserbarhet. Det var planerat initialt att intervjuer skulle genomföras på två olika 

sjukhus, men visade sig inte genomförbart eftersom författaren valde att slutföra 

studien på egen hand, vilket också hade ökat studiens generaliserbarhet. Antalet 

intervjuer kan anses få men gav tillräckligt datamaterial för genomförande av 

dataanalysen. Intervjuerna spelades in i en lokal i nära anslutning till 

operationsavdelning med hjälp av mobiltelefon och transkriberades ordagrant av 

författaren, vilket ökar studiens trovärdighet. Deltagarna kan möjligtvis ha känt sig 

något obekväma i intervjusituationen med att intervjuerna spelades in, trots att de givit 

sitt godkännande. Det kan ha påverkat resultatet även om intervjuerna genomfördes i 

en intervjupersonerna bekant och ostörd miljö. Samt finns en möjlighet att deltagarna 

kan ha svarat på intervjufrågorna som de tror att det förväntades av de, vilket är svårt 

att kontrollera, men kan ha påverkat studiens resultat. Pilotintervjuerna utfördes före 

datainsamling påbörjades, vilket ökar studiens pålitlighet (Dalen, 2015).  

Under dataanalysen fördes kontinuerligt diskussioner med handledaren för att granska 

framtagna kategorier och underkategorier att de svarade mot studiens syfte, vilket 

stärker resultatets trovärdighet. Författarens diskussioner med handledaren kan anses 

som en styrka eftersom både handledaren och författaren är operationssjuksköterskor 
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och har förförståelse, vilket möjliggör att fånga upp variationer utifrån datamaterialet. 

Nackdelen med förförståelse är att författaren under intervjun kan ha dragit slutsatser 

för snabbt istället för att be deltagaren utveckla sina tankar och för att styrka att 

förförståelsen ej har påverkat resultatet har citat använts från datamaterialet (Kvale & 

Brinkmann, 2009).   

	  

Konklusion	  
Operationssjuksköterskan möter inte patienten rutinmässigt utan på eget initiativ. I 

mötet med patienten och operationssjuksköterskan ges möjlighet att prata om olika 

funderingar och ställa frågor, vilket bidrar till patientens delaktighet. Dessutom har 

operationssjuksköterskan möjlighet att inhämta information för att planera och 

förhindra risker och skador i samband med patientens operation. Det postoperativa 

mötet med patienten gav operationssjuksköterskan möjlighet att i samråd med 

patienten utvärdera genomförda omvårdnadsåtgärder samt få feedback på eget utfört 

arbete. Vilket var utvecklande för patientens vård och operationssjuksköterskans 

kompetens.  

 

Förslag	  för	  vidare	  forskning	  
Det finns få studier som beskriver operationssjuksköterskans erfarenheter att möta 

patienten under perioperativa vårdprocessen och därmed angeläget med fler studier 

inom området. Ett förslag är att genomföra en liknande studie på förslagsvis ett 

universitetssjukhus eller på flera olika sjukhus nationellt och jämföra resultaten. 
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